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Stupoare. Indignare. 

Trenul de călători 2377 pe 
distanța Simeria - Arad, cu 
plecare din gara Deva la ora 
6,15, va fi suspendat odată cu 
intrarea în vigoare a noului 
mers al trenurilor de călători. 
Deci, începând chiar din 
această lună (mai), spre finele 

^ei, sute de navetiști și călători

Un important tren de 

călători va fi anulat?!.
“vor zbura” spre destinație și 
la locurile lor de muncă. Din 
ce motive se radiază un tren 
rentabil, arhiplin, și altele 
care circulă goale, rămân?!...

E o întrebare cu dichis căreia 
nu-i putem da de capăt 
deocamdată. Vom trăi și vom 
vedea ce-o mai fi, dar măsura 
luată arbitrar a stârnit multă

mâhnire. Sau “relicvele” 
ceaușiste mai persistă într- 
o altă formă? Elevi, dascăli, 
muncitori, Ingineri, medici 
vor fi “legați de glie” ca pe 
vremuri? Nu credem. Se va 
reveni de la această măsură 
inumană ce nu ține deloc 
seama de realitățile 
cotidiene. (V.B.) .

= APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL 
LIBER

La 9 mai 1950, ministrul de 
externe al Franței, Robert 
Schuman, a inițiat Planul pentru 
Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui și Oțelului (CECO). 
Acesta punea industria de arma
ment sub controlul internațional 
prin intermediul unui tratat 
inviolabil și a constituit un nou 
început pentru Europa. La 48 de 
ani de la acel eveniment, în

organizarea și finanțarea 
Delegației Uniunii Europene în 
România și a Clubului Europa, 
s-au realizat manifestări cultural- 
sportive, de informare și 
divertisment în 7 orașe 
românești. Unul dintre aceste 
orașe a fost Deva, unde timp de 
două zile au avut loc întreceri 
sportive, colocvii, expoziții, 
spectacole și concursuri. (V.R.)

( c@wc¥iy )
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Guvernul Radu Vasile nu
glumește cu reforma

Dihonia dintre PD și 
PNȚCD, declanșată cu 
mai mult timp în urmă, s-a 

estompat într-un fel - dar nu 
a dispărut, cum greșit cred 
unii -, cu spargerea tuturor 
oalelor în capul premierului 
Victor Clorbea. S-a cerut in
sistent, din toate părțile, 
schimbarea. A primului 
ministru și a guvernului. Și s- 
a produs.

Executivul s-a cosmetizat 
puțin, iar la vârf a apărut un 
bărbat dinamic, șarmant, in
transigent, pus pe fapte mari 
- Radu Vasile, senator, 
secretar general al PNȚCD. 
Omul așteptat, dorit de toată 
lumea, în care se pun nădejdi 
mari, cam exagerate. Mă 
număr printre cei care au 
învestit încredere și speranță 
în economistul specialist 
Radu Vasile. Dar și oarecare 
rezerve, având în vedere 
starea economico-socială 
precară a națiunii, posi
bilitățile noastre materiale și 
de imagine foarte reduse și 
calitatea submediocră a 
unora dintre membrii cabi
netului său.

în pofida tuturor acestora, 
premierul Radu Vasile a 
pornit ofensiv la treabă. După 
ce s-a asigurat de susținere 
politică din partea 
formațiunilor din coaliție, 
printr-un protocol acceptat de 
ambele părți, după ce s-a 
adoptat un program concret

de guvernare - cu obiective, 
termene, responsabilități -, 
noul Guvern și-a intrat 
dinamic în atribuții. Iar 
pentru a avea și mai multă 
acoperire în munca sa, 
Cabinetul Vasile a insistat 
pentru adoptarea de către 
Parlament a Legii răspun
derii ministeriale. Respec
tivul act legislativ se află în 
dezbaterea Camerei 
Deputaților.

