
Sărbătorirea Zilei Metalurgistului
După datină, în cântec si voie bună

Hunedorenii - la Cincis
Ploaia violentă de vineri 

părea să compromită 
sărbătorirea Zilei Metalurgistului 
la iarbă verde. Sâmbătă și 
duminică a fost însă plăcut, 
soarele generos chemând mii de 
siderurgiști hunedoreni, împreună 
cu familiile și prietenii, la 
ospitaliera bază de odihnă și 
agrement de la Cinciș. De 
dimineață și până la lăsarea

9 
întunericului, în împrejurimile 
Casei Albe și pe malul lacului 
Cinciș, s-au desfășurat 
antrenante spectacolețultural- 
artistice și întreceri sportive, 
apreciate de publicul spectator, 

în cadrul programului 
susținut de formația

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Călan

Acțiuni cultural-
9

artistice și sportive
Și la Călan, Sindicatul liber de 

la SC Sidermet SA s-a preocupat 
de buna organizare și 
desfășurare a activităților 
preconizate să aibă loc în cadrul 
sărbătoririi Zilei Metalurgistului. 
După cum ne-a relatat dl loan 
Beica, președintele Sindicatului

liber, cu câtva timp în urmă s-a 
desfășurat competiția cea mai 
atractivă, campionatul 
echipelor de fotbal pe secții și 
societăți comerciale, dar și de 
fotbal-tenis, tenis de câmp și

Sabin CERBU
(Continuare în pag. 2)
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Un fost otelar din Hunedoara a străbătutt

pe jos aproape 20.000 de kilometri
Un fost otelar din Hunedoara, în vârstă de 68 de ani, a străbătut, până 

în prezent, aproape 20.000 de kilometri, transmite corespondentul MEDIAFAX. 
Marian Ciocan a fost oțelar de frunte la Combinatul Siderurgic din Hunedoara. 
El a vrut să plece, în 1972, în Germania, pentru a-i susține pe sportivii 
români la Olimpiada de la Munchen. Autoritățile nu i-au permis lui Ciocan să 
plece în străinătate, astfel că acesta s-a decis să îi sprijine pe sportivi 
mergând pe jos, cu steagul României în mână, de la Hunedoara la București 
și înapoi. în data de 26 august 1972, în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice 
de la Munchen, bărbatul a plecat către București, iar de atunci el a făcut în 
fiecare an cel puțin o călătorie, adunând peste 17.000 de kilometri. Pe lângă 
jurnalul zilnic pe care îl ține în timpul drumețiilor sale, Marian Ciocan poartă 
cu el un steag al României și o torță, pe care o aprinde de fiecare dată când 
trece pe lângă un monument istoric.

Bătrânul se simte mai plin de energie decât un adolescent, fiind decis 
să își continue drumețiile, pentru că și-a jurat să meargă pe jos până la 
sfârșitul vieții lui. Visul său este să facă un tur al Americii pe jos, dar 
deocamdată nu are banii necesari. Până când va obține banii necesari 
efectuării călătoriei, Marian Ciocan se antrenează zilnic, înconjurând orașul 

k Hunedoara de trei ori pe zi. ,
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Județul 
Hunedoara

Un număr de 
46.000 de 

cetățeni români I 

trăiesc
în mod oficial 

în Ungaria
Un număr de 46.000 de 

cetățeni români trăiesc în mod 
oficial în Ungaria, dintr-un total 
de 140.000 de străini 
înregistrați oficial în această 
țară, potrivit cotidianului 
"Nepszabadsag”, citat de MTI.

în totalul de străini 
înregistrați oficial în Ungaria 
mai figurează 15.000 de 
cetățeni din țările spațiului ex- 
sovietic, 13.500 de cetățeni 
din spațiul ex-iugoslav, în jur 
de 9.000 de cetățeni germani 
și 3.200 de americani.

Prin magazinele din Hunedoara 

'Se vinde 
puțin, puterea 
de cumpărare 
este tot mai 

scâzutâ"
Cine trece azi pe bulevardul Dacia din 

Hunedoara, pe strada G. Enescu, Libertății sau 
prin cartierul Micro 5 - ca să ne referim doar la 
câteva artere și zone - poate observa 
transformările care au survenit în ultimii ani în 
rețeaua comercială. Mari magazine s-au 
restrâns, unele s-au desființat, au apărut 
numeroase prăvălii și prăvălioare la parterul 
unor blocuri de locuințe, în diferite intrânduri, s- 
au construit chioșcuri, tonete, bazaruri. Unii n-au 
făcut vreodată comerț, dar negăsind alte 
mijloace de existență au început pe parcurs, 
încât cei care aduc sau cumpără mărfuri spre a 
le vinde s-au înmulțit foarte mult. Conștienți de 
concurența acerbă existentă, comercianții s-au 
aliniat la "startul” unei întreceri pentru mai bine, 
mai frumos, mai atrăgător. Bineînțeles, doar cei 
cu bani mulți și-au permis să investească în 
crearea ambientului, în firme și vitrine 
sofisticate, în interioare de lux și ținută elegantă 
a personalului.

Pe artera dintre fostul magazin “Diana" și 
până la cofetăria “Tosca” sunt evidente 
modificările care s-au produs. Pentru a afla 
concret ce se întâmplă acum în spațiile 
comerciale (majoritatea ale SC “Cora”), am 
încercat să luăm legătura cu conducerea 
societății. Cum directorul era plecat în concediu, 
am abordat-o pe contabila șefă, Constanța 
Tufescu. Dumneaei ne-a “invitat” să revenim 
într-o altă zi, când va fi prezent directorul, căci 
oricum “societatea este privatizată sută la sută 
și nu dăm nici o relație presei" (?!). De ce s-a 
ferit de a da relații n-am înțeles totuși...

Am intrat apoi prin câteva magazine pentru a 
constata ce fel de comerț se mai face, cum sunt 
aprovizionate raioanele cu mărfuri de sezon, 
care este viteza de rulare a acestora.

La magazinul “Aurora” nu prea erau 
cumpărători. A intrat între timp o persoană, dar

Estera SÎNA, 
Cristina CÎNDA

„Serbările tineretului 
- Costești ’99"

Timpul frumos s-a întors după 
ploi torențiale parcă special 

de dragul organizatorilor și al 
participanților la „Serbările 
tineretului - Costești ’99". Mii de 
tineri s-au distrat la discoteca de 
sâmbătă seara, admirând focul de 
artificii (realizat de Rompiro Orăștie) 
împreună cu numeroși amatori de 
serbări câmpenești, veniți cu corturile 
sau la cabană.

Dacice și Romane Deva, a vorbit 
despre valorile numismatice ale 
cetăților dacice din Munții Orăștiei, 
făcând un apel, la cei în măsură s-o 
facă, să oprească jaful monedelor 
greco-dacice de aici. Directorul 
Festivalului „Sarmizegetusa", dl 
Vasile Molodeț, a înmânat 
ansamblurilor trofeul manifestării, iar 
dl Ovidiu Miheț (care a asigurat 
sonorizarea) câte un CD, imprimat de

Ansamblul BIOBIO din Chile a fost una dintre cele mai aplaudate formații 
în timpul Festivalului internațional de folclor “Sarmizegetusa ”, ediția a V-a.

Foto: Traian MÂNU

(Continuare în pag. 2)

b Satul azi -
Blăjeni

Ziua de duminică a debutat cu 
parada  formațiilor care au susținut, în 
perioada 10-15 august, la Deva, Hațeg, 
Brad, Orăștie, Simeria și Hunedoâra- 
Cinciș, spectacolele din cadrul 
Festivalului internațional de folclor 
„Sarmizegetusa”, ediția a V-a. Urarea 
de bun venit a fost rostită de dl Nicolae 
David, primarul comunei Orăștioara 
de Sus. Dl Ioan Sicoe, consilier șef al 
Inspectoratului pentru Cultură, a 
salutat prezența la serbări a 
participanților la Conferința 
europeană a Organizației 
Internaționale de Folcor (I.O.V.), 
desfășurată la Fața, a reprezentanților 
Ministerului Culturii și Consiliului 
Județean. Dr. h. c. Alexandru Veigl, 
secretar general al IOV, un mare iubitor 
al poporului român, afirma că acolo, 
adică la Costești, „ar trebui să fie și 
oamenii politici ai lumii, să vadă cum 
se dansează împreună”, “căci nu se 
pune problema rasei ori religiei, toți 
facem parte din aceeași lume”.

Dna dr. Adriana Pescaru, director 
general al Muzeului Civilizației

ETA 2 U Computer cu acest prilej. La 
„Serbările tineretului - Costești ’99", 
ca de obicei, oamenii au găsit tarabe 
cu de toate (sucuri, bere, dulciuri, 
fructe, obiecte artizanale și chiar flori 
pentru Marii, duminică fiind Sfânta 
Maria), gardieni publici, polițiști și 
asistență sanitară (care din fericire a 
șomat).

Atracția serbărilor a fost firește 
spectacolul pe care iubitorii de folclor 
l-au urmărit timp de 5 ore ignorând 
arșița. Ce are folclorul comun cu 
tinerii? In primul rând faptul ci 
majoritatea membrilor formațiilor au 
fost tineri. Dar erau mulți tineri și între 
spectatorii care i-au privit Spectacolul 
a fost deschis de ansamblul „Doina 
Mureșului” al Casei de Cultură 
Orăștie, cu dansuri și cântece, finalul 
aparținând tot unei formații românești, 
cea de dansuripădurenești din Ciulpăz 
(Peștișu Mic). Artiștii străini, bine 
primiți de public, au prezentat

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)

Orăștie - 775 de ani

incheierea 
manifestărilor 

aniversare
A treia și ultima zi a 

manifestărilor consacrate 
aniversării a 775 de ani de la prima 
atestare documentară a 
municipiului Orăștie a început la 
sala “Astra" cu Gala talentelor 
Orăștie, care s-a transformat 
într-o sărbătoare de suflet pentru 
cei prezenți - așa cum avea să 
afirme și primarul losif Blaga, cel 
care în cuvântul său de 
deschidere și-a exprimat.bucuria 
pentru tinerii talentați care 
reprezintă cu cinste mtrnioipiul 
nostru. A urmat un spectacol 
muzical-literar la care și-au dat 
concursul câteva talente ale 
orașului, între care îi amintim pe 
Zota Patricia cls. a lll-a - pian; 
Popa Marius cls. a.lV-a - pian; 
Dumitrescu Vladimir a V-a - pian; 
Boîoț Adelina a Vlll-a - pian; Eli 
Claudia a Xll-a - pian și solo voce; 
Stăncioiu Ciprian - clarinet;

Stăncel Raluca - yioară (cu 
bursă la Hamburg), acom
paniată la pian de mama sa 
Stăncel Sonia și Cireș 
Georgiana - mezzosoprană - 
- secția Oradea a Conser
vatorului din Cluj.

Ciprian Cosma și Mădălina 
Kadar au recitat versuri ale 
unor poeți orăștieni. Elevul 
Mihai Paul Floran, secretar al 
Consiliului Local al Copiilor și 
editor al revistei Rev Junior, a 
prezentat programul.

Primarul municipiului losif 
Blaga a înmânat apoi diplome 
și insigne aniversare. 
Manifestarea a fost 
organizată de Clubul copiilor 
(director Mântoiu luliana),

Miron SIMEDREA 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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Mulțumiri pentru 
Diploma de onoare

Așa cum am scris în ziarul nostru nr.2457, în cadrul ședinței 
extraordinare a Consiliului local municipal Orăștie-, printre cei 
distinși cu Diploma de onoare la cea de-a 775 aniversare a 
municipiului, s-a situat și ziarul “Cuvântul liber”, fapt pentru care 
pe această cale aducem mulțumirile noastre primarului 
municipiului și consilierilor locali. Sperăm ca în continuare să avem 
cele mai bune relații cu cei cărora le este încredințată 
conducerea destinelor municipiului Orăștie. (N.T.)



Cuvântul liber 17 AUGUST 1999

Se vinde puțin...
(Urmare din pag. 1)

numai să se informeze cu privire 
la un produs. Cu o amabilitate 
remarcabilă, dna Paula Toma i-a 
dat informațiile solicitate. Marfa 
puțină care se afla în rafturi era 
frumos aranjată, dar 
vânzătoarea era nemulțumită pe 
de o parte de faptul că “lipsește 
pânza de cearșafuri, mochete și 
covoare nu mai avem de o 
jumătate de an, iar garniturile de 
pat sunt puține", pe de altă parte 
de salariul mic pe care-l 
primește. “Se poate trăi cu 300 
mii lei pe lună? Și avem și copii... 
Ne-am mâncat sănătatea aici, 
pentru ca să nu primim un 
salariu decent. Dacă societatea 
are profit, de ce nu ne luăm 
salariul?” Alături, la "7 Pitici" 
(magazin din care au rămas trei 
raioane mici) jocurile pentru copii 
se rezumă doar la câțiva 
iepurași de pluș, iar la raionul de 
îmbrăcăminte lipsesc cu 
desăvârșire rochițele de vară și 
pantalonii scurți (solicitați acum), 
singurul raion mai bine “dotat" 
fiind cel de papetărie. “Articole 
pentru nou-născuți se aduc 
pentru că trec mai bine” - afirma 
vânzătoarea Mariana Ghișan.

Ore întregi nu intră nimeni la 
“Marochinărie - încălțăminte - 
parfumerie", cum aflasem de la 
vânzătoarea Mariana Păunescu. 
“Se vinde puțin, puterea de 
cumpărare este tot mai scăzută 
- spunea. Sunt zile în care mai 
vindem, sunt zile în care nu se 
vinde deloc”. Cum am văzut, 
sortimente de sandale, chiar la 
prețuri acceptabile, se aflau 
expuse. De asemenea și poșete, 
aici predominând însă negrul, 
nuanțele potrivite anotimpului

Călan Acțiuni cultural-
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(Urmare din pag. 1) artistice
de masă, pescuit sportiv și scandenberg. Finala la fotbal s-a disputat 
între secțiile cocserie - termoenergetică și s-a încheiat cu victoria 
cocsarilor cu 2-0 prin golurile înscrise de Mitu și loja la care au luat 
parte numeroși spectatori.

Sâmbătă seara stadionul din Călan a fost arhiplin. Cea mai mare 
parte a locuitorilor din Călan și mulți din împrejurimi au vizionat un 
program cultural artistic susținut de ansamblul „Doina Banatului” și 
un însemnat număr de soliști vocali între care și Achim Nica, Dumitru 
Chepețan, Mariana Anghel, Luminița Jucu PascU. Spectacolul s-a 
încheiat cu un foc de artificii realizat de Rompiro Orăștie.

XsU Martl

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) 18.10 Voie bună la TVR
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. Sport

TYR2
8.00 Sailor Moon (d.a/r) 

8.50 Tip-Top, Mini-Top (r) 
10.15 Limbi străine. Engleză 
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r) 13.10
Căsuța din prerie (s, ep. 91) 
14.00 Conviețuiri 15.00 
Rebelul (s, ep. 116) 15.50 
Indonezia - arhipelagul 
gigant 16.00 Grecia (s, ep. 
126) 16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 942) 17.30 Tribuna
\___________________________  

lipsind cu desăvârșire. 
Umbrelele “de Arad”, expuse 
spre vânzare, sunt cele mai 
căutate, pentru că “sunt de o 
calitate de excepție, spunea 
dna Păunescu - și costă numai 
68.100 lei".

Surpriză la “Intim". “Marfă 
este și cumpărători de 
asemenea - afirma dl Cornel 
Ștefănescu. Realizările reflectă 
faptul că magazinul este 
rentabil". Secretul constă în 
diversificarea fondului de 
marfă șl aducerea acestuia 
direct de la furnizori. Pe de altă 
parte, articolele metalo-chimice 
sau electrice, de uz 
gospodăresc, sunt mult mai 
căutate decât cele 
vestimentare.

Comercianții cu care am 
stat de vorbă sunt persoane cu 
experiență în domeniul 
desfacerii, care își cunosc bine 
meseria. In fiecare dintre cele 
patru magazine am remarcat o 
amabilitate deosebită, dar nu și 
aprovizionare mulțumitoare (cu 
o singură excepție). Veți spune 
că-i în interesul lor să atragă 
clientela. într-adevăr, numai că 
în multe alte magazine de lux 
mai puțin experimentatele 
salariate, într-o ținută impecabilă 
de altfel, nu se obosesc să fie 
atente, unele chiar ignoră 
potențialii cumpărători, altele îi 
“măsoară" atent doar pentru a 
anticipa dacă vor cumpăra sau 
nu ceva. De ce se întâmplă 
așa? Pentru că prețurile 
mărfurilor sunt mult prea mari 
pentru cele mai multe 
buzunare, iar pensionarul ori 
bugetarul cântărește foarte 
bine banul înainte de a-l cheltui 
și nu cumpără decât strictul 
necesar zilei.

partidelor parlamentare 
18.00 Primul val (s, ep. 18) 
19.00 Autografe muzicale 

, 19.30 Axis Mundl: Tăcerile Iul 
' llsus 20.00 Vedete în concert

21.30 Universul cunoașterii
22.30 Pelerinaje

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femele (s) 8.00 Cutia cu 
jucării 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. 90) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 97) 16.10 ' 
Luz Maria (s, ep. 65) 17.00 
Știrile amiezii 17.25 Elena, 
viața mea (s, ep. 2, 3) 19.00 
Observator 20.00 Ținețl-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)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Cădere

încheierea 
manifestărilor 

aniversare
(Urmare din pag. 1)

Biblioteca Municipală (director Cornea Elisabeta), Casa de cultură 
și școlile orașului.

In holul sălii s-a organizat o expoziție de carte orăștiană și cu 
picturi ale artistului loan Achim. Elevul Muja Marius a fost felicitat, 
în cadrul festivităților, pentru rezultatele deosebite la olimpiada 
națională.

In centrul orașului a avut loc un concurs de carturi cu 
participarea concurenților din Cugir, Petroșani și Orăștie. 
Organizarea a fost asigurată de dl loan Teodorescu de la Clubul 
copiilor și de Poliția municipală, lată rezultatele obținute: categ. 
10-12 ani locul I Mateescu Marcel - Orăștie; locul II Urdari Mircea 
- Orăștie; locul III Pop Andrei - Cugir. Categ. 12-14 ani locul I 
Popa Mihai - Orăștie; locul II Maniliuc Râul - Orăștie; locul III llie 
Alexandru - Petroșani. Categ. 14-17 ani locul I Covaciu 
Alexandru - Orăștie; locul II Pașolea Adrian - Orăștie; locul III 
Goga Adrian - Petroșani. Categ peste 17 ani locul I Pașolea 
Claudiu și Stoica Adrian - Orăștie; locul II Stoica Nic. - Orăștie și 
locul III Goga Adrian - Petroșani.

Pe scena din fața Catedralei Ortodoxe a avut loc o 
demonstrație de karate susținută de formația “DACICUS" din 
Orăștie - sub conducerea lui Țocoi Ștefan - antrenor secund.

După-amiază pe aceeași scenă a avut loc un apreciat pro
gram artistic susținut de grupul de dansatori și soliști vocali ai 
ansamblului “Șezătoarea” din orașul Criuleni - Republica 
Moldova, oraș înfrățit cu Orăștia. Virtuozitatea dansatorilor, 
sensibilitatea soliștilor vocali, frumusețea și varietatea 
costumelor populare moldovenești au fost răsplătite cu ropote 
de aplauze de către cei prezenți.

La stadionul “Mecanica” au avut loc întreceri sportive, o 
demonstrație de aeromodele și un spectacol de muzică ușoară.

De remarcat expoziția de artă plastică a artistului orăștian 
Mircea Zdrenghea deschisă la Galeria de artă, expoziție care 
s-a bucurat de o deosebită apreciere din partea publicului 
prezent la vernisaj. La manifestare au fost prezenți dl primar 
losif Blaga, precum și primarul orașului Călan, dl prof. Petru 
Bara, precum și un numeros public, ca de altfel la toate 
manifestările dedicate aniversării municipiului Orăștie.

Hunedorenil - la Cincis
9 

(Urmare din pag. 1)

„Ardeleana" a Clubului Siderurgistul din Hunedoara au evoluat și 
grupuri folclorice din Austria, Cehia, Suedia, Ungaria, care au fost 
aplaudate la scenă deschisă pentru frumusețea costumelor și 
calitatea interpretării. Nu au lipsit momentele de divertisment muzical 
și nici discoteca în aer liber. Din seria întrecerilor sportive s-au 
detașat concursurile de orientare turistică, pescuit și popice, dar 
și competiția de cros, care s-a bucurat de o numeroasă participare. 
Câștigătorii au fost răsplătiți cu aplauze și diplome.

Petrecerea a fost agrementată de dansul și cântul ad-hoc, de 
varietatea mâncărurilor și băuturilor, cei prezenți năzuind într-o soartă 
mai bună a combinatului siderurgic hunedorean, a muncii și vieții ori.

liberă (r) 13.00 Știrile PRO TV
13.10 Fulgerul (r) 14.35 
Monștrii (s, ep. 36) 15.00 Fa
milia Bundy (s, ep. 151) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 81) 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)

ACASĂ
7.00-12.00 Filme șl seriale 

(reluări) 12.45 Marla (s)
13.30 Marele Gatsby (r) 
16.00 Preclosa (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste șl putere (s) 
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s) 20.15 
înger sălbatic (s) 21.05 
Concursul „Acasăl” 21.15 
Lanțurile iubirii (s, ep. 37)
22.10 Milady (sr) 23.00 Aus
tralia (dramă Fr./Belgia/ 
Elveția 1988)

PRIMA TV
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 Nadlne 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

BhiiiiiB
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)

Costești 
’99"

(Urmare din pag. 1)

programe foarte deosebite nu 
doar de ale formațiilor 
românești ci și între ele. Și e 
firesc dacă ne gândim ce 
distanță există, chiar numai 
geografic, între Chile și Repu
blica Buriatia din Federația 
Rusă. Dar la absolut toate apar 
dansurile cu temă și pe alocuri 
dau impresia unor copii (mai 
mari) care se joacă. Dansurile 
tematice au fost gustate atât în 
cazul dansatorilor austrieci din 
Bad Hali (tăietorii de lemne), 
cât și la ansamblul „Hadar” 
din Cehia (cel cu calul), al 
chilienilor (ritualul găsirii 
perechii). Nu au lipsit nici din 
evoluțiile sârbilor formația GIK 
Banat - Pionir, care și-a 
încheiat programul cu ... un 
dans turcescfiind bisați de pub
lic. Ansamblul „Lozioara” din 
Criuleni, Republica Moldova, 
între alte cântece și jocuri au 
prezentat și un dans pe teme 
agricole. Chiar și 
„Sudbinușca” din Buriatia, 
venită la noi cu muzică 
rusească veche și dansuri 
căzăcești a avut dans tematic, 
cel mai gustat de spectatori, 
unii implicați direct, fiind 
varianta lor de Perinița.

„Serbărilor tineretului - 
Costești ’99", organizate de 
Consiliul Județean Hune
doara, IOV, Centrul Creației 
Populare, Inspectoratul pentru 
Cultură, Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva, 
primăriile Orăștie și Orăștioara 
de Sus, au fost reușite. 
Frumusețea cântecelor, 
dansurilor și costumelor, 
indiferent din ce colț de planetă 
ar fi, bucuria întipărită pe 
chipurile interpreților, eleganța 
și tinerețea lor încântă ochiul 
privitorului, dau certitudine 
specialiștilor că folclorul va 
dăinui.

TELE7ABC
(canal 34 UHF)
9.00 Știrile locale (r) 9.15 

Sport magazin (r) 17.30 
Deva Mixt 18.00 Știri 18.10 
Lou Grant (s) 19.00 Secția 
de poliție (s) 20.00
Actualitatea Tele 7 20.45 
Tele 7 Deva: Știrile locale 
21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Cutia Pandorei 22.45 
24 din 24 0.00 Tele 7 Deva: 
Știrile locale 0.20 Ora H - 
emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tăul” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - “Ghici cine bate la 
ușă?” 00.30-00.45 “Vorbiți 
aicil” (reluare)

Redacția nu-și asuma 
modificările ulterioare inter
venite în programele 
□osturilor TV.

Marți, 17 august

O BERBEC
Unii vă lasă baltă tocmai 

când aveți mai mare nevoie de 
ajutorul lor. Poate tocmai acest 
fapt vă ajută să găsiți soluțiile 
potrivite. Nu merită să vă 
certați cu partenerul pentru 
c ce fleac.
O TAUR

Mai nou sunteți tot timpul 
îngrijorați. Eliberați-vă de griji, 
verificând motivele reale ale 
acestei stări de spirit. Puneți 
necazurile de o parte și totul 
se va aranja de la sine.
3 GEMENI

Veți fi ocupat cu profesia și 
cu probleme de sănătate. 
Având calitatea de a fi rapid și 
îndemânatic, veți avea 
avantaje. Profituri veți obține 
numai din munca pe care o 
depuneți. în plan sentimental 
se întrevede împlinirea unei 
iubiri.
3 RAC

Zi promițătoare pentru cei 
din iunie. Veți pune suflet la 
serviciu, ceea ce va influența 
colegii și mediul în care munciți. 
Vi se vor împlini proiectele. Cei 
născuți în iulie sunt mai veseli, 
mai optimiști. Este important ca 
viața sentimentală să nu vă fie 
tulburată.
O LEU

Acum nu vă rămâne timp 
pentru sentimentalisme, sunteți 
preocupat de hobby-ul dv. Veți 
încerca să vă consolați 
partenera cu cadouri scumpe. 
Degeaba...
3 FECIOARĂ

Azi sunteți în formă. Dacă 
cineva vă încredințează o 
sarcină, acceptați-o. Faceți tot 
posibilul ca familia dv să vină 
cu bucurie acasă. Așteptați-i 
cu drag pe cei apropiați, chiar 
dacă sunteți Indispusă.
3 BALANȚĂ

Este timpul pentru relaxare 
și distracții, iar dacă femeile 
nu au încă partener, curaj... 
Acum puteți cuceri persoana 
mult dorită; procedați cu 
delicatețe.
O SCORPION

Cineva din apropiere 
dorește o relație cu dv., dar nu 
credem că va fi o legătură 
reușită. Aveți noroc în carieră, 
profitați dacă vreți să 
avansați.
O SĂGETĂTOR

Zi nefavorabilă, dar aveți 
răbdare. Nativii zodiei să fie 
precauți în familie și la locul de 
muncă. Evitați a apela la 
răutăți. Aveți nevoie de prieteni 
înțelegători și adevărați. Nu 
demarați proiecte noi. Atenție 
la bani și la sănătate!
O CAPRICORN

Dacă primiți noi sarcini, le 
puteți rezolva ușor și rapid. 
Femeile au o zi norocoasă în 
plan financiar. Li se poate 
încredința planul de cheltuieli 
viitoare.
O VĂRSĂTOR

Posibile schimbări nefavo
rabile în familie, profesiune. Nu 
aveți motive de îngrijorare, 
astrele vă oferă în compen
sație câștiguri materiale.
□ PEȘTI

Nu reușiți să vă exprimați 
sentimentele în cuvinte. Dar 
uneori tăcerea exprimă mai 
mult decât un șir de vorbe. Nu 
intrați în conflict cu superiorii, 
nici cu partenerii de afaceri, 
deoarece vă periclitați starea 
materială! ,
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Turneu! internațional de handbal feminin

Dinamo, de 
neînvins și 
la Craiova

Intrarea gratuită a spec
tatorilor a făcut ca aproape 
20.000 de craioveni să par
ticipe la un derby, indife
rent de locul ocupat de cele 
2 combatante in clasament. 
După evoluția foarte bubă a 
Universității în prima re
priză, când au și înscris 
dintr-o lovitură de la ll 
metri, obținută și transfor
mată de Claudiu Niculescu 
în min. 23, se părea că re

venirea puternică a craio- 
•venilor va coincide și cu 
victoria asupra liderului. 
Din păcate pentru craio
veni, care s-au preocupat în 
repriza a doua predomi
nant în a-și păstra rezulta
tul, dinamoviștii ce au efec
tuat și 2 schimbări inspirate 
(Mihalcea și Marius Ni- 
colae) au reușit să egaleze 
în min. 80 prin Mihalcea și 
să înscrie golul victoriei în 
min. 88, la o gravă greșeală 
a portarului Tibi Lung, 
prin M. Nicolae. O victorie 
scăpată, din nou, spre fi
nalul partidei de gazde.

A surprins, oarecum, 
victoria la scor a Astrei la 
CSM Reșița (cu 5-2), după 
ce oaspeții au condus cu 2-0, 
iar gazdele au egalat (2-2). în 
final Astra a reușit să 
câștige cu 5-2, ceea ce a fă
cut ca o parte însemnată 
dintre suporterii Reșiței să 
riposteze timp de 2 ore du
pă meci pentru a cere soco
teală brigăzii de arbitraj. Un 
incident a fost înregistrat și 
la partida FC Onești - 
Ceahlăul, când președintele 
oaspeților a intrat pe teren 
pentru a pune la respect pe 
“centralul” (nou promovat 
în arbitraj în “A” - A. Ne- 
leșteanu), “Pinalty” fiind 
scos de pe teren cu ajutorul 
poliției. Steaua - lipsită și 
de aportul unor jucători de 
bază, a clacat din nou, pier
zând la scor meciul cu FC 
Național, după un joc slab 
la care galeria stelistă a cerut 
din nou demisia. Se tulbură 

.rău apele la Steaua.

MINERUL MOTRU - 
CORVINUL 1-1

Corvinul, cu Victor Roșea la “timonă1', a avut trei 
probe de foc de trecut în acest început de campionat: 
în prima etapă, în deplasare, hunedorenii au învins cu 
2-1 pe UTA; în următorul meci pe terenul propriu au 
cucerit victoria cu 1-0 în fața echipei în cea mai bună 
formă din seria a Il-a a Diviziei B, Gaz Metan Mediaș, 
iar în etapa a 11l-a de sâmbătă, a obținut un rezultat de 
egalitate la Motru unde puține echipe se pot mândri că 
au plecat de acolo cu puncte. Nu a fost deloc ușor 
pentru Corvinul! Gazdele, impulsionate de peste 2000 
de spectatori, au purces spre careul advers de la 
primul fluierai arbitrului Cr. Blaj din Baia Mare. Numai că 
marcajul hunedorenilor, apărarea lor, în frunte cu Clep, 
au fost greu de trecut. Și ca să le mai taie din avânt, 
oaspeții au contraatacat în câteva rânduri foarte 
periculos poarta lui Petre Nicolae, Mitrică, Șandor și 
Pavel, fiind angajați în câteva curse rapide ce erau să 
surprindă pe apărătorii Minerului. Scorul a fost 
deschisele gazde în min. 34, când Ciochină obține o 
lovitură de la 11 metri și care a fost transformată de 
Petru Gheorghe, căpitanul echipei: 1-0. Disputa 
continuă, meciul este viu disputat, însă până la pauză 

| scorul rămâne neschimbat.
Stimulați de antrenor, hunedorenii manifestă multă 

prospețime în joc și în partea a doua a meciului. La 
numai 6 minute de la reluare, “tunarul” Mitrică se 
remarcă trăgând un șut puternic ce a trecut peste 
bară. El se revanșează în minutul 59: Șandor a fost 
faultat la cca 20 de metri de poartă, puțin lateral 
dreapta, Mitrică execută și trimite o “ghiulea” ce nu-și 
mai greșește ținta: 1-1. După egalare, jocul crește în 
intensitate, ambele echipe căutând să nu mai pri
mească gol și, dacă se poate, să înscrie. Hunedorenii, 
cu un joc bine organizat, au pus în continuare pro
bleme apărării minerilor, însă fără gol.