Obiectivul numărul unu al 
Guvernului - pentru care au 
fost incriminați premierul 
Victor Ciorbea și echipa sa - 
este reforma economică, 
dătătoare de speranțe în 
plan material, social, spiri
tual, pe care toată lumea o 
vrea, deși puțini știu exact 
ce înseamnă și îi anticipează 
consecințele. Ca urmare, s- 
a hotărât restructurarea 
accelerată a societăților 
comerciale nerentabile, cu 
mari datorii către stat - prin 
neplata unor impozite, taxe, 
obligații la asigurările 
sociale etc. - și a regiilor 
autonome, care îngur
gitează nemilos din banii

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

lulu
PXHTB ISTORIA
Prezent, nu cu multă vreme în urmă la Deva, la Conferința 

județeană a PSDR, ministrul muncii și protecției sociale a 
spus între altele următoarele:

■ Guvernul este unul de coaliție, deci, programul de 
reformă trebuie făcut prin doctrine politice diferite. Asta nu 
înseamnă că nu există numitor comun. Există un plan 
coerent al reformei, cel puțin din punctul de vedere al 
principiilor.

în domeniul muncii șl protecției sociale, acest lucru este 
vizibil. Desigur, PSDR-ul nu confundă tăria principiilor cu 
tupeul exprimărilor, ori imaginea cu conținutul. Chiar dacă 
acest lucru nu a fost atât de vizibil, nu s-a făcut în mod 
deliberat. Țara trece prin prea multe greutăți, pentru ca 
partidul să se laude cu ceea ce s-a reușit a se face. Este 
preferabil să fie lăsate vorbele deoparte șl să vorbească 
faptele în locul lor, să nu se pună plăcuță pe flecare lucru 
care s-a făcut. Plăcuțele le pune Istoria.

lată șl câteva chestiuni cuprinse în Rezoluția conferinței:
■ Toate forțele politice din județ sunt chemate să sprijine 

acțiunile Guvernului Radu Vasile, pentru continuarea în ritm 
susținut a aplicării programului de reforme, pentru 
accelerarea privatizării - ca soluție optimă pentru gestionarea 
eficientă a economiei, pentru acordarea importanței 
cuvenite măsurilor de protecție socială. Acestea trebuie să 
conștientizeze că o luptă surdă de tip politicianist, care să 
ducă la repetate crize politice și de guvern, nu poate duce 
decât la stagnare șl cădere economică, fapt care ar avea ca 
finalitate ieșirea pentru multă vreme a României din cursa 
pentru Integrare europeană șl euroatlantlcă șl scăderea 
drastică a nivelului de trai al populației.

■ Este absolut necesar recunoașterea meritelor 
puternicelor organizații sindicale din județ în acordarea 
politicilor de revendicări șl a obiectivelor luptei sindicale la 
realitățile și posibilitățile economiei românești.

■ S-au apreciat ca pozitive șl deosebit de Importante 
negocierile la nivel central și contactele la nivel Județean cu 
Partidul Alianța pentru România, sperând în materializarea 
acestora șl creșterea ponderii soclal-democrațiel pe scena 
politică românească.

Valentin NEAGU

In debutul manifestărilor 
dedicate “Zilei Europei", Grupul 
Școlar “Transilvania" din Deva a 
organizat colocviul cu tema 
“Uniunea Europeană, vecinul de 
lângă tine". De această dată, 
acțiunea a avut un caracter mai 
puțin conformist, desfășurându- 
se sub forma unor discuții 
libere, menționa dl Marin 
Avrămică, directorul liceului, 
despre “ceea ce trebuie să 
însemne acest dublu drum - al 
României către Europa și al 
Europei către România".

Referindu-se la “Importanța 
integrării europene pentru 
România", Nicolae Segesvari 
(subprefect), și Dorina Milian 
(Biroul pentru Integrare Euro
peană din cadrul Prefecturii 
județului) subliniau necesitatea 
implicării tuturor, la toate 
nivelele, în acest proces 
complex al integrării europene, 
întâlnirea spiritului românesc cu

cel european a fost susținută 
prin evocarea contribuțiilor 
unor mari personalități din 
istoria și literatura noastră, 
precum și prin temele 
“Europa de la A la Z” (prof. Dan 
Cosma), “Sportul ca libertate 
de opinie și toleranță" 
(prof. Dan Heredea) ș.a. Elevii 
nu s-au lăsat mai prejos, 
omagiind Ziua Europei cu 
creații proprii (Alina Mihoc și 
Alin Saraol) ori din lirica 
europeană (Cosmin Brătianu).

Găzduirea acestui coloc
viu de către Grupul Școlar 
“Transilvania" n-a fost 
întâmplătoare, pentru că, prin 
planul de școlarizare (care 
cuprinde deja două clase 
bilingve) și prin relațiile de 
colaborare cu instituții similare 
din Franța și Italia, liceul 
devean poate fi un argument 
din așa-zisa perspectivă a 
integrării europene. (G.B.)

în finalul colocviului desfășurat la Grupul Școlar “Transilvania”, 
gazdelor le-a fost înmânat drapelul Uniunii Europene.

Foto: Eduard CHIROIUc Expoziții
Sâmbătă, 9 mai, Casa de 

Cultură Deva a fost locul 
desfășurării mai multor 
manifestări prin care s;a 
marcat Ziua Europei. în 
deschidere s-au vernisat 
trei expoziții în holul așeză
mântului: una foto-docu- 
mentară “Uniunea Euro
peană” (cu exponate oferite 
de Delegația Comisiei 
Europene în România), una 
de medalistică, heraldică, 
numismatică și insigno-

)
grafie a Clubului “Hobby” 
al Casei de Cultură Deva și 
a treia - “Europa oamenilor 
obișnuiți” - afișe realizate 
de elevi ai Liceului de Arte 
“Sigismund Toduță” Deva.

In deschidere, dl 
Nicolae Segesvari, sub
prefect, sublinia că după 
1989 România s-a re- 
orientat spre Europa de

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 4)

“Fiecare administrator interesat
de bunul mers al secției”

UN BNRBJ DE CORRl ÎN ERTR
f

ZONELOR 5PE CIR LE
Președintele Cooperativei 

“Moțul” din Brad, dl economist 
Constantin Boloț, afirma că 
unitatea pe care o conduce este 
un fel de satelit al marilor agenți 
economici din oraș, în sensul că 
“dacă întreprinderile pilot ca I.M. 
Barza și Mina Țebea au o 
activitate bună atunci și noi, ca 
mică întreprindere, avem de lucru 
în mod corespunzător”.

Practic, structura coope
rativei a rămas aceeași, cu 21 de 
secții, producându-se doar mici 
comasări între unele activități 
paralele. “Funcționând în formă 
de administrare - sublinia 
dumnealui - fiecare administra
tor, respectiv șef de secție, este 
direct interesat de bunul mers al 
activității, de gospodărirea 
patrimoniului, de eficientizare și 
să răspundă cerințelor 
populației”. A evidențiat în acest 
sens croitoriile comandă, secțiile 
de radio-tv din Brad și 

Gurabarza, bijuteria, secțiile din 
ramura piele-încălțăminte, secțiile 
de igienă-frizerii și coafură- 
cosmetică, foto. “Reclamații nu am 
avut, oamenii prestând servicii de

calitate deoarece sunt bine 
pregătiți profesional, au experiență 
- spunea dl președinte Boloț. Aș 
adăuga faptul că noi n-am 
disponibilizat personal decât în 
cazuri excepționale; am încercat 
să menținem oamenii. Altfel ei sunt 
loiali firmei, țin foarte mult la 
întreținerea și păstrarea 
patrimoniului, au o conduită civică 
față de clienți și n-au fost 
reclamații. Organele de control nu 
au sesizat abateri”.

Ca în întreg sistemul 
cooperatist, se fac și aici, la 
“Moțul”, eforturi pentru 
dezvoltarea și diversificarea 
activității. în paralel cu prestațiile, 
se face și comerț în unele spații 
excedentare, unde se desfac 
atât articole din propria producție 
cât și alte bunuri de larg 
consum.

Interlocutorul nostru era 
mulțumit de rezultatele activității 
generale a cooperativei la 
bilanțul pe '97 și pe primul 
trimestru al acestui an, spunând 
că s-a realizat și un oarecare 
profit. Speră însă pe viitor într-o 
relansare mai amplă, deoarece, 
cum sublinia, “noul Guvern a 
promis că va pune accent pe 
întreprinderile mici și mijlocii, 
unde ne încadrăm și noi, în ceea 
ce privește reducerea fiscalității 
și încurajarea acestora”.