Și de această dată jucătorii de la Corvinul s-au 
dăruit în joc, s-au preocupat să aplice tactica 
preconizată pentru acest meci, cucerind un punct 
foarte prețios care a propulsat Corvinul pe locul 2 în 
clasament.

Bun arbitrajul lui Balaj ce a fost mereu pe fază.
CORVINUL a aliniat formația: Clep, Rus, 

Haidiner, Marincău, Andone (88 Babarți), 
Gheară, Andrei, Mocioi (86 Ogneanu), Mitrică, 
Șandor, Pavel (46 Stârc).

k____________________________ S. CERBU

CHIMICA TÂRNĂVENI - JIUL 24)
La Târnăveni s-au întâlnit două echipe setoase 

de puncte. Jiul - una dintre divizionarele B ce se 
confruntă cu mari lipsuri financiare, conducerea 
clubului făcând eforturi pentru a strânge bani 
pentru deplasare și plata fotbaliștilor care sunt 
foarte nemulțumiți de condiția lor la Jiul. Ei bine, cu 
toate acestea, ei când intră pe teren caută să-și 
facă datoria. Cea mai mare parte a partidei au 
jucat-o la Târnăveni de la egal la egal cu gazdele. 
Bafta chimiștilor a fost că au marcat un gol în min. 
40 prin Pustai. Jiul a luptat pentru a egala și în 
ciuda ocaziilor avute în careul gazdelor n-au putut 
marca. în schimb au făcut-o chimiștii în min. 82, 
prin același Pustai, meciul încheindu-se cu 2-0 în 
favoarea gazdelor.

încă nu este târziu ca Jiul să fie ajutat. Trebuie 
să li se asigure jucătorilor condițiile cerute la o 
divizionară B, de pregătire deplasare și achitarea 
drepturilor cuvenite. E cazul ca și Liga sindicatelor 
să ajute echipa fanion a Văii Jiului să iasă din 
impasul în care se află în ultimii doi ani.

JIUL a început meciul în formația: Botezatu, 
Doroș, Cismașiu, Poenariu, C. Barbu, Irina, 
Neiconi, Mocanu, Vesa, FI. Stoica, Stoian.\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

VICTORIA CĂLAN - 
UNIVERSITATEA
PETROȘANI 5-1

A fost una dintre partidele frumoase ale celei 
de-a doua etape a Diviziei D. Atât gazdele - cu o 
formație mult mai experimentată și omogenă, cât 
și tânăra echipă a Universității din Petroșani au 
jucat deschis, oferind spectatorilor o partidă 
spectaculoasă, fără obstrucții și faulturi, cu un 
fotbal tehnic, curat.. Gazdele au dominat acest 
meci (se vede și diferența în scorul final), însă 
oaspeții (lotul lor de jucători s-a constituit doar cu 
o săptămână înaintea începerii campionatului, 
nefiind “la zi" cu pregătirea) nu s-au mărginit la un 
joc de apărare, ei declanșând deseori, cu aplomb 
și în viteză, câteva contraatacuri destul de peri
culoase pentru apărarea gazdelor în care am 
remarcat prestația antrenorului jucător - tânărul 
loan Stelescu, Moldovan a fost extrem de mobil și 
de eficient (a și marcat golul de onoare) și s-a mai 
aflat în două situații clare de a înscrie alături de 
Sterean, Petrila, Goia.

Cum era și de așteptat, Victoria a început 
partida cu un mare apetit pe atac și chiar în min. 3 
lui Oprea “i se suflă" în ultimul moment balqnul, în 
fața porții lui Badea. Studenții răspund și ei trei 
minute mai târziu cu un contraatac și până la urmă 
Serean este stopat de Bordean la marginea 
careului de 16 metri. După alte două minute, e 
rândul atacantului central de la Victoria, Kollman, 
să fie oprit dintr-o fază periculoasă în careul 
advers, de portarul Badea. Și totuși gazdele 
izbutesc să deschidă scorul în min. 15, după o altă 
ratare din apropiere a lui Oprea (min. 12), Socaci 
finalizează un nou atac al gazdelor. Și cu toate că 
Oprea a fost foarte aproape de a înscrie al doilea 
gol în min. 19 - Badea* se remarcă printr-o inter
venție salutară respingând mingea ce se îndrepta 
spre plasă. Gazdele își continuă șirul acțiunilor 
ofensive și în minutele 35 (Surugiu), 36 și 38 
(Socaci), 37 (Căruceru) am notat situațiile bune în 
care jucători din Călan puteau înscrie. în minutul 
40, Oprea inițiază un nou atac spre poarta stu
denților și din alergare șutează puternic și precis 
sus în vinciul din stânga lui Badea și scorul 
devine 2-0. Rezultatul cu care cele două formații 
intră la cabine a fost însă de 3-0 întrucât Kollman, 
în min. 45, reia mingea cu stângul în poartă.

în mitanul al doilea gazdele cresc presiunea la 
poarta tinerei echipe oaspete la care începe să 
se simtă lipsa pregătirii fizice. Totuși, în min. 58, 
studenții puteau reduce din handicap, dar Mol
dovan, singur în fața porții la 6-7 metri, reia 
balonul peste transversală! Cinci minute mai târziu, 
Pescaru majorează scorul la 4-0. Oaspeții reu
șesc înscrierea golului de onoare (îl meritau) în 
min. 72, prin același Moldovan: 4-1. Cu 7 minute 
înaintea încheierii partidei, Căruceru stabilește 
scorul final înscriind, după o frumoasă preluare 
pe linia careului de 16 metri: 5-1.

Bun arbitrajul brigăzii Em. Magyari, C. Dănilă 
și O. Toderiță (Hunedoara).

VICTORIA: Toth, Papp, Ailoaie (46 Pes
caru), Bordean, Rece (46 Haic), Gogan (63 
Vălean), Căruceriu, Surugiu, Kollman, Socaci, 
Oprea (46 Cășlariu).

UNIVERSITATEA: Badea, Androne, Csipai, 
Țurlea, Pasternak (80 Cutean), Munteanu, 
Moldovan, Goia, Serean (82 Oncică), Petrila, 
Stelescu.

Sabin CERBU
X______________________ ____________

"CUPA UNIVERSITATEA
REMIN”

în perioada 13-15 august a.c., Sala sporturilor din Deva a fost 
gazda tradiționalului turneu internațional de handbal feminin dotat 
cu Cupa “Universitatea Remin Deva". Organizat de Asociația 
Sportivă Universitatea Remin Deva, prin strădania deosebită a 
conducerii clubului și a prof, loan Mătăsaru, în colaborare cu 
Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Hunedoara, turneul a 
reunit echipe aflate în primul eșalon valoric al țării: Oltchim 
Râmnicu Vâlcea - campioana națională, Rapid CFR București - 
locul al lll-lea în Liga Națională, Ciserom Sebeș, Universitatea 
Remin Deva, Univ. Ursus Cluj - Napoca, precum și echipa Thelena 
SK Tolna din Ungaria.

Dacă până acum publicul devean a putut urmări doar jocurile 
susținute de Universitatea Remin Deva cu echipe aflate în Divizia 
A, seria Vest, de data aceasta proaspăta promovare în Liga 
Națională a echipei devene a atras participarea unor adversari 
de înaltă ținută sportivă. Astfel, iubitorii de handbal au avut 
prilejul să vadă evoluția în teren a câtorva stele ale handbalului 
feminin românesc printre care: Maria Rădoi, Valentina Cosma, 
Steluța Luca, Cristina Dogaru, Alina Dobrin, Carmen Petrescu, 
Nicoleta Gâscă, Elena Năpar, Cristina Mihai și altele, componente 
ale lotului național care în prezent activează la echipele Oltchim 
Rm. Vâlcea și Rapid CFR București. Suporterii deveni, mai 
numeroși ca de obicei, au urmărit cu interes jocul echipei favorite 
condusă de profesorii Ion Mătăsaru și Marcel Șerban,încurajând 
însă cu sportivitate și prestația celorlalte echipe. Remin a 
confirmat că a realizat o pregătire de calitate și că se află în 
ascensiune de formă având o evoluție bună în urma căreia a 
obținut trei victorii, fiind învinsă doar de favoritele turneului 
Oltchim și Rapid. De asemenea, îmbucurătoare a fost și prestația 
noilor achiziții din lotul Reminului, în special Simona Bistriceanu și 
Cristina Cîrnu, jucătoare care au dat un plus de competitivitate 
echipei.

Turneul s-a putut desfășura în cele mai bune condiții grație 
organizatorilor și sponsorilor: EM Vețel, Prima Telecom, 
Contransimex Vest, Loteria Națională, Devasat, Agrocompany și 
Miss Alicia. Echipele care s-au dovedit a fi cele mai eficiente: 
Oltchim Rm. Vâlcea (locul I), Rapid CFR București (locul II) și 
Universitatea Remin Deva (locul III) au fost răsplătite cu premii 
constând în diplome și cupe în cadrul festivității de premiere. S-au 
acordat și alte premii după cum urmează: Miss turneu a fost 
desemnată Ana Smetec (SK Tolna - Ungaria), titlul de golgeter I- 
a obținut Melinda Toth (Universitatea Remin Deva), cel mai bun 
portar s-a dovedit a fi Cristina Dogaru (Rapid CFR București) iar 
premiul pentru cea mai tehnică jucătoare i-a revenit Măriei lorgu 
(Rapid CFR București). Cupele, diplomele și buchetele de flori au 
fost înmânate de reprezentanți ai sponsorilor turneului și de cei 
doi viceprimari ai municipiului Deva, Alin Suciu și Dumitru 
Gâlcescu.

Rezultatele turneului
Univ. Remin Deva - Univ. Ursus Cluj 
SK Tolna - Rapid CFR Buc.
Oltchim Rm. Vâlcea - Ciserom Sebeș 
Univ. Ursus Cluj - SK Tolna 
Rapid CFR Buc. - Ciserom Sebeș 
Oltchim Rm. Vâlcea - Univ. Remin Deva 
SK Tolna - Oltchim Rm. Vâlcea 
Ciserom Sebeș - Univ. Remin Deva 
Rapid CFR Buc. - Univ. Ursus Cluj 
SK Tolna - Ciserom Sebeș 
Univ. Ursus Cluj - Oltchim Rm. Vâlcea 
Univ. Remin Deva - Rapid CFR Buc. 
Ciserom Sebeș - Univ. Ursus Cluj 
Univ. Remin Deva - SK Tolna 
Oltchim Rm. Vâlcea - Rapid CFR Buc.

în ziarul de mâine vom reveni cu amănunte de la acest 
turneu și cu declarații de la principalii protagoniști.

30-29 (15-14)
37-14 (21-7)
37-30 (18-13)
35-21 (18-11)
37-29 (22-10)
32-23 (14-12)
15-41 (5-19)
26-32 (15-16)
44-32 (20-15)
20-40 (9-12)
25-36 (17-12)
23-33 (8-14)
29-30 (18-15)
42-15 (20-8)
37-34 (15-19).

Cristina CfNDA, Ciprian MARiNUȚ

■ O DIVIZIA A
Rezultatele etapei a V-a: FC Național -

Steaua 3-9; FC Onești - Ceahlăul P.N. 1-1; Farul C-ța
- FCM Bacău 3-0; Petrolul Extensiv Craiova 2-0;
Rocar Buc. - Gloria Bistrița 3-1; FC Brașov - Oțelul
Galați 3-0; Rapid - FC Argeș 1-0; Univ. Craiova -
Dinamo 1-2; CSM Reșița -Astra Ploiești 2-5.

CLASAMENTUL
1 DINAMO 5 5 0 0 18-1 15
2 FC Argeș 5 3 0 2 6-3 9
3 Petrolul 5 3 0 2 9-7 9
4 Oțelul Gl. 5 3 0 2 14-13 9
5 Rapid 4 2 2 0 5-2 8
6 Farul C-ța 5 2 1 2 8-6 7
7 Ceahlăul 3 2 1 0 6-4 7
8 FC Onești 5 2 1 2 4-6 7
9 Astra PI. 5 2 1 1 9-6 7
10 FC Național 4 2 1 1 8-5 7
11 FCM Bacău 5 1 3 1 6-6 6
12 Gl. Bistrița 5 2 0 3 9-12 6
13 Steaua 5 2 0 3 6-13 6
14 FC Brașov 5 1 1 3 6-6 4
15 U. Craiova 5 1 1 3 4-7 4
16 Rocar Buc. 4 1 0 3 5-8 3
17 Extensiv 5 1 0 4 5-16 3
18 CSM Reșița 5 0 2 3 6-16 2

Etapa viitoare: Gl Bistrița - FC Brașov;
Extensiv - Rocar; Dinamo - Petrolul; Oțelul Rapid;
Steaua - FC Onești; FC Argeș - FC Național;
Ceahlăul - Farul; FCM Bacău CSM- Reșița;
Astra - Univ. Craiova

DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a lll-a: FC Drobeta - 

Poli Timișoara 2-1; Electro Craiova - FC Bihor 1- 
2; ASA Tg. Mureș - “U” Cluj 2-0; Minerul Motru - 
Corvinul 1-1; Gaz Metan -UTA 3-1; Flacăra 
Vâlcea - Inter Sibiu (amânat); Chimica 
Târnăveni - Jiul Petroșani 2-0; UM Timișoara - 
Aro C-lung 2-2; Apulum A.l. - Olimpia S.M. 1-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: UTA - Min. Motru; ”U" Cluj -
Apulum; Qlimpia - Gaz Metan; Corvinul - FI. Vâlcea; 
Jiul - UM Timiș; Inter - Chimica; ARO - FC Drobeta;

L Poli Timiș - Electro; FC Bihor - ASA Tg. Mureș.

1 ARO C-LUNG 3 2 1 0 6-4 7
2 Corvinul Hd 3 2 1 0 4-2 7
3 Electro: Craiova 3 2 0 1 9-6 6
4 FC Bihor 3 2 0 1 6-4 6
5-6 FC Drobeta 3 2 0 1 5-3 6
5-6 Gaz Metan 3 2 0 1 5-3 6
7 Apulum A.l. 3 2 0 1 5-4 6
8 UM Timișoara 3 1 2 0 7-6 5
9 Min. Motru 3 2 0 1 4-3 4
10-11 Olimpia S.M. 3 1 1 1 3-3 4
10-11 ASA Tg. Mureș 3 1 1 1 3-3 4
12 Chimica T. 3 1 1 1 4-5 4
13 Inter Sibiu 2 1 0 1 3-2 3
14 U.T. Arad 3 1 0 2 3-5 3
15 Jiul 3 1 0 2 1-5 3
16 Poli.TImlș 3 0 2 1 .5-6 2
17 Flacăra Vâlcea 2 0 0 2 0-2 0
18 “U” Cluj 3 0 0 3 2-9 0

L O DIVIZIA C4
Rezultatele etapei: Cuprirom Abrud - Cetate

Deva 1-0; Telecom Arad - Electrica Timișoara 4-1; 
Min. Uricani - “U” West Petr. Arad 3-1; Telecom
Timișoara - Aurul Brad 2-1; “U" Arad - Inter Petrila
1-1; Minaur Zlatna - Inter Arad 5-2; Caromet 
Caransebeș - Gloria Reșița 1-0; Minerul Lupeni - 
Min. Certej 0-0; CFR Timișoara - Metalurg. Cugir 1-0.