Estera SÎNA

De puțină vreme, ministrul 
Muncii și Protecției Sociale, aflat 
la Deva, a vorbit, între altele, și 
despre o Ordonanță de urgență 
privind zonele speciale, lată ce 
s-a spus.

Județul Hunedoara este o 
zonă foarte caldă din punct de 
vedere social, după o 
disponibilizare masivă din 
minerit. Guvernului Ciorbea i se 
poate reproșa mult. Dar, ceea ce 
s-a realizat prin restructurarea 
mineritului în România este un 
lucru apreciat de foarte mulți 
observatori străini. Nicăieri nu s- 
a reușit o restructurare a 
mineritului într-un timp atât de 
scurt șl fără convulsiile sociale 
care s-au petrecut în foarte multe 
țări din Europa în decurs de zeci 
de ani.

Ce se poate reproșa? Faptul 
că acest prim pas nu a fost 
imediat însoțit de alternative 
economice. Acest lucru este 
adevărat, dar există pericolul unei 
paralizii în reforma din România, 

inclusiv în restructurarea din 
sectorul minier, în care în opt ani 
nu s-a făcut nimic.

Normal ar fi fost ca reforma 
din minerit să se producă treptat, 
cu crearea unor alternative 
economice, profesionale, de 
ocupare a forței de muncă. Numai 
că, între ceea ce spune practica 
altor țări și ceea ce este la noi, 
este diferență. Deci s-a produs o 
mică prăpastie pe care “începem” 
s-o acoperim printr-o Ordonanță 
de urgență pentru zonele speciale, 
deci și Valea Jiului. Pentru 
punerea ei în practică există un 
mare baraj de coral, care se 
numește Ministerul de Finanțe.

De asemenea, va fi elaborat, 
într-un scurt interval de timp, un 
proiect de act normativ care să 
dea o utilizare mai eficientă 
plăților compensatorii pentru 
personalul care provine din 
restructurările din industrie, în 
sensul de a folosi acești bani nu 
pentru a fi achitați persoanelor, ci 
pentru a plăti salariile dacă ei vor 

fi angajați de diverse 
întreprinderi. Deci aceste 
întreprinderi nu vor plăti 
salariile, acestea plătindu-se 
din banii care vor constitui un 
fond special.

S-a imputat, într-o măsură 
îndreptățită, că s-au accentuat 
prea mult măsurile de indemnizat 
pasive de plată, mai puțin cele 
de aducere a oamenilor pe piața 
forței de muncă. Deci acele 
măsuri care să încurajeze sub 
toate aspectele stabilirea și 
dezvoltarea întreprinderilor mici 
și mijlocii, iar din punct de 
vedere social, revenirea la 
muncă a oamenilor care și-au 
pierdut slujbele.

“In acest an, dacă 
intemperiile politice, cele 
meteorologice și sociale nu vor 
împiedica acest program al 
nostru, credem că vom reuși 
până la sfârșitul lui", mai sublinia 
ministrul Muncii și Protecției 
Sociale.

Valentin NEAGU
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2 Berbec
Veți primi bani de la 

prieteni, ceea ce vă va 
ridica moralul. Aveți de 
rezolvat o problemă finan
ciară, iar în perspectivă o 
afacere rentabilă care vă 
dă emoții.

O Taur
Evitați investițiile spec

taculoase, oricât ar insista 
partenerii dv de afaceri. 
Veți avea de făcut nume
roase drumuri scurte 
pentru rezolvarea unor 
chestiuni minore.

2 Gemeni
Sunteți cam irascibil. 

Popularitatea dv. este la 
cota maximă; puteți profita 
pentru a vă face relații. V- 
ar prii activitățile de 
divertisment..

w* Rac
Vă este dor de o 

aventură pentru a mai uita 
de necazuri. Ocaziile nu 
se vor lăsa așteptate. Fiți 
însă prudent și nu neglijați 
serviciul.

3 Leu
Inspirația dv. atinge cote 

maxime. Ați putea lua 
hotărâri în chestiunile 
financiare. Interesul dv. 
pentru o persoană de sex 
opus poate fi greșit 
înțeles.

2 - Fecioară
Protecția unei persoane 

de sex opus vă va 
binedlspune. Pentru dv 
azi sunt potrivite jocurile 
de noroc, speculațiile.

2 Balanță
Zi bună, în care iniția

tivele vă vor fi încununate 
de succes. Vă puteți 
implica într-o investiție 
importantă, căci veți avea 
foloase de pe urma ei.

2 Scorpion
Primiți un cadou, ceea 

ce vă bucură nespus. La 
serviciu sunteți pe punctul 
de a avea o mare 
realizare. Totul e să nu vă 
grăbiți.

2 Săgetător 
întâlnirea cu rudele vă 

relaxează. Nu faceți 
promisiuni fără acoperire.

2 Capricorn
Azi sunteți dinamic și 

plin de inițiativă, aveți o zi 
deosebită. Chiar dacă vi 
se pare că lucrurile nu vă 
ies, nu vă impacientați; în 
curând veți avea motive 
să fiți mai optimist.

2 Vărsător
Schimbările în apar

tament vă vor ocupa tot 
timpul liber. Situația 
financiară a familiei se 
îmbunătățește, ceea ce vă 
va ridica moralul.

2 Pești
Gustul dv pentru lux vă 

face remarcat într-un grup 
de cunoștințe. Veți câștiga 
bani, dar nu prea mulți. Nu 
semnați cecuri, este 
preferabil să umblați cu 
bani lichizi.

Prima etapă în 
Cupa Ligii la fotbal

Așa cum anunțam în ziarul nostru de sâmbătă, în 
ziua de 9 mai s-a desfășurat prima etapă din Cupa 
Ligii la fotbal la care sunt obligate să participe toate 
echipele din Divizia A, care se dorește să umple "golul" 
lăsat în urma comprimării Campionatului Diviziei A, în' 
vederea creării posibilității de pregătire a tricolorilor 
pentru apropiatul Campionat Mondial din Franța '98. în 
același timp se oferă și posibilitatea ținerii "în priză" a 
jucătorilor de la cele 18 divizionare A care nu sunt 
selecționați nici în reprezentativa României, nici în lotul 
de tineret ce se află în pline pregătiri pentru Cam
pionatul European de tineret ce se desfășoară la 
Eucurești între 23-31 mai a.c., asigurarea continuității 
în pregătire până la vacanța de vară, posibilitatea 
folosirii noilor achiziții pentru campionatul viitor (cu 
acordul cluburilor din care fac parte).

Sigur, unele conduceri de cluburi și antrenori - 
care știu că rămân în continuare la echipe - privesc 
cu seriozitate și meciurile din Cupa organizată de 
Liga Profesionistă de Fotbal, alții cu destulă apatie 
și chiar dezinteres. Dar iată care sunt rezultatele 
înregistrate în prima etapă, de sâmbătă, 9 mai:

Grupa Sud:

La Mamaia

FC Național - Rapid 5-3
Dinamo - Sportul Stud. 3-0
Farul C-ța - Steaua 0-1
Grupa Sud - Vest
Petrolul PI. - CF Chindia 3-1
Univ. Craiova - FC Argeș 3-2
Grupa Est
Foresta Fălticeni - Ceahlăul P.N. 2-0
Oțelul Galați - FCM Bacău 2-3
Grupa Vest
Jiul Petroșani - Gloria Bistrița 1-3
CSM Reșița - "U"Cluj 2-3
1 Irmătnarpp pfanăb sâmhâtă 1 fi mai

Lotul de tineret a intrat 
în pregătiri pentru 
turneul final al C.E.