CLASAMENTUL
1. TELECOM TIMIȘ.3 2 1 0 5-3 7
2. Minaur ZI. 3 2 0 1 10-4 6
3-4. Cetatea Deva 3 2 0 1 6-3 6

Minerul Uricani 3 2 0 1 6-3 6
5. Telecom Arad 3 2 0 1 7-5 6
6. CFR Timișoara 3 2 0 1 4-3 6
7. Cuprirom Ab. 3 2 0 1 4-6 6
8. Electrica Timiș. 3 1 1 1 8-6 4
9. Min. Certej 3 1 1 1 6-5 4
10. Aurul Brad 3 1 1 1 3-2 4
11. Univ. Arad 3 1 1 1 3-4 4
12. W. Petr. Arad 3 1 0 2 4-5 3
13. Gloria Reșița 3 1 0 2 1-2 3
14. Metal. Cugir 3 1 0 2 1-4 3
15. Caromet Car. 3 1 0 2 3-9 3
16. Inter Petrila 3 0 2 1 1-2 2
17. Min. Lupeni 3 0 2 1 1-3 2
18. Inter Arad 3 0 1 2 5-9 1

Etapa viitoare: Inter Petrila - Telecom Timiș.;
“U” W. P. Arad - CFR Timiș; Metalurgistul - “U”
Arad; Aurul Brad - Minaur, Gl. Reșița - Min. Lupani;
Inter Arad - Caromet; Min. Certej - Cuprirom; Cetate

l Deva - lelecom Arad; Electrica Timiș. - Min. Uricani.

DIVIZIA
Rezultatele etapei a 3-a din 15 august: 

Constructorul Hd. - Min. Bărbăteni 1-1; Dacia 
Orăștie - Min. Poiana Ruscă 4-2; Min. Aninoasa 
- Retezatul Hațeg 0-1; Casino Ilia - Victoria 
Dobra 1-1; Victoria Călan - Univ. Petroșani 5-1; 
Met. Crișcior - CIF Aliman Brad 6-1; CFR 
Marmosim - FC Paroșeni - Vulcan 3-1.

CLASAMENTUL
1. MARMOSIM 2 2 0 0 7-1 6
2. Retezatul 2 2 0 0 4-1 6
3. Viet. Dobra 2 1 1 0 6-1 4
4. Vict. Călan 2 1 1 0 6-2 4
5. Met. Crișcior 2 1 0 1 8-4 3
6. Dacia Orăștie 2 1 0 1 5-5 3
7. FC Paroșeni 2 1 0 1 4-5 3
8. Min. Poiana R. 2 1 0 1 4-5 3
9. Univ. Petroșani 2 1 0 1 3-6 3
10. Casino Illa 2 0 1 1 2-3 1
11. Constr. Hd. 2 0 1 1 2-3 1
12. Min. Bărbăteni 2 0 1 1 1-5 1
13. CIF Aliman 2 0 1 1 2-7 1
14. Min. Aninoasa 2 0 0 2 0-6 0

Etapa viitoare nr. 3 din 22.08.1999:
Constructorul Hd. - CFR Marmosim; Min. Băr
băteni - Dacia Orăștie; Min. Poiana Ruscă - Min. 
Aninoasa; Retezatul Hațeg - Casino Ilia (se 
joacă joi, 19 august); Viictoria Dobra - Victoria 
Călan (la 21 august); Univ. Petroșani - Met. 
Crișcipr; CIF Aliman Brad - FC Paroșeni - 
Vulcan.
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Falimentul bate la ușa 
primăriei

Am întrebat-o pe dna 
Adriana Ștefan, contabila 
șefă a primăriei, care este 
situația în domeniul finan
ciar, adică a bugetului pe 
anul în curs. Ne-a răspuns 
franc:

- Dezastruoasă.
- Chiar așa?
- Chiar. Am să vă explic. 

De la bugetul central am 
primit 260 milioane lei, iar 
140 milioane de lei trebuie 
să adunăm din impozite și 
taxe locale.

- Deci 400 milioane de 
lei. Este mult, este puțin?

- Foarte puțin. Mai ales 
fiindcă știm că suma ce se 
cere realizată din impozite 
și taxe locale nu se va 
atinge.

- De ce nu?
- Fiindcă nu sunt multi 

salariați în comună. în plus 
oamenii ce lucrează în mi
nerit și în alte sectoare sunt 
tot mai puțini. Pe vremuri 
zilnic plecau din satele 
noastre 6 autobuze pline cu 
navetiști. Astăzi mai pleacă 
două.

Deși necesar, actul de 
cultură se realizează 

tot mai greu
Pe dl Mircia Micu, direc

torul căminelor culturale din 
comună, nu a trebuit să-l căutăm 
prea mult. Era la Primărie cu ceva 
treburi, iar discuția cu dânsul a 
relevat unele reușite, dar și multe 
necazuri, greutăți prin care trec 
oamenii comunei în această 
perioadă de tranziție.

Am aflat astfel că în comună 
există șase cămine culturale care 
acum, în perioada de vară, au o 
activitate mai redusă. De ce? 
Oamenii sunt ocupați cu munca 
la câmp, nu mai au timp pentru 
altceva. Mai diversă activitate 
este în perioada de iarnă, până 
primăvara, apoi...

La nivelul comunei activează 
o formație de dansuri, un taraf, 
o trupă de teatru, fiind prezentate 
spectacole atât în comună cât și 
în Cele învecinate.

Activitatea ar fi mult mai 
bogată dacă nu s-ar întâmpina o 
seamă de greutăți. în primul rând 
este vorba de lipsa fondurilor 
care, la rândul lor, generează 
altele și altele. La ora actuală 
căminele culturale au o bază 
materială foarte săracă. Din 1997 
practic nu s-a mai cumpărat 
nimic. Nevoile ar fi multe la 
această oră: o stație de ampli
ficare, costume etc., dar se pare 
că nici la nivel de județ nu se stă 
prea bine cu banii. Spunem acest

DfSMRE UN SAT
Comuna Blăjeni este alcă

tuită din șapte sate. Cel mai 
mare dintre acestea este satul 
de reședință a localității, iar cel 
mai mic este Dragu Brad. în 
acesta din urmă, aflat la circa 
15 km de reședința comunei, mai 
trăiesc nouă oameni. Satul nu

- Fiindcă sunt mulți dis- 
ponibilizați, da?

- Da. Foarte mulți au fost 
scoși în șomaj. Așa că oa
menii, marea majoritate din
tre ei, trăiesc doar pe seama 
agriculturii și creșterii ani
malelor. Or, pământul pro
duce puțin, din creșterea 
animalelor venitul este mic.

- Spre ce sunt direcționați 
banii din buget?

- Din ce am avut până 
acum, am achitat lucrările 
realizate în anul trecut - 
renovarea școlii și a cămi
nului cultural din satul Blăjeni. 
30 de milioane sunt destinați 
pentru realizarea planului 
urbanistic general, ce suntem 
obligați.să-1 realizăm în acest 
an. 50 de milioane sunt re
partizate reparării de dru
muri. Ce mai rămâne sunt 
repartizați achitării salariilor 
pe care le plătește statul. Aici 
însă vreau să spun că nu ne 
ajung banii. Lucrătorii pri
măriei și cei de la circa vete
rinară n-au primit retribuțiile 
din luna mai. Am rămas în 
urmă și cu achitarea con

lucru întrucât discuțiile direc
torului de la Blăjeni cu cei în drept 
de la Deva nu au dus la nici un 
rezultat.

In comună există una dintre 
puținele formații de tulnicărese 
din zonă. “Umblăm cu niște 
tulnice vechi de-i vai și-amar de 
ele - ne spunea directorul. Sunt 
sub orice critică și sunt ale școlii 
generale. Am avut promisiuni că 
se va rezolva problema și să le 
comandăm la Cîmpeni, pentru 
că numai acolo se mai fac. 
Degeaba însă, nu s-a rezolvat 
nimic”.

Lipsa banilor a dus și la un 
număr foarte redus de deplasări 
chiar în satele comunei, ce să mai 
vorbim de ieșirea în alte localități. 
De aici și mâhnirea directorului 
că nici cu puținul care se mai face 
în plan cultural nu se poate ieși 
cât de cât din anonimat. Chiar și 
închirierea unui autobuz dă fiori.

Adevărat este că la Blăjeni 
oamenii își dau seama de nece
sitatea actului de cultură, și-l 
doresc, dar, deocamdată, se pare 
că banul dictează și-n acest 
domeniu.

Important este că există 
oameni inimoși care, prin cău
tări, strădanii și nu de puține ori 
cu sacrificii, reușesc uneori să 
depășească această dictatură a 
banului.

este electrificat și nici nu 
rentează introducerea curen
tului. Toți cei ce viețuiesc aici 
sunt oameni în vârstă, așa că 
într-un oarecare timp satul 
Dragu Brad va dispărea. Păcat, 
întrucât zona este foarte 
frumoasă.

sumului de curent electric 
pentru iluminatul public.

- V-au tăiat curentul pen
tru întârziere?

- încă nu, dar o pot face 
oricând. Din luna martie a.c. 
celor 42 de oameni ce ar fi 
în drept să primească ajutor 
social nu le-am dat nici un 
leu.

- Așa mulți au drept la 
ajutor?

- Da. în Blăjeni și mai 
ales în satele îndepărtate 
sunt mulți oameni foarte 
săraci. Deci cum v-am spus 
situația financiară este de
zastruoasă.

- Așa este, aveți dreptate. 
Să vă întreb de perspective?

- Așteptăm cu nerăb
dare rectificarea bugetară.

- Sperați că veți primi 
mai mulți bani de la bugetul 
central? Dl Remeș, minis
trul finanțelor, spunea - la 
televizor, parcă, dar și în 
presa scrisă - că rectificarea 
va fi în sens negativ.

- Atunci falimentul ne 
așteaptă. De altfel falimen
tul bate la ușa primăriei.

La Blăjeni majoritatea vacilor sunt “încălțate”. Termenul l-a folosit un cetățean mai hătru care 
a vrut să spună că sunt potcovite. Acest lucru, întrucât sunt folosite la muncile câmpului.

Nu este vorba de lipsa de bani, ci de 
dezinteres

Dr. Gheorghe Matei este un 
om căruia îi place să spună 
lucrurilor pe nume, indiferent cât 
de grave sunt acestea. Iar la 
Blăjeni situația asistenței sanitare 
nu este deloc roză, dimpotrivă. în 
debutul discuției noastre l-am 
întrebat pe interlocutor:

- Cum vă simțiți ca me
dic de familie?

- Bine, bine. Am înscris pe 
lista mea 1500 de persoane, din 
Blăjeni, dar și din satul După - 
Piatră, comuna Buceș.

- Cum se explică faptul 
că s-au înscris la dv oameni 
din După - Piatră?

- Am fost medic în satul 
respectiv. Știți, eu locuiesc în 
Brad în apropierea autogării. 
Așa că oamenii ce merg cu 
autobuzul în oraș mă găsesc 
ușor acasă.

Treaba huna
\ Pentru utilizarea fondurilor primite în JJ 

i cadrul Programului PHARE, Primăria a n 
■ angajat 12 oameni din rândul șomerilor '■ 
J care lucrează la curățarea șanțurilor de pe J J 
i marginea șoselei asfaltate și la repararea ,, 
i școlii din satul Reți. Echipa celor 12 oameni n 
1 face o treabă foarte bună. 11

Oameni singuri
Un număr de 42 de oameni sunt înscriși 

- iar dosarele lor au fost aprobate - la ajutor 
social. Circa 12 dintre aceștia trăiesc 
absolut singuri, n-au copii și nici rude 
apropiate care să-i ajute, sunt oameni 
foarte înaintați în vârstă și fără ajutor social 
n-ar avea efectiv din ce trăi.

Mai bătrân decât regina 
mamă a Angliei

loan Jurcă din Vulcan și-a sărbătorit în martie a.c., 
împreună cu tot satul, cea de-a 99-a aniversare a zilei 
sale de naștere. La aproape 100 de ani fără circa șase 
luni I.J. este încă vioi, trebăluiește prin gospodărie, este în 
deplinătatea facultăților mintale. Am citit în ziare că recent 
și regina mamă a Marii Britanii a sărbătorit 99 de ani de 
viață. De unde rezultă că loan J. este mai mare decât 
Măria sa și este cel mai în vârstă om nu numai din comuna 
Blăjeni, ci și din toată zona Bradului

loan Jurcă, ce trăiește împreună cu un fecior și cu nora 
sa, a fost vreme foarte îndelungată crâsnic la biserica din 
Plai, un sat învecinat cu Vulcanul și cei ce-l cunosc susțin 
că l-au ținut în viață aproape un secol puternica sa credință 
în Dumnezeu pe care l-a slăvit cu vocea sa în sfântul lăcaș 
și bunătatea sufletului său. I.J. a făcut în îndelungata sa 
viață pe pământ numai bine atât cu fapta, cât și cu vorba.

La mulți- ani die loan Jurcă!

TRIST* DAR ADEVĂRAT
Din luna mai a.c., când s-a acordat doar un avans - cei 

ce primesc salarii de la primărie n-au mai văzut un leu 
pentru munca ce o prestează. De ce? Fiindcă s-au acordat 
drept salarii pe trim. II al acestui an doar 10 milioane lei, în 
vreme ce totalul retribuțiilor se ridică la 28 milioane lei pe 
lună. Situația aceasta există nu numai la Blăjeni, ci și în 
multe alte localități rurale ale județului și ea se datorează 
faptului că statul n-are bani pentru a-și plăti salariații. în 
același timp politicienii, demnitarii ș.a. se plimbă pe 
mapamond în lung și-n lat, își fac concediile în străinătate, 
se organizează tot felul de simpozioane, mese rotunde 
ș.a. Trist, dar adevărat.

- Cum este dispensarul 
din Blăjeni?

In paranteză spunem că am 
trecut pe lângă clădirea dispen
sarului și am constatat - văzând 
ușile cu lacăte și geamurile 
stropite cu var - că este nefo
losită. Dar să-i dăm din nou 
cuvântul dr. Gh. Matei:

- Practic, nu avem dispensar. 
Clădirea acestuia a intrat în 
renovare, dar lucrările s-au oprit.

- Din ce cauză?
- Din lipsă de bani. Mi s-a spus 

că suma alocată - venită din afara 
țării - s-a terminat. în aceste 
condiții acord asistență medicală 
în două camere din clădirea 
primăriei unde nu avem apă. Am 
auzit că acestea au fost închiriate 
“Romtelecom" și se va instala aici 
o centrală telefonică. Așa că, în 
curând, vom ajunge în stradă.

- Că nu sunt bani, este 
adevărat.

- Ba, că au fost. Aici este 
vorba de dezinteres față de 
asistența medicală al primăriei 
și consiliului local. Domnilor ce 
conduc comuna nu le pasă 
nici cât negru sub unghie de 
sănătatea oamenilor. înțeleg 
că s-a terminat suma 
acordată pentru renovarea 
dispensarului, dar întreb cu ce 
bani Primăria și-a cumpărat 
“Dacia’’, televizor, radio- 
casetofon ș.a.

- Poate din alți bani 
decât cei alocați dispen
sarului.

- Poate, dar tot cu bani 
românești. V-am spus și vă 
repet: Primăria nu dovedește 
interes față de asistența 
medicală.