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni până 
la începerea turneului final al Campionatului European 
de tineret ce se desfășoară la București între 23-31 
mai 1998. lată de ce antrenorii Victor Pițurcă și Gabriel 
Boldici au demarat încă de sâmbătă, 9 mai, pentru 
ultimul stagiu de pregătire centralizat la Mamaia, unde 
vor fi găzduiți la hotelul "Rex" până la 28 mai.

lată și lotul convocat de antrenorul principal V. 
Pițurcă format din 22 de jucători din care vor rămâne 
20: Lobonțși Tibi Lung (portari), Contra, Reghecampf, 
leneși, Linear, Miu, Vancea, lordache (fundași), FI. 
Petre, Liță, Tararache, Hâldan, Frăsineanu, Cătălin 
Munteanu, Luțu, Denis Șerban, Trică (mijlocași), 
Dănciulescu, Mihalcea, Ciocoiu și Roșu (înaințași).

Și tricolorii se întâlnesc la... Poiana 
Brașov

Cu toate că selecționerul Anghel lordănescu a lipsit 
de la recenta ședință de la FRF, s-a hotărât ca și lotul 
reprezentativ de fotbal al României să înceapă pregătirile 
pentru C.M. din Franța '98, la 15 mai, la Poiana Brașov, 
care se vor desfășura până în ziua de 23 mai a.c.

Componența lotului se va anunța de către Puiu 
lordănescu.

MARȚI
12 mâi

TVR I
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 

D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 
Parohia de astăzi 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Em. pentru 
persoane cu handicap 15.30 
Ecclesiast '9816.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Katțs 
și câinele (s, ep. 18) 18.0 în 
flagrant (do) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 213) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spup! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială 
21.15 Goana după diplomă 
(dramă SUA 1973) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 
Universul cunoașterii (do) 
0.20 Canary Wharf (s, ep. 141)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

D.a (r) 8.25 Ecclesiast ’98 (r) 
8.55 Baywatch (s/r) 9.40 

.Videocaseta muzicală 10.05

în zece jucători, victorie meritata a gazdelor

CORVINUL - MINERUL
MOTRU 1-0

în perspectiva programului ce îl are în următoarele trei 
etape - două deplasări la Dacia Pitești și FC Baia Mare și 
doar o partidă acasă, cu Vega Deva, elevii lui Văetuș au 
abordat meciul cu robusta echipă a minerilor din Motru cu 
gândul numai la victorie, insistând mereu la poarta lui Vlădoiu, 
foarte bun pe întreaga durată a întâlnirii. Hunedorenii puteau 
deschide scorul chiar în min. 6 când Procorodie combină bine 
cu Andrei care profită de o nesincronizare a apărătorilor și 
trimite balonul peste Vlădoi ce i-a ieșit în întâmpinare, dar 
lovește bara! în continuare gazdele se mențin în atac, însă în 
min. 15 rămân în 10 jucători, Chira, în apropierea liniei de 
centru, îl lovește pe Zaharie și arbitrul R. Ghioane îi arată 
cartonașul roșu. Rămași în minus cu 
un jucător ("piesă" importantă în A 
dispozitivul apărării), Corvinul nu 
cedează inițiativa, își menține ad- w 
versarul în propria jumătate de teren. 
Ba mai mult, Sterean și omnipre
zentul M. Dinu "urcă" deseori în atac! și s-au aflat de câteva 
ori foarte aproape de gol. în aceste condiții, când Costăchescu, 
Șandru, Păcurar sunt mereu "angajați" în adâncime și bine 
sprijiniți de Dinu, Procorodie, Sterean, Andrei, Bordean și 
ceilalți coechipieri, au pus deseori în pericol poarta lui Vlădoiu, 
evidențiindu-se de câteva ori în minutele 18, 27, 29, 30, 34 
când Sterean, Dinu, Șandor, Păcurar, Procorodie au fost 
aproape de gol, dar fie că au ratat de puțin, fie că Vlădoiu s- 
a opus cu succes. Oaspeții scapă din "chingi", pe contraatac, 
în min. 36: Nedelea centrează de pe dreapta și Chiriță reia 
fulgerător dar peste bară. Gazdele reiau atacurile și mai profită 
de trei excelente ocazii de a marca în min. 38 (Șandor), 42 
(Dinu) și 45 (Andrei și Șandor). La pauză scorul la comere era 
de 10-1 în favoarea hunedorenilor.