La biblioteca 
mai exista 
speranțe
La Biblioteca comunală 

am discutat cu dna Victoria 
Bufuilă, cea care gestio
nează șl se ocupă de bunul 
mers al Instituției. Am aflat 
astfel că la ordinea zilei se 
află verificarea fondului de 
carte, treabă ce se face o 
dată la doi ani. La dispoziția 
cetățenilor din Blăjeni șl nu 
numai se găsesc 8226 de 
volume. Nici mult, nici 
puțin ni se spune. Necazul 
este însă că în acest an nu 
s-a primit nici un leu pentru 
împrospătarea fondului de 
carte, deși se simte acut 
acest lucru. De mal mulți 
ani, la Blăjeni numărul citi
torilor se menține cam 
același, în această lună fiind 
înregistrați 261. Cu aproxi
mație, 20 la șută dintre 
cetățenii satului de centru 
sunt cititori al bibliotecii. 
Cel mal mulți sunt elevi. O 
chestiune pe care nu am 
întâlnit-o la alte biblioteci 
este că aici sunt afișate 
cerințele claselor I - IV. De 
altfel ni s-a spus că există 
o bună colaborare cu școa
la. Pentru a se mai atenua 
lipsa banilor pentru achizi
ționarea de noi cărți s-a 
apelat la așa-numitul 
schimb Interbibllotecar, 
existând bune relații în 
această direcție cu biblio
tecile din Brad și Gurabarza. 
Și încă un lucru de apreciat 
la Biblioteca din Blăjeni: cele 
mal căutate volume nece
sare copiilor din clasele I - 
IV sunt xeroxate șl puse la 
îndemâna celor doritori. 
Deci, pentru a ieși din im
pas, dacă se caută, posibi
lități ar mai fi. Cu toate neca
zurile întâmpinate, speran
țe mai există. “Nu cred și 
nici nu mă gândesc să în
cheiem anul fără să primim 
ceva bani pentru a cumpăra 
noi cărți" - ne mai spunea 
Victoria Bufuilă.

i
i

Situația este
♦

sub control
Comuna are în momentul de 

față în jur de 1700 de locuitori, 
iar numărul acestora - cum ne 
spunea dl Gheorghe Prața, 
șeful postului de poliție - are 
tendința de scădere în ultima 
vreme.

- De ce, die plutonier adju
tant? am întrebat.

- Au plecat și pleacă acele 
familii care au copii de vârstă 
școlară.

- Din cei plecați din comună 
de-a lungul anilor s-a întors 
cineva?

-Nu.
- Cum sunt oatnenii din 

Blăjeni?
- De treabă. își văd de lucrul 

câmpului, de animale, de gos
podărie. în sate este liniște și 
pace. în orice caz, starea 
infracțională nu crește, se 
menține la același nivel.

- Blăjeniul are țigani?
- Are vreo zece familii în 

satul Vulcan. Marea majoritate 
dintre ei sunt cumsecade, 
muncesc pe la oameni din 
comună. Pe la începutul acestui 
an l-am reținut pe unul dintre ei 
- un tânăr - pentru furt. Oricum 
situația este - cum se zice - 
sub control.

i

i

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, 
Traian BONDOR 
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( PUI - comuna cu 8000 de hectare pământ nelucrat j
Pe țăran nu-l mai

I

interesează pământul!
Producție pentru 

export
- Să începem die primar cu 

problema cea mal arzătoare 
pentru locuitorii comunei. Care 
ar fi ea?

- Deși mai veche, la noi 
rămâne Încă de foarte mare 
actualitate aplicarea Legii 18: 
Acest lucru, întrucât din cele 
aproximativ 1750 acte de 
proprietate, doar 250 au fost 
înmânate.

- De ce această situație?
- Pentru că lucrurile nu s-au 

limpezit decât în satul Ponor, cam 
70 la sută în satul Pui, 80 la sută 
la Galați. Acum se lucrează la 
Rîușor și Băiești.

- Totuși comuna are 12 
sate...

- Lucrările sunt așa cum sunt 
și datorită faptului că în zonp 
comunei, în ultimii ani au căzut 
foarte multe ploi, atât primăvara, 
cât și toamna. Nu s-a putut ieși în 
teren, lama au fost zăpezi mari. 
Ar mai fi însă o cauză, pe care eu 
o consider importantă: cetățenii nu 
mai vor să meargă în teren și să 
spună la topografi ori comisiei 
unde și cât pământ au avut.

- Să nu-l mai intereseze pe 
țăran pământul? Chiar până aici 
s-a ajuns?

- Părerea mea este că 
datorită prețurilor foarte mari la 
lucrările agricole și celor mici ale 
produselor- multi nu pot, alții nu 
mai vor să-și lucreze pământul. Cu 
deosebire din satele Galați, Rîușor 
și Băiești. Aid au rămas în acest 
an aproximativ 2000 de hectare 
de pământ arabil nelucrat. Pământ 
arabil rețineți! Astăzi omul se 
mulțumește să lucreze atâta 
pământ cât să aibă pentru el

SEMNALE DE ALARMA
Recent, Primăria comunei 

Pui a trimis unor ministere, 
instituții regionale și județene 
adrese prin care trage serioase 
semnale de alarmă privind 
prevenirea unor nenorociri în 
zonă.

Prin cea către Ministerul 
Transporturilor între altele se 
-spune că urmare a ploilor 
torențiale din masivul Retezat, 
produse între 11-12 iulie a.c., 
apele Rîului Bărbat ce trec prin 
satele Hobița, Rîu Bărbat și Pui, 
au colmatat întreaga albie prin 
aducerea de aluviuni, bolovani 
și alte reziduuri. In amonte de 
podul peste D.N. 66 Simeria - 
Petroșani din satul centru de

strictul necesar.
- Topografi aveți?
-Au fost și mai sunt, dar 

degeaba, dacă cetățeanul nu vrea 
să meargă în teren să-i arate unde 
are terenul. Poți să-l chemi și de 
10 ori că nu vine.

Interviu cu 
Traian Bașiu, 

primarul comunei

Adevărul este că nici topografii 
nu-și fac treaba așa cum^r trebui. 
O parte sunt navetiști de la 
Petroșani... Din lipsă de topografi 
avem sate unde lucrările nici n-au 
început.

- Câți locuitori are comuna 
die primar?

- 5200.
- Scade numărul lor ori 

crește?
- Numărul locuitorilor este în 

scădere. Avem sate cu populație 
îmbătrânită, tinerii au plecat. La 
Băiești de exemplu mai sunt vreo 
200 de oameni, majoritatea 
bătrâni.

- Cu bugetul cum stațl?
- Slab. De exemplu acum ar 

trebui executate lucrări de reparații 
și igienizare la școlile din comună, 
dar bani nu avem. Multe drumuri 
și podețe trebuie separate, dar și 
cămine culturale.

- Câte școli sunt pe raza 
comunei?

- Avem 14 școli și tot atâtea 
cămine culturale. Or, pentru școli 
avem în jur de 40 milioane. Aceștia 
ne ajung doar pentru cheltuielile cu 
energia electrică, rechizite... Ne 

comună Pui -acestea au rupt 
albia în partea dreaptă, punâr j 
în pericol culeele de la pod ii 
rutier de importanță deosebită 
pentru legătura cu Valea Jiului.

Dacă nu se iau măsvi 
urgente de decolmatare a alb' i 
râului în amonte de pod, 
întărirea albiei prin construirea 
unui dig de protecție în amonte 
de pod pe partea stângă, la o 
nouă viitură apa va trece pe 
lângă pod, iar circulația va fi 
oprită, lucru ce a mai avut loc 
doar în anul 1976.

„Atenționăm că, în cazul 
unor ploi torențiale în zonă, ca 
cele din 11-12 iulie a.c., acestea 
vor fi catastrofale pentru 

trebuie apoi 18 camioane de 
lemne pentru iarnă. Unul singur 
costă 1,2 milioane de lei.

- Ce alte necazuri mai sunt 
die Bașiu?

- O problemă acută cu care 
ne confruntăm este cea a 
finanțelor publice. Primăria le-a 
preluat de la Direcția Finanțelor. 
Până în prezent s-au rezolvat 
chestiunile legate de încasatori 
și inspectori cu oameni din 
cadrul primăriei. Munca este 
însă mult îngreunată din cauza 
evidențelor care sunt la pământ. 
Practic este o dezordine totală. 
Va mai trece o vreme să le 
punem la punct, apoi să trecem 
la treabă. Oricum din încasările 
proprii sperăm să ne realizăm 
bugetul pe care ni l-am propus 
in acest an.

- Nu am discutat nimic 
despre investițiile de la nivelul 
comunei.

- Un proiect de mare 
importanță, care acum este 
înspre finalizare, este 
introducerea apei potabile la 
nivelul întregii comune. Există 
mai multe variante. Avem 
promisiuni din partea 
Consiliului Județean pentru ca 
în acest an să fie alocate 5-7 
miliarde de lei pentru 
începerea lucrărilor la una din 
sursele de apă. Cea mai 
importantă este cea din zona 
Uric, Hobița, Rîu Bărbat, Pui - 
pentru faptul că apa din 
blocurile din Pui o să “cadă" la 
toate blocurile și celelalte 
unități economice.

SNCFR și Drumurile 
naționale”.

***

O altă adresă a fost trimisă 
Ministerului Mediului Apelor și 
Pădurilor. Ea vizează Regia 
apelor Tîrgu Mureș și Oficiul de 
gospodărire a apelor 
Hunedoara-Deva.

lată în esență ce se spune. 
Ploile torențiale din ultima 
perioadă au colmatat toată 
albia Rîului Bărbat ce trece prin 
localitățile Hobița, Rîu Bărbat 
și Pui. Apele s-au revărsat pe 
terenurile agricole și fânețe, au 
inundat locuințe, fiind puse în 
pericol podul peste D.N. 66 
Simeria-Petroșani, drumul 
județean Pui - Baleia, podețe 
și punți de trecere.

Suprafața de teren 
arabil a comunei Pui este 
cu mult mai mică decât 
suprafața ocupată de 
pădure. Astfel este normal 
ca unica societate 
comercială cu profil de 
producție din satul centru 
de comună să se ocupe de 
exploatarea și prelucrarea 
lemnului. SC “Neluțu Prod 
Corn” SRL Baru, punct de 
lucru Pui, și-a început 
activitatea cu exploatarea 
și transportul lemnului din 
pădure. Apoi, după ce s-a 
reușit achiziționarea unui 
gater, echipelor de 
maramureșeni și moldo
veni care se ocupau cu 
tăierea și transportul 
lemnului li s-au mai 
adăugat 15 angajați care 
lucrează la prelucrarea 
primară a lemnului, astfel 
producându-se cherestea 
și grinzi. “Cheltuielile de 
exploatare - care 
înglobează prețul 
lemnului, al pieselor de 
schimb, al energiei 
electrice și salariile 
personalului - sunt foarte

Pagini realizată de 
Valentin NEAGU. 

Clprian MARINUȚ

Colmatarea produsă a 
deviat cursul râului care, la o 
nouă ploaie torențială, va pro
duce grave distrugeri celor trei 
sate ale comunei.

„Față de această situație 
rugăm ca de urgență să se ia 
măsuri de decolmatare, 
regularizare și îndiguire în 
zonele mai periculoase, mai 
ales în satele Rîu Bărbat și 
Pui.

Dacă nu se vor lua 
măsurile cuvenite și urgente, 
comisia locală de apărare 
împotriva inundațiilor și 
fenomenelor meteorologice 
periculoase nu își mai asumă 
răspunderea pentru 
eventualele dezastre sau 
pagube”.

/ 

mari, iar prețul de vânzare 
al produselor pe piața 
internă este destul de mic. 
Această situație coro
borată cu fiscalitatea 
excesivă și cu dobânzile 
foarte mari practicate de 
bănci îngreunează foarte 
mult activitatea societății. 
Dacă nu am fi reușit 
obținerea licenței de export 
și încheierea unui contract 
cu o societate din Ungaria 
căreia îi vindem aproape 
toată producția, ne-am afla 
într-o situație foarte 
dificilă” - ne spunea Ion 
Pocanski, director tehnic al 
societății.

Este îmbucurătoare 
existența unei astfel de 
micuțe firme private care 
produce și vinde la export 
aducând valută în țară. 
Păcat însă că Guvernul 
subvenționează producția 
pe stoc a coloșilor 
industriali și nu sprijină 
dezvoltarea unor astfel de 
mici societăți private.

Război între primărie 
și cooperație

Din discuția cu primarul comunei a reieșit și ceva ce nu bănuiam. 
Este vorba de faptul că între primărie și Consumcoop Pui există un 
adevărat război. Treburile stau cam așa.

între anii '80-’90, la Pui s-au construit mai multe blocuri, între 
care bl. 22 și bl. B3. La parterul acestora s-au amenajat spații 
comerciale. Banii au venit din fondurile statului pentru apartamente, 
urmând ca pentru spații să plătească ulterior UJECOOP-ul.

Din cheltuieli s-au plătit doar o parte, neputăndu-se face dovada 
plății integrale. în schimb cooperația a ocupat toate spațiile.

în 1995 primăria a preluat cele două blocuri și s-a constatat că 
cei de la cooperație nu vor să plătească impozit pe clădiri și nici 
impozit la primărie.

Ei bine, pentru aceste lucruri și nu numai a izbucnit războiul, 
ajungându-se până în instanță. Se așteaptă verdictul.

„Cine să le facă treaba?”
întrebarea o pune primarul comunei celor de la Stația CFR din 

localitate. De ce? lată explicația pe care am primit-o.
Din DN 66 către Stația CFR se ramifică o străduță. Aceasta 

aparține direct de Ministerul Transporturilor, respectiv de Regionala 
CFR Timișoara.

în aceste condiții, de vreo cinci ani, cei de la stație și regională 
sunt sesizați că au obligația să curețe șanțurile. Lucrul este cu atât 
mai necesar cu cât în ultimii doi ani, stația CFR a fost inundată de 
trei ori.

- Ne fac nouă adrese să luăm măsuri - mai spunea primarul. 
Păi, terenul este al lor, cine să le facă treaba?

Fara 
pază 

comunală
Sărăcia bugetelor lo

cale de care dispun 
majoritatea comunelor 
județului i-a obligat pe 
consilierii locali și pe 
primari să strângă cât 
mai mult cureaua 
cheltuielilor. Majori
tatea comunelor au 
sistat orice investiție, 
foarte multe au renunțat 
la iluminat public, iar 
altele au redus la mini
mum activitățile cul
turale.

în comuna Pui, pe 
lângă aceste reduceri, 
s-a sistat paza 
comunală în 11 din cele 
12 sate ale comunei. 
Constantin Bordianu, 
șeful postului de poliție 
al comunei, deplângea 
această situație sus
ținând că inexistența 
pazei comunale favo
rizează comiterea 
infracțiunilor.

rUnde-l doctorul?!
Din motive ,,oculte", numai de 

Direcția Sanitară a județului 
cunoscute, dispensarul comunei 
Baru nu e deservit de nici un medic, 
astfel că doctorul de la dispensarul 
din Pui e obligat să deservească - cu 
jumătate de normă - și pacienții din 
Baru. Pe lângă alte inconveniente 
această stare de lucruri naște situații, 

. când trebuind să fie în două locuri.