Imediat după pauză, în min. 47, Dinu trimite o "ghiulea" de 
la 25 de metri, ce anunță intenția gazdelor de a înscrie. Și o 
puteau face în minutele următoare Andrei ('51) când a reluat 
de pe linia de 16 metri peste poartă, Dinu (’54) când Vlădoiu 
era bătut, dar a scos de pe linia porții Mustață, Bordeanu (55), 
șut puternic de la distanță. Golul, mult dorit de echipă și de 
spectatori,"vine" în min. 63 la o nouă fază fierbinte în careul 
oaspeților. Păcurar driblează 2 apărători și creează un mare 
pericol în fața porții. Sterean șutează, balonul este respins dar 
îi revine tot lui și de această dată marchează în dreapta porții 
1- 0, stabilind scorul final, consfințind o prețioasă și rneritată 
victorie a hunedorenilor care se află pe un apreciat loc în 
clasament - 7. Cei mai buni de pe teren au fost M. Dinu și F. 
Sterean.

A arbitrat brigada R. Ghioane, I. Harabagiu (ambii din 
Bacău)și Șt. Munteanu (Comănești).

CORVINUL: Cedări, Bordean, Sterean, M. Dinu, Chira, 
Chezan, Procorodie, Andrei, Costăchescu (62 R. Niță), 
Păcurar (79 Scarlat), Șandor.

Oaspeții meritau, de fapt, victoria!

APULLUM ALBA IULIA
VEGA DEVA 0-0

C? DIVIZIA 82F

Sabin CERBU

DIVIZIA C3F

Și în această partidă, în fața 
propriilor suporteri, echipa antre
nată de I. Petcu și V. Stroica a 
dovedit că la sfârșit de campionat 
se află în bună formă sportivă, 
fotbaliștii răspunzând încrederii 
învestite de conducerea clubului și

Scena politică (r) 10.30 Vizita
torul (s/r) 11.30 Lumea sălba
tică a animalelor (do/r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Scena (r) 13.30 Arhive româ
nești (r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.00 Pământul făgă
duinței 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Regina celor 
'1000 de ani (d.a) 16.00 Ve
ronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 
116) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup, 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Ultimele 
știri (s) 21.00 Sensul tran
ziției 23.40 Pelerinaje

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme

10.10 Caracatița (s/r) 11.10 
Omul cu o mie de fețe (s/r)
12.10 Documentar 12.40 
Controverse istorice 13.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 42) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 47) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 41) 19.00

Meciul foarte bun făcut de formația deveană în compania 
echipei CFR Cluj pe stadionul "Cetate" a dat mari speranțe 
conducerii clubului, numeroșilor suporteri, că la Alba lulia 
favoriții lor vor termina neînvinși. Și așa a fost. Ba mai mult, 
Vega merita toate cele trei puncte puse în joc, fiindcă aproape 
pe întreaga desfășurare a partidei devenii au fost superiori 
adversarilor, și-au creat 5-6 ocazii foarte clare de gol, numai 
portărel Undriaș, șansa gazdelor și ratările făcând ca Vega să 
nu plece victorioasă de la Apullum Unirea A.I.!

Lăsându-ne impresia că devenii joacă mai bine în 
deplasare ca pe teren propriu, au început promițător 
spinoasa partidă de la Alba lulia având în vedere că și 

gazdele nu stau pe roze în con
dițiile în care se deplasează în 
etapa viitoare la Baia Mare și apoi 
primesc acasă replica echipei 
Electroputere și în ultima etapă

joacă la ARO Câmpulung. Tactica aplicată de elevii lui Ionel 
Stanca și Nicolae Alexiuc a dat roade de la primul fluier al 
arbitrului Alex. Prodan: apărarea oaspeților în zonă a avut 
ca sarcină să le țină la distanță de poartă pe gazde, să le 
"taie" din fașă acțiunile de atac ale Unirii, în timp ce Berindei 
l-a luat "în primire" pe cel mai periculos atacant, Mitu, 
marcându-l sever, pe tot terenul. Rezultatul? Gazdele 
reușesc să ajungă sporadic în apropierea sau interiorul 
careului de 16 metri. în schimb, devenii inițiază prin vârfurile 
de atac Szemely și Naniu, excelent angajați și sprijiniți de 
Fartușnic, Luca, Popa, Tănasă, Danciu, Berindei, Grosu și 
Voinea, reușind să "înghețe" de câteva ori banca tehnică și 
puținii spectatori din Alba lulia. în prima repriză, devenii au 
ratat câteva ocazii propice deschiderii scorului, în 2 situații 
rasatul fotbalist, produs 100% al Devei, Elek Szemely fiind 
foarte aproape de gol.

Și repriza a ll-a a fost a oaspeților. Deși s-au produs două 
schimbări, pentru a fi păstrat "tonusul" formației, randamentul 
a fost bun, oaspeții încheind în forță! După alte câteva ratări, 
cu 5 minute înaintea sfârșitului reprizei a ll-a, Luca pătrunde 
pe dreapta, scapă de un adversar, pătrunde în careu și în loc 
să paseze lateral, spre Popa sau Vuia, bine plasați, șutează 
puternic și portarul respinge cu greu de lângă bară! Pe bună 
dreptate se poate spune că devenii au pierdut la Alba două 
puncte și adversarii au izbutit să câștige un punct! Vega - 
întreaga echipă - precum și conducerile tehnică și a clubului 
merită toate laudele pentru strădania lor ca Deva să aibă și 
în campionatul viitor echipa în eșalonul secund al țării. 
Felicitări celor aproape 200 de suporteri deveni în frunte cu 
galeria de la Muncel ce au susținut timp de 90 minute pe 
Vega.

VEGA: Rahoveanu, Fartușnic, Tănasă, Grosu, Voinea, 
Berindei, ('84 D. Gabriel), Luca, Popa, Danciu, Naniu, 
Szemely (73 Vuia).

C. SANDU

MINI I IJI CEI II I - 
I I II (UI I STCINA2-1

cei doi antrenori, repurtând o nouă 
și prețioasă victorie care clasează 
pe Minerul Certej pe locul 4 în cla
sament.

După o bară în min. 15 (Tăgârță), 
Bozga cu un șut puternic de la 25 
metri înscrie primul gol al partidei. în

min. 30, Doancă de la oaspeți ega
lează 1-1. Golul victoriei este înscris 
în min. 44 de Rădos.

Minerul Certej: Dobre, Popes
cu, Stroia, Filip, Bozga, Șerban, Cio- 
banu (Preda), Stănilă, Pisoi, Rădos, 
Tăgârță (Duță). (S.C.)

Observator/Din lumea 
afacerilor 20.00 Twin Peaks 
(s. SUA 1990-1991, ep. 1) 
22.00 Știri 22.10 Milionarii de 
la miezul nopții Talkshow de 
Marius Tucă

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Povești extraordinare 
(s/r) 10.25 Seinfeld (s/r) 10.50 
Insula misterioasă (s, ep. 1) 
11.20 Amintiri despre mine (f/ 
r) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Audiența națională (r) 14.30 
Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (sj 16.10 Nano (s, 
ep. 31) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Povești extraordinare 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Chicago Hope (s, 
ep. 13) 21.15 Avocații (s, ep. 
8) 22.05 Știrile PROTV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 86) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 
Profesiunea mea, cultura 
0.45 Dosarele X (s)

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Frecvența radio (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (si 
r) 12.30 Prietenul nostru 
Jake (s/r) 13.05 Lexic (cs) 
13.30 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 
17.05 Telenovelă 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 102) 
19.00 Știri 19.(15 Meșterul 
casei (s, ep. 102) 20.15 Gardă 
de corp (s, ep. 6) 21.15 Vână
toarea de oameni (f.a. SUA 
’86) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 într-o 
seară, un tren (f/r) 16.00 Se
crete de familie (s/r) 
Antonella (s, ep. 143) 
Concursul de Acasă 
Antonella (s, ep. 144)

17.00
17.45
18.00
18.45

-

Marielena (s) 19.30 Noile''' 

aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Aripioară sau picior 
(co.Franța 1967)

PRO TV - DEVA
05.50-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 „Vorbiți 
aici!” - realizator Alin Bena 
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA 1 ’ DEVA
10.00-10.15 