între Corpul de pompieri voluntari din Pieve Tesino Trento din Italia 
și pompierii voluntari din Pui există strânse relații. O dovedește și 

faptul că nu cu multă vreme în urmă, la Pui a sosii ca donație de la 
italieni o autopompă Fiat 650 NA și accesoriile necesare.

medicul nu e în nici unul. Astfel in 
ziua documentării noastre când I- 
am căutat la dispensarul Pui ni s-a 
spus că ,, dl dr. e la dispensar la 
Baru". Culmea că în aceeași zi și 
aproximativ pe la aceeași oră o altă 
echipă a ziarului nostru care l-a 
căutat pe medic la Baru a primit 
răspunsul că ,, dl dr. e la Pui", in 
vreme ce la ambele dispensare 
destui pacienți așteptau sosirea 
doctorului. ,

Se așteaptă pacienți și din alte comune
La înființarea sa în anul 

1958 Centrul de Sănătate al 
comunei Pul era o Instituție 
medicală serioasă cu 45 de 
paturi și cu o casă de nașteri. 
Astăzi, când este serios 
concurat de Spitalul din Hațeg 
și de greutățile tranziției, la 
Centrul de Sănătate Pul mai 
supraviețuiește doar o singură 
secție (cea de interne) cu numai 
15 paturi. Iar dacă această 
Instituție medicală s-ar fi aflat 
doar în grija Ministerului 
Sănătății din România și nu ar 
fi beneficiat și de un consistent 
sprijin din străinătate, Centrul 
de Sănătate Pui s-ar fi aflat într- 
o situație foarte delicată.

„Până în 1997 ne-am 
confruntat cu numeroase 
probleme generate atât de 
condițiile de cazare cât și de 
dotarea insuficientă și 
învechită. Dar în acel an spitalul 
a beneficiat de o conjunctură 
favorabilă. Organizația 

^neguvernamentală „Păți o 

șansă copiilor”, al cărei 
președinte este dna Felicia 
Fabian, profesor de limba 
engleză care s-a născut și a 
copilărit în Pui, a reușit 
atragerea de fonduri de la doi 
puternici sponsori din Anglia - 
Rom Ecu, societate specializată 
în stingerea incendiilor pe 
aeroporturile britanice și Royal 
Mail, poșta regală - pentru a 
reabilita Centrul de Sănătate 
Pul. Astfel a fost renovată în 
totalitate clădirea, s-au 
modernizat și igienizat grupurile 
sanitare, s-a înlocuit instalația 
electrică și s-au montat Instalații 
de încălzire care asigură căldură 
șl apă caldă în permanență. Pe 
de altă parte, beneficiind de 
fonduri alocate de Banca 
Mondială, spitalul a fost foarte 
bine dotat cu aparatură 
medicală, dispunând la ora 
actuală ■ de an modern 
electrocardiograf și de două 
analizoare electronice de ultimă 
generație care asigură 

efectuarea tuturor analizelor 
uzuale (analize biochimice șl 
hematologice, lonograme, 
electrolrți etc)” - ne spunea dr. 
Andrei Puy, directorul Centrului 
de Sănătate Pui.

în aceste condiții Centrul de 
Sănătate Pui asigură consultații 
și tratamente de calitate pentru 
localnici, aceștia nemaifllnd 
nevolțl să se deplaseze la 
spitalele din Deva sau 
Hunedoara decât pentru 
cazurile foarte grave.

Personalul medical de aici 
„rezolvă” o cazuistică destul de 
largă (boli Interne, cazuri 
neurologice, dermatologice etc.) 
astfel că destul de rar pacienții 
din Pul apelează la medicii din 
Hațeg, Deva ori Hunedoara. Mal 
mult decât atât dr. Adrian Puy, 
directorul Centrului, ne spunea 
că „pot veni și pacienți din alte 
comune învecinate pentru a-și 
face analize șl tratamente la noi, 
întrucât dispunem de o 
aparatură destul de performantă

și avem avantajul de a fi mal 
aproape, fapt ce Implică 
costuri de transport mai mici.” 

Dacă pentru organizațiile 
neguvernamentale, sponsorii 
englezi șl Banca Mondială dr. 
Adrian Puy n-a avut decât 
cuvinte de mulțumire șl laudă, 
față de autoritățile sanitare 
județene s-a declarat total 
nemulțumit. „La dispoziția 
Direcției Sanitare Județene nl 
s-a luat aparatura de calcul 
(troi calculatoare) primită prin 
Banca Mondială sub 
motivația că la noi nu ar fl 
eficientă. în plus, o modernă 
șl utilată autosanitară Fiat 
Ducato donată de Banca 
Mondială Centrului de 
Sănătate Pui a fost oprită la 
spitalul din Hațeg, Ignorându- 
se faptul că deservim o 
comună cu o întindere foarte 
mare (în zonă de deal șl de 
munte) șl am fi avut nevoie de 
o astfel de salvare ca de aer.” 

_____________________________/
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Comisia Europeană anunță 
lansarea cererii de oferte pentru 

finanțarea proiectelor 
românești

Delegația Comisiei Euro
pene la București și Agenția 
Națională pentru Dezvoltare 
Regională (ANDR) au lansat 
cea mai mare cerere de oferte 
pentru finanțarea de proiecte 
românești din fondurife 
PHARE, în valoare de 19,375 
de milioane de Euro.

Coordonatorul programelor 
PHARE pentru România, Simon 
Mordue, a declarat că acțiunea 
face parte din programul de 
finanțare al Uniunii Europene 
pentru anul 1998. UE va aloca, 
pentru proiectele românești 
eligibile, 75 la sută din fondurile 
totale, restul fiind asigurat de 
Guvernul român.

Fondurile nerambursabile 
vor fi alocate pentru proiecte 
din domeniul restructurării in
dustriale, al dezvoltării resur
selor umane și al promovării 
turismului.

Proiectele pot fi depuse la 
sediile ANDR din cele opt re
giuni de dezvoltare stabilite 
prin legea 151/1998 privind 
dezvoltarea regională, până la

data de 27 septembrie. Finan
țarea poate fi solicitată de că
tre administrațiile locale, firme 
private sau cu capital majoritar 
de stat în curs de privatizare, 
asociații de întreprinzători, ca
mere de comerț, organizații pa
tronale, sindicate, asociații pro
fesionale, cooperative și orga
nizații neguvernamentale.

Alocarea sumelor va fi fă
cută în mod egal pentru toate 
cele opt regiuni de dezvoltare, 
iar valoarea maximă a unui 
proiect nu poate depăși suma 
de 62.500 Euro.

Simon Mordue a precizat 
că deciziile de finanțare revin 
sediilor locale ale ANDR, unde 
poate fi obținută întreaga docu
mentație necesară derulării 
proiectelor. Potrivit estimărilor 
ANDR, circa 13,5 milioane Euro 
vor fi alocați proiectelor de 
restructurare industrială, 1,8 
milioane Euro pentru promo
varea proiectelor turistice, iar 
3,75 milioane Euro vor fi chel- 
tuiți pentru programele de dez-. 
voltare a resurselor umane.

Guvernul a aprobat reducerea TVA pentru zahărul rafinat 
și cartofii de consum și sămânța de la 22% la 11% ,

Guvernul a stabilit printr-o ordonanță redu
cerea TVA pentru zahărul rafinat și pentru 
cartofii de consum și sămânță de la 22% la 
11%.

Pentrul anul 1999 se prognozează o pro
ducție internă de zahăr de circa 150 mii tone și 
un consum de zahăr de 400 mii tone. Pentru 
completarea deficitului de zahăr România va 
importa 40 mii tone zahăr rafinat și 190 mii tone 
zahăr brut. Din cantitatea de 190 mii tone zahăr 
brut, 100 mii tone urmează să se importe din 
țările SGPC (Sistemul generalizat de preferințe 
comerciale), fără taxa vamală, în baza acordului 
privind Sistemul global de preferințe comerciale 
acordat țărilor în curs de dezvoltare.

Ministrul Agriculturii și Alimentației loan 
Avram Mureșan spune că autoritățile române

analizează cu cele din Republica Moldova efec
tele importului de zahăr din această țară asupra 
producătorilor interni. El afirmă că zahărul din 
această țară intră în România fără taxe vamale 
datorită acordului de liber schimb semnat de 
cele două țări.

Creșterea taxei pe valoarea adăugată la 
cartof de la 9% la 18%, apoi la 22%, a condus 
la reducerea consumului, ca urmare a creșterii 
prețurilor, implicit la reducerea drastică a supra
fețelor cultivate cu cartofi de sămânță din cate
goriile biologice superioare.

Consecințele imediate ale acestei măsuri vor 
fi reducerea importurilor și creșterea producției, 
ceea ce va determina și diminuarea alocației 
bugetare pentru hrana forțelor armate, grădi
nițelor de copii, căminelor de bătrâni și spitalelor.

STABILIREA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE PENTRU 

NEPLATA OBLIGAȚIILOR LA BUGET
Cota majorărilor de întâr

ziere datorate de către per
soanele fizice pentru neplata 
la termen a obligațiilor buge
tare, constând în impozit pe 
clădiri, pe teren și taxa asupra 
mijloacelor de transport este 
de 3% pentru fiecare lună sau 
fracțiune de lună întârziere, în 
urma hotărârii adoptate de 
Guvern.

Totodată, cota majorărilor 
datorate de plătitori, persoane

juridice sau fizice, pentru peri
oada în care, potrivit legii, orga
nele competente acordă amânări 
sau/și eșalonări la plată ale obli
gațiilor bugetare, este de 0,1% 
pentru fiecare zi calendaristică 
a acestei perioade.

Pentru obligațiile bugetare la 
care s-au acordat amânări și/ 
sau eșalonări la plată aflate în 
curs de desfășurare, de la data 
intrării în vigoare a acestei ho
tărâri, se datorează și se calcu

lează cota majorărilor de 0,1% 
pentru fiecare zi calenda
ristică.

Această hotărâre intră în 
vigoare începând cu data de 1 
a lunii următoare datei publi
cării în Monitorul Oficial.

De la aceeași dată se 
abrogă HG nr. 1461/1996 pri
vind stabilirea cotei majorărilor 
datorate pentru perioada de 
amânare și eșalonare la plată 
a obligațiilor bugetare.

r — 7 — t “- - - - - - - - - 1I Americani nu |
I accepta teoria lui 

Darwin
Consiliul de Educație al 

I statului Kansas a decis să 
| suprime orice referire la teoria
■ darwiniană a evoluției speciilor 
I din viitoarele programe de 
| examene de la școlile publice,
■ transmite AFP.

Această decizie constituie 
| o victorie pentru comunitatea
■ fundamentalistă creștină, adeptă 
* a creaționismului, teorie fondată 
I pe o interpretare literală a Bibliei 
I în ceea ce privește originea lumii. 
' Programa de examene revi- 
I zuită se va aplica din clasele
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primare, până la sfârșitul stu
diilor secundare. Practic, nu mai 
există nici o menționare a 
conceptelor legate de teoria 
evoluției - selecția naturală, 
genealogia speciilor - sau de 
originea Universului.

Aplicarea acestor pro
grame este lăsată la latitudinea 
celor 304 districte locale, care 
o pot face sau nu. Cei care se 
opun acestei reforme afirmă că 
oricum districtele locale își 
stabilesc propriile programe 
școlare ținând cont de direc
tivele Consiliului de Educație, 
deci măsura va fi aplicată. în plus, 
profesorilor li se cere să nu mai 
predea teoria evoluției, din mo
ment ce aceasta nu face parte 
din programa de examen.
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REGLEMENTAREA MODULUI DE IMPUNERE A 
VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE

Chiar dacă eclipsa nu a pro
vocat apocalipsul pe care unii 
profeți l-au anunțat, ea a generat, 
totuși, evenimente insolite, a 
perturbat puțin comportamen
tul unor oameni și a adormit 
animalele, transmite AFP.

Cu o zi înainte de marele 
eveniment astronomic, un comi
sar de poliție brazilian, care era 
convins că a venit sfârșitul lu
mii, a eliberat prizonierii din 
închisoarea pe care o conducea. 
După ce a băut un pahar cu ei, 
i-a îndemnat să se bucure de 
puțina vreme care le-a rămas. 
Din fericire pentru restul lumii, 
apocalipsul nu a venit. Sin
gurul necăjit este comisarul, de 
două ori supărat: a ftăst deza
măgit de profeții în care credea 
și a fost demis de șefii săi.

Cotidianul rus Moscov- 
skaia Pravda i-a invitat pe 
cititorii săi să profite de eclipsă 
pentru a se dezbăra de obiceiu
rile proaste, adică să uite defi
nitiv de vodcă. Tratamentul 
este simplu: “un duș cald, apoi 
unul rece, din nou unul cald, un 
pahar de gheață topită dat pe 
gât, după care vă culcați pe 
burtă și vă imaginați că sunteți 
într-o formă ideală”, explică 

ziarul, adăugând că “rezultatul 
depășește orice așteptări”.

Eclipsa a avut momente feri
cite și drame, fără ca dispariția 
temporară a Soarelui să fie o 
explicație convingătoare.

Patru copii -trei fete și un 
băiat - s-au născut la Roma în 
timpul duratei eclipsei, iar în 
Austria, la Feldbach, un băiat a 
venit pe lume exact în momentul 
în care mii de persoane aplaudau 
instalarea întunericului în plină 
zi.

in Germania, un student s-a 
electrocutat escaladând un stâlp 
electric, de unde credea că va vedea 
mai bine eclipsa. Imprudentul a 
atins linia de 20.000 de volți și a 
suferit arsuri grave la ambele mâini.

Pentru unele animale, eclipsa 
a părut un apus de soare, ceea ce 
le-a determinat să se ducă la cul
care. Astfel, în rezervația Thoiry, 
în Franța, struții masculi s-au 
instalat în culcușuri. Solidari cu ei, 
grațioșii flamingo roz de la grădina 
zoologică din Berlin și-au pus 
capul sub aripă și au adormit.

Un exces de precauție este, 
totuși, mai bun decât neglijența. 
Capitala insulelor Comore a fost 
cuprinsă de panică, pentru că 
mai mulți tineri veniți în vacanță 

explicaseră că vor deveni cu 
toții o națiune de orbi, dacă nu 
vor purta ochelari speciali. 
Bineînțeles, aceștia erau foarte 
greu de găsit, pentru că eclipsa 
nici nu era vizibilă în insulele 
Comore. Pentru a calma po
pulația, postul național de radio 
a fost nevoit să transmită o 
emisune specială, în care a ex
plicat că nimeni nu trebuie să- 
și facă griji, pentru că eclipsa 
este vizibilă numai în emisfera 
nordică.

Și pentru că o eclipsă este 
întotdeauna un bun prilej pen
tru o minivacanță, mai ales 
când are loc la mijlocul lunii 
august, guvernele din Slovacia 
și Elveția au găsit un pretext 
pentru a-și suspenda consiliul 
săptămânal. Miniștrii au ieșit în 
balcoane, la Bratislava și 
Berna, dotați cu ochelari, pen
tru a admira eclipsa.

în fine, italienii, cunoscuți 
pentru pasiunea jocului la loto, 
s-au gândit să-și încerce noro
cul, din moment ce astrele sunt 
atât de favorabile. Ei au găsit o 
combinație “eclipstică”: l pen
tru Soare, 6 pentru Lună, 71 
pentru-Pământ sau 1, 8 pentru 
obscuritate și 27 pentru eclipsă.

Executivul a adoptat o ho
tărâre pentru aprobarea in
strucțiunilor metodologice pri
vind impunerea veniturilor rea
lizate de persoanele fizice. 
_ Aceste instrucțiuni se re
feră la Ordonanța de Urgență 
nr.85/1997 privind impunerea 
veniturilor realizate de per
soanele fizice, aprobată și mo
dificată prin Legea nr. 246/1998.

în categoria contribuabililor 
plătitori de impozit pe venit se 
înscriu persoanele fizice ro
mâne care realizează venituri 
de orice fel și orice activitate 
desfășurată în România, cu 
excepția celor supuse impo
zitului pe salarii și pe venitul 
agricol, pentru care impozita
rea se face conform dispo
zițiilor legale îr^materie.

Tot în această categorie 
sunt incluse asociațiile fa

FALEZA ȘI PLAJA MĂRII AU FOST 
CONCESIONATE COMPANIEI 

NAȚIONALE “APELE ROMÂNE”
Guvernul a adoptat 

printr-o hotărâre atribuirea 
directă prin concesiune 
Companiei Naționale “Apele 
Române" SA a falezei și pla
jelor Mării Negre.

Se exceptează de la pre
vederile acestei hotărâri plaja 
și faleza aflate în administra
rea Companiei Naționale Ad
ministrația Porturilor Maritime 
Constanța și Administrației 
Rezervației Biosferei “Delta 
Dunării".

Contractul de concesiune 
se încheie cu Ministerul Apelor, 
Pădurilor și Protecției Mediului, 
pe o perioadă de 49 de ani.

în aproape 50 de zone ale 
țării, nivelul poluării a crescut 
simțitor în ultimul an, fiind de
seori depășite cotele maxime 
admisibile la o serie de poluanți 
specifici. în cele mai multe din 
aceste regiuni, cantitățile mari 
de noxe sunt eliberate de 
agenți economici din meta
lurgia neferoasă (Copșa Mică, 
Zlatna, Baia Mare), chimie și 
petrochimie (Rîmnicu Vîlcea, 

miliale constituite, conform 
dispozițiilor legale în vigoare, 
între membrii unei familii care 
gospodăresc în comun și ca
re desfășoară activități eco
nomice pe bază de liberă ini
țiativă, precum și persoanele 
fizice române și/sau străine 
asociate pe baza unui con
tract de asociere în vederea 
realizării de activități produ
cătoare de venit, asociere ca
re se poate realiza potrivit 
dispozițiilor legale și care nu 
dă naștere la persoane juri
dice, precum și societățile ci
vile profesionale. în această 
situație, subiectul impunerii îl 
constituie persoana fizică din 
cadrul asocierii.

O altă categorie de contri
buabili plătitori de impozit pe ve
nit o constituie persoanele fi
zice străine care realizează ve

Onești, Săvinești), din industria 
de celuloză, hârtie și fibre sin
tetice (Brăila, Suceava, Dej, 
Săvinești, Borzești), industria de 
îngrășăminte chimice (Arad, Ișal- 
nița, Tîrgu Mureș) ori din side
rurgie (Hunedoara, Călan, 
Galați).

în alte zone - cum ar fi marile 
aglomerări urbane, printre cafe 
și Bucureștiul - poluarea atinge 
cote crescute mai ales din ca
uza traficului auto foarte intens, 
fiind înregistrate depășiri ale 
limitelor maxime admisibile la 
ozon troposferic și la alți com
puși chimici, cu riscuri pentru 
sănătatea populației.

în privința apelor de supra
față, specialiștii au înregistrat o 
ameliorare a calității, mai puter
nică în cazul lacurilor în raport 
cu cel al cursurilor de apă. 
Apele subterane continuă să 
fie poluate, printre surse nu- 
mărându-se extracția, prelu
crarea și transportul petrolului 
și al produselor petroliere, 
precum și poluarea cu nitrați, 
nitrlți și cu alte noxe. Zone 

nituri în România printr-o bază 
fixă. Prin această* bază fixă se 
înțelege locul în care acti
vitatea se desfășoară integral 
sau parțial, prin intermediul 
căruia orice activitate a unei 
persoane fizice străine pe te
ritoriul României se face în 
scopul obținerii de venit.

De asemenea, se supun 
impozitării persoanele fizice 
străine care realizează veni
turi în România într-o perioadă 
care depășește în total 183 de 
zile în orice perioadă de 12 
luni, începând sau sfârșind în 
cursul anului calendaristic 
vizat.

Nu se supun impozitării 
veniturile obținute din produ
cerea și valorificarea obiec
telor și veșmintelor de cult, a 
manualelor și a cursurilor 
teologice.

afectate există în județele 
Prahova, Brașov, Cluj, Su
ceava, Mureș, Arad, Dolj, pre
cum și în jurul Bucureștiului. 
Față de anul trecut, apele ma
rine conțin mai puțini compuși 
ai azotului, dar, în schimb, 
sunt mai poluate cu hidro
carburi.

Grav afectate de feno
menele din ultimul an sunt și 
litoralul și zona de coastă. Prin
cipalul neajuns este că ero
ziunea continuă să afecteze 
mai ales nordul litoralului și 
stațiunea Mamaia, de unde dis
par anual până la 25 de metri 
de plajă.

Poluarea chimică a afec
tat aproape un milion de hec
tare de teren, din care 
200.000 de hectare sunt 
aproape compromise din ca
uza scurgerii de metale gre
le, iar alte 50.000 de hectare 
din cauza petrolului și a apei 
sărate. Un alt motiv al com
promiterii a mii de hectare de 
sol este depozitarea haotică 
a deșeurilor de orice natură.
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• Pierdut cotor cupon valoric 
benzină, seria E08-283313. 
Se declară nul. (6821)

VANZAR1,
UMPARARI

• Vând orice telecomandă de import oferă imediat locuri 
pentru televizor (155.000), 
video, satelit. 092/368868
(1315)

• Vând teren intravilan 
(1700mp) și bicicletă 
“Pegas” bărbătească, no
uă. Prețuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20. 
(8966)

ÎNCHIRIERI

• Vând apartament 4 ca
mere, confort I, hol central, 
două băi, parchet, Micro 15 
sau schimb cu apartament 
2 camere, garsonieră cu sau 
fără garaj, variante. Telefon 
627011.(6689)

• Vând urgent apartament 
decomandat, ultracentral. 
Telefon 213211. (6511)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, posibilități 
pentru privatizare, plus teren 
aferent pentru construcție, 
21 mp, cu taxele fiscale 
achitate la zi, zonă favorabilă, 
preț negociabil. Tel. 622604. 
(6812)

• Vând casă, preț 
260.000.000, negociabil. 
Simeria, str. Traian nr. 72. 
(6517)

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

• Vând Dacia 1310, an 
1989, avariată, cu C.l. Telefon 
260956. (6698)

•Vând Ford Taunus, 1980, 
înmatriculat, pentru piese de 
schimb. Telefon 094/553013 
sau 054/242417. (8241)

• Vând VW Golf Diesel, 
1,6, alb, neînmatriculat, an 
fabricație 1985. Tel. 777588. 
(3131) ’

• Vând camion Saviem, 
înmatriculat, în stare de 
funcționare. Informații tel. 
777063.(3133)

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

• Societate comercială 
angajează DIRECTOR de 
VÂNZĂRI pe relația Bucu
rești, cu experiență în do
meniu, studii superioare, 
vârsta maximă 45 ani. 
Telefon 213964, orele 10- 
14. (8238)

• Calitate belgiană prin 
TERMOSANITARA: tub 
Henko, fitinguri cromate, 
centrale termice, apometre 
Zenner, radiatoare Stelrad, 
Dunafer. Apelați cu încre
dere la noi. Hunedoara, 
str. Dorobanților, 12, 
tel.092/701072 (8170)

de muncă cu câștiguri între 
700.000 - 1.000.000 lei/ 
săptămână. Angajăm elevi, 
studenți, șomeri. Tel. 
621446,094/280444. (6807)

• S.C. Gef Facilities 
S.R.L. angajează agent 
vânzări pentru municipiul 
Hunedoara. Relații la tel. 
230930. (6520)

• Cine cunoaște și întâl
nește pe numiții Checedi 
Maria Mihaela sau Florescu 
Paul Florin este rugat să-i 
anunțe să ia legătură urgent 
cu Dorin (fostul soț) și tată 
sau să-l anunțe acasă. 
Mulțumesc. (8242)

■ n

• Se împlinesc doi ani de 
la trecerea în neființă a celui 
care a fost un om minunat

KASAȘIMRE-IONICĂ
Nu te vom uita 

niciodată. Familia. (3127)
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★ toate tipurile de caiete și rechizite școlare
* Jucării

* cadouri artizanale din sticla și porțelan
* cosmetice "Cliven”■ Italia, aparate de ras >

și brichete BIC
i 

Depozit en-gros: Deva, b-dul Decebal, bl. 111 i 
Tel. 214947 !

iNTllIPINihlCEPEREAȘCOllll
__ _____J s.r.l. Hațeg

DISTRIBUȚIE și en-gross

Ș *“'****% ABACCNI

• S.C. Agromec S.A. 
Hațeg, prin administratorul 
unic, convoacă pe data de 
30.08.1999, ora 10, Adu
narea Generală a Acționa
rilor cu următoarea ordine 
de zi: aprobarea progra
mului de restructurare în 
vederea aplicării O.G. a 
Guvernului nr. 98/1999. In 
cazul neîntrunirii cvorumului, 
adunarea se va ține în 
31.08.1999, la aceeași oră, 
la sediul societății din str. 
Progresului nr. 58. (3132)
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copii unvrivanl 
sure televizor Lit 

camera lui
• Asociația V.A.A.D. 

vinde parchet de fag, preț 
între 60.000-120.000 lei/ 
mp. Telefon 711398. (8173)

• Vând cameră frigorifică, 
case de marcat și cumpăr 
țiglă veche. Telefon 092/ 
260066. (6816)

• Vând societate comer
cială în nume colectiv, acte 
la zi, foarte convenabil. Tel. 
646129. (8239)

• Vând mașină de cusut 
electrică “Nicoleta”, Orăștie, 
Oituz nr. 8. (8240)

• Vând video, cameră 
Sony, stare impecabilă, 550 
DM, negociabil. Tel. 094/ 
832429. Duna. (3373)

• Vând țuică de prune, 34 
grade, preț 25.ooo lei/litru. 
Relații la tel. 092/403869, 
892/329384.(8190)

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

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulapuri frigorifice, avan
tajos, reduceri 20% și în 
rate. Sebeș, 058/733796, 
tel. 094/558716. (8220)

Aproximativ jumătate dintre 
copiii americani (48,2 la sută) 
au televizor în cameră, tinerii 
petrecăndu-și în medie câte 
patru ore și jumătate zilnic în 
fața micului ecran, potrivit unei 
anchete publicate citate de 
AFP.

Același studiu, realizat de 
Annenberg Public Policy Cen
ter, care funcționează pe lângă 
Universitatea din Pennsylvania, 
relevă că televizorul, calcula
torul și jocurile video sunt omni
prezente în universul familial 
american.

Numai 13 la sută dintre fa
miliile americane nu au decât 
un televizor, în medie în casele 
locuitorilor Statelor Unite exis
tând câte 2,75 televizoare. 97,8 
la sută dintre americani au 
magnetoscoape iar 67 la sută 
câte o consolă de jocuri video. 
Aproximativ jumătate (46,3 la 
sută) au și televizor, și mag- 
netoscop și consolă de jocuri 
și computer, un procentaj re
cord. La fel de interesant ca și 
faptul că numărul computerelor 
conectate la Internet (41 la 
sută) ș-a dublat din 1996 până 
în prezent.

Copiii între 2 și 17 ani pe
trec în medie aproximativ patru 
ore și jumătate zilnic în fața 
micului ecran, fie că este vorba 
de televizor, computer sau joc 
video. Cu mult mai mult decât 
consacră temelor, care nu le 
iau mai mult de o oră și un 
sfert. Studiul nu relevă numai 
faptul că 60 la sută dintre cei

între 12 și 17 ani au televizor In 
cameră cl și că 29 la sută din
tre cei între 2 și 5 ani au la în
demână telecomanda.

Iar în familiile în care ve
niturile depășesc 75.000 de 
dolari anual computerele sunt 
acum la fel de comune precum 
magnetoscoapele (94,3 la su
tă). Ca urmare a acestui fapt s- 
a ajuns ca pentru prima oară 
numărul persoanelor conec
tate la Internet (72,1 la sută) 
să-l depășească pe cel al celor 
abonate la un ziar (67 la sută).

Americanii sunt totuși din 
ce în ce mai nemulțumiți de pro
gramele de televiziune des
tinate copiilor, demonstrează 
ancheta. Numai 13,6 la sută 
dintre părinți și 24,5 la sută din
tre adolescenții între 10 și 17 
ani au o opinie pozitivă despre 
acestea, față de 16,5, respec
tiv 31,6 anul trecut.

“Această tendință ar putea 
fi legată de ideea că nivelul de 
violență de la televiziune ră
mâne inacceptabil", estimează 
specialiștii. încă și mai puțini,
11.9 la sută dintre părinți și 19,9 
la sută dintre cei între 10 și 17 
ani au o părere bună despre 
Internet. Tinerii americani se uită 
însă cu cea mai mare plăcere la 
“Familia Simpson”, “Dawson’s 
Creek” și “Seventh Heaven”.

Ancheta Annenberg Public 
Policy Center a fost realizată 
cu ajutorul a 1.269 părinți și 
303 copii, între 10 și 17 ani, 
marja de eroare fiind de + sau -
2.9 la sută.

• Familia îndurerată 
anunță pe cei ce l-au cu
noscut de trecerea în ne
ființă a celui care a fost

PLEȘEA ION
pensionar ICSH. Corpul 
neînsuflețit se află la domi
ciliu. înhumarea are loc la 
Cimitirul Valea Seacă, azi 
17.08.1999, ora 14. (8188)

• Centrul de Sănătște 
Călan este alături de asis
tentul șef Vîlcelean Ion, în 
greaua încercare pricinuită 
de pierderea unicului fiu, la 
numai 24 ani

prof. VÎLCELEAN 
EMANUEL

Sincere condoleanțe. 
Colectivul cadrelor medi- 
cale Călan. (6820)

BCR - Sucursala 
Județeană Hunedoara 

Deva
Vinde la LICITAȚIE PU

BLICĂ în ziua de 18.08. 
1999, ora 10, la sediul Ju
decătoriei Deva, Biroul 
executor Judecătoresc,

• SPAȚIU 
COMERCIAL compus din 
sală de vânzare șl depo
zit, în principal produse 
carmangerie, situat în 
Deva, str. Horea, la com
plexul “Zahana” (fosta 
măcelărie), preț de por
nire: 300.1)00.000 lei.

• APARTAMENT 3 
CAMERE situat în Deva, 
Piața Victoriei, nr.8 (bl. 
turn), et.4, preț de por
nire 75.000.000 lei.

Rel. tel. 230207, 
230208.

peste 200 sortimente de papetârle
șl RECHIZITE ȘCOLARE

HT-'.'-lR pahare, tacâmuri șl farfurii plastic, 
lL—Jll de unicâ folosință; celofan

jucării și articole de plajă

baterii și lanterne

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

LA TIMP comenzilor D-voastră I

Anunț publicitar

Sîntandrei, județul Hunedoara

Anunță organizarea CONCURSULUI DE SELECȚIE A 
ADMINISTRATORULUI, în conformitate cu prevederile OUG 
nr.49/1999 și cu Normele Metodologice aprobate prin HG 
nr.364/1999, completate cu dispozițiile referitoare la 
administratori cuprinse în Legea nr.31/1990 republicată.

Ofertanții, persoane fizice sau juridice, vor depune în plic 
sigilat până la data de 20.09.1999, ora 12, la sediul 
societății, documentele de participare la concursul de 
selecție prevăzute la art.9,10,11 și 13 lit.a), b) și d) din HG 
364/1999, împreună cu oferta ce va cuprinde propunerile 
prevăzute la art.13, lit.c) și e) din HG 364/1999, cu 
mențiunea “Pentru comisia de selecție a administratorilor la 
SC “SANSERE” SA Sîntandrei”.

Societatea Comercială pune la dispoziția candidaților 
documentele prevăzute la art.8 din HG 364/1999, începând 
cu data de 21.08.1999, zilnic, între orele 9 și 12.

Verificarea ofertelor, evaluarea propunerilor, inclusiv pe 
bază de interviu, punctarea ofertelor conform grilei de 
evaluare și ierarhizarea ofertelor va avea loc în data de 
30.09.1999, ora 9, la sediul SC “SANSERE” SA Sîntandrei.

Comunicarea în scris a rezultatelor selecției tuturor 
ofertanților se va face până în data de 05.10.1999.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 054- 
211089 sau 214503 FPS - DT Hunedoara și 054-261180 
SC “SANSERE” SA Sîntandrei.
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Conferință de presă

PNTCD Hunedoara se tine
V I

de ♦♦♦ concursuri
Conferința de presă care a 

avut loc sâmbătă 14 august 
a.c. la sediul biroului parlamen
tar Deva al deputatului Sorin 
Dimitriu a adus la un loc nu 
doar pe majoritatea reprezen
tanților presei hunedorene ci și 
pe toți liderii județeni ai PNȚCD. 
Chiar dacă animozitățile dintre 
unii membri ai filialei sunt deja 
de notorietate, ele au fost lă
sate la o parte sâmbătă pentru 
a face loc unui fapt mai puțin 
obișnuit. Este vorba despre o 
premiere și nu una oarecare. 
Pe scurt spus, nu cu mult timp 
în urmă PNȚCD Hunedoara a 
demarat un concurs de idei 
menit să îmbunătățească admi
nistrația publică locală, con
curs deschis oricărui cetățean 
care se simte responsabil și 
care dorește să iși aducă într- 
un fel anume contribuția la îm
bunătățirea vieții concetățenilor 
săi. Prin urmare, concurenții nu 
au întârziat să apară, unii din
tre ei avâhd cele mai năstruș
nice idei. Spre exemplu, un pen
sionar din Hunedoara propu
nea înființarea a două partide 
ale jurnaliștilor, unul “mai de 
stânga*, iar celălalt “mai de 
dreapta*, fapt considerat de 
către concurent esențial pentru 
bunul mers al lucrurilor în țara 
noastră. Pe lângă aceste pro
puneri năstrușnice au fost însă 
și unele foarte interesante și 
bine fundamentate. Din numărul 
total al concurenților au fost 
preselectate 17 propuneri, în 
cursa pentru premii rămânând

Românii pot participa, în toamna, la Loteria 
vizelor pentru a emigra în Statele Unite

Românii care doresc să se 
stabilească în Statele Unite pot 
participa, și anul acesta, la 
loteria vizelor, una din condiții 
fiind ca scrisorile de partici
pare la concurs să fie primite 
de Ambasada SUA din Bucu
rești în perioada 4 octombrie-3 
noiembrie, a anunțat, vineri, 
misiunea diplomatică ameri
cană din capitala României.

Programul de imigrare 
“Diversity Visa” (DV), cunos
cut în România sub denumirea 
de loteria vizelor, oferă în fie
care an 50.000 de vize de re
ședință permanentă, acestea 
fiind distribuite pe șase regiuni 
geografice, cu un număr mai 
mare de vize acordat regiunilor 
cu o rată de imigrare mai re
dusă. Țările care au trimis, în 
ultimii 5 ani, mai mult de 50.000 
de imigranți către SUA nu sunt 
incluse în program. Nici o țară 
nu poate primi mai mult de 
3500 de vize DV în fiecare an.

Condițiile de participare țin 
de locul de naștere, de gradul 
de educație sau de experiența 
în muncă.

Chiar dacă potențialul parti
cipant este născut într-o țară 
care nu poate participa la pro
gram, el are posibilitatea de a 
apela la țara în care s-a năs
cut soțul sau soția, după caz.

Pentru a putea participa, 
doritorii trebuie să aibă diploma 
de absolvire a liceului, adică 12 
clase elementare și secundare 
(bacalaureatul), sau cel puțin 
doi ani de experiență (califi
care și vechime) în ultimii cinci 
ani, într-o ocupație care nece
sită cel puțin doi ani de cali
ficare sau experiență pentru a 
profesa. în cazul meseriei, 
aceștia trebuie să se califice 

în final trei persoane. Cea mai 
interesantă propunere, cea 
care în final a și fost desem
nată câștigătoare, a aparținut 
dlui Țenț Sergiu din Ghelar. 
Domnul Țenț a venit cu un plan 
extrem de bine documentart, 
realizat după cele mai profe
sioniste reguli, prezentând 
ideea de înființare a unei pen
siuni turistice în zona locuită 
de pădureni.

Festivitatea de premeiere a 
dat prilejul dlui Țenț să își prezinte 
în detaliu proiectul, câștigarea 
acestui concurs fiind de natură 
să îl ajute în viitor în punerea în 
aplicare a ideilor sale. Mai concret, 
este foarte, posibil ca acest pro
iect să fie trimis la București, 
unde are șansa de a i se asigura 
o linie de finanțare pentru mate
rializarea lui. Pe locurile 2 și 3 s- 
au clasat dnii Gheorghe Popa și 
Boldiszar Zoltan din Deva. Pre
miul cel mare a constat în apa
ratură electronică în valoare de 1 
milion de lei, cel mai mic dintre 
premii având valoarea de 
180.000 de lei. în final, după mai 
multe dezbateri s-a luat în unani
mitate decizia ca fiecare dintre 
cei 17 finaliști să fie premiați, 
încurajând astfel participarea în 
viitor la asemenea concursuri. De 
altfel, așa după cum afirma dl 
deputat Sorin Dimitriu, peste 
două luni va fi demarat un nou 
concurs asemănător, de această 
dată premiile urmând a se acorda 
în municipiul Hunedoara.

Andrei NISTOR

pentru programul de Loterie a 
Vizelor conform dicționarului 
de meserii aprobat de ministrul 
muncii din SUA.

Participarea la loterie pre
supune trimiterea unei singure 
scrisori, semnată personal de 
candidat. în caz contrar, scri
soarea nu va fi inclusă în 
concurs.

Scrisoarea nu trebuie să 
aibă un anumit format, iar par

Condiții de participare
ticipantul va prezenta infor
mațiile, scris de mână sau la 
mașină, pe o coală albă de 
hârtie. Prima informație soli
citată este numele complet, cu 
cel de familie subliniat. Ur
mează data, adică ziua, luna 
și anul, și locul nașterii-loca- 
litatea, județul, țara. Următoa
rea informație se referă la 
țara de origine, dacă diferă 
de cea în care s-a născut 
participantul. Dacă participantul 
apelează la o altă țară decât 
cea în care s-a născut, trebuie 
să indice acest lucru în 
scrisoarea de participare, iar 
această informație trebuie să 
coincidă cu ceea ce a trecut în 
colțul din stânga sus al plicului 
în care este trimisă cererea. în 
cazul în care candidatul invocă 
țara de naștere a soțului sau 
soției sau a unuia din părinți, 
trebuie să precizeze acest 
lucru în cerere.

De asemenea, cererea tre
buie să cuprindă numele, data 
și locul de naștere ale soțului 
sau soției și ale copiilor, dacă 
este cazul.

Adresa completă și, opțio
nal, numărul de telefon ale soli

In aceeași zi doi pensionari 
accidentați mortal pe strada!

Două nenorociri s-au petrecut în ziua de 2 august a.c. în două 
localități ale județului. La Rapoltu Mare, în jurul orei 14,30, pe DJ 
107, un autoturism a surprins și accidentat mortal pe Maria Bortea, 
pensionară de 69 de ani din comună. Autoturismul era condus de 
Horațiu Daniel Bortaș, din Deva, inginer la SC “Internațional 
Primextur" SRL Brad. Femeia s-a angajat în traversarea străzii 
prin loc nemarcat și fără să se asigure.

A doua nenorocire s-a petrecut pe o stradă din Petroșani, 
unde Nicolae Stanciu, 39 de ani, din Ighiu, județul Alba, în timp ce 
conducea o autobasculantă, a accidentat mortal pe Dumitru Grosu. 
Omul avea 53 de ani, era pensionar și, de asemenea, s-a angajat 
în traversarea străzii prin loc nemarcat fără să se asigure. (V.N.)

Tribuna C.L.
Poșta rubricii
Așa cum ne-ați rugat, stimată Estera Haiduc din Densuș, nr.196, 

am sunat imediat la familia care dăduse în ziar un anunț pentru a 
găsi o femeie care să îngrijească un copil mic. Din păcate pentru dv, 
locul s-a ocupat imediat, chiar a doua zi de la apariția anunțului.

Parcurgând cu atenție scrisoarea dv, am realizat situația grea 
în care vă aflați și dorința de a vă găsi ceva de lucru. Poate cineva 
dintre cei care citesc aceste rânduri ar fi interesat să găsească 
ofertă de lucru. în acest caz, vă poate scrie la adresa de mai sus. 
Să aveți noroc și Dumnezeu să vă ajutel

citantului este următoarea ru
brică din cerere.

Participantul la DV trebuie 
să atașeze, cu scotch, la scri
soare, o fotografie recentă, nu 
mai veche de șase luni, de 
forma unui pătrat cu latura de 
37 mm, cu numele pe verso.

Ultima rubrică a scrisorii 
este semnătura. în cazul în ca
re participantul nu semnează 
personal, el va fi descalificat.

Scrisoarea trebuie trimisă 
cu poșta obișnuită sau “par 
avion”, alte modalități de ex
pediere nefiind luate în consi
derare. Plicul trebuie să aibă 
între 15 și 25 cm lungime și 
între 9 și 11 cm lățime. în colțul 
din stânga sus al plicului parti
cipantul trebuie să treacă țara 
de naștere sau de origine, nu
mele și adresa completă. Soli
citantul trebuie să menționeze 
atât țara de naștere, cât și cea 
în care locuiește, chiar dacă 
este aceeași. Omiterea acestor 
informații va aduce după sine 
descalificarea participantului.

Pentru România și celelalte 
țări eligibile din Europa, adresa 
la care vor fi expediate cererile 
este următoarea: DV-2001 Pro
gram; National Visa Center; 
Portsmouth, NH 00212; USA.

Persoanele înregistrate vor 
fi selecționate aleatoriu de un 
computer din numărul total de 
scrisori calificate. Cei selec
ționați vor fi anunțați prin 
poștă, în perioada aprilie-iulie 
2000 și li se vor furniza in
strucțiuni, inclusiv informațiile 
referitoare la costurile legate 
de imigrarea în SUA.

Educația sanitară a 
populației

PREVENIȚI BOALA prin:
O SPĂLAREA MÂINILOR cu apă și săpun înainte de masă și 

după utilizarea WC-ului.
O RESPECTAREA IGIENEI ALIMENTAȚIEI:
• Prepararea și manipularea igienică a produselor alimentare, 
în special a celor fără prelucrare termică;
• Păstrarea alimentelor la rece, în vase curate;
• Protejarea alimentelor de muște;
• Spălarea fructelor și legumelor;
• Consumul doar al apei potabile provenite din surse 
analizate de autoritățile sanitare;
• Nu se folosește pentru consum apa din râuri și sisteme 
de irigații.

O RESPECTAREA REGULILOR DE IGIENĂ A LOCUINȚEI:
• Păstrarea în condiții igienice a grupurilor sanitare;
• Distrugerea muștelor, gândacilor și rozătoarelor;
• îndepărtarea corectă a reziduurilor fecaloid-menajere. 

Direcția Județeană de Sănătate Publică Hunedoara-Deva
Compartimentul de Promovare a Sănătății

După tragerea la sorți, 
persoanele selecționate au 
câștigat dreptul de a se pre
zenta la un interviu, în urma 
căruia va primi sau nu viza 
de imigrare.

Soții sau soțiile și copiii ne
căsătoriți sub 21 de ani sunt 
îndreptățiți să solicite vize pen
tru a-l însoți sau urma pe soli
citantul principal.

Vizele în cadrul 
programului DV-2001 vor fi 
eliberate în perioada 1 
octombrie 2000-30 septembrie 
2001, interval de timp în care 
vor avea loc interviurile. După 
această perioadă, membrii de 
familie nu pot obține vize DV 
pentru a-l urma pe solicitantul 
principal.

De asemenea, solicitanții 
trebuie să îndeplinească toate 
cerințele legii de imigrare a 
SUA pentru a primi vizele de 
imigrare.

Ambasada SUA mai pre
cizează că nu există vreo taxă 
inițială sau poștală de participare 
la programul DV 2001. Trimiterea 
a mai mult de o scrisoare de 
persoană va descalifica per
soana respectivă de la înregis
trare, în cadrul programului.

Persoanele selecționate au 
dreptul de a locui și lucra în SUA 
pe timp nelimitat, dar programul 
DV nu oferă locuri de muncă, 
locuințe sau ajutor material.

Toate informațiile nece
sare solicitanților sunt afișate 
la consulatul ambasadei SUA 
din București și la biroul de 
informații al misiunii din Cluj- 
Napoca.

Detalii suplimentare pot fi 
obținute de pe pagina de web 
a ambasadei SUA, 
www.usembassy.ro

Consiliul de administrație al 
SC “CRIȘBUS” SA Brad 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR în data de 30 august 1999, ora 10,00, în sala 
mare a Primăriei municipiului Brad, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raportul cenzorilor conform art. 32, alin.9 din 
Legea nr.99/1999.

2. Diverse.
în cazul în care la data de mai sus adunarea nu va fi 

statutară, aceasta se amână pentru data de 31 august 1999, 
la ora și locul menționate mai sus. Procurile de reprezentare 
se depun la sediul societății până la data de 27 august 1999.

Informații suplimentare la sediul societății din Brad, str. 
Goșa, nr. 44 sau la telefon 054 / 651242, între orele 7-10.

BANCA COMERCIALA 
ROMÂNĂ SA 

AGENȚIA SIMERIA
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ îri data de 18 august 1999, 

ora 10,00, la sediul Judecătoriei Deva, Birou executor 
judecătoresc, următoarele bunuri imobile:

1. Ferma zootehnică Bârcea Mare, compusă din:
-12 grajduri cu terenul aferent - prețul de pornire a 

licitației este cuprins între 85 mii. lei și 140 mii. lei;
- Abator și teren aferent - prețul de pornire al licitației - 

400 mii. lei;
- Moară și teren aferent - prețul de pornire al licitației - 

115 mii. lei;
- Pivniță și teren aferent - prețul de pornire al licitației - 

20 mii. lei;
- Sediul fermă și teren aferent - prețul de pornire al 

licitației-300 mii. lei;
- Atelier club și teren aferent - prețul de pornire al 

licitației-360 mii. lei;
- Punct alimentar și teren aferent - prețul de pornire al 

licitației - 40 mii lei.
2. Casă, curte, grădină, depozit și teren intravilan 

în suprafață de 1393 mp situate în Tîmpa, corn. Băcia, nr. 11.
Prețul de pornire al licitației este de 200.000.000 lei.
Informații suplimentare se pot obține la sediul BCR 

Agenția Simeria, tel. 261908 și 262007 și la sediul 
Judecătoriei Deva, Birou executor judecătoresc.

Salut!

Tocmai am sosit din Lumea McDonald 

și de-abia aștept să ne vedem! Vreau să-ți arăt 

ce scamatorii am mai inventat. Sunt sigur că 

o să-ți placă.
Vino să ne jucăm, să cântăm, să ne 

distrăm împreună. Am o mulțime de surprize 

pentru tine.
Te aștept..Wț!F.B.Il.1MW?3l..la ora.î?i9P 

la McDonald's .... .........
Cheamă-i și pe prietenii tăi.

Restaurantul întregii (amilii

http://www.usembassy.ro

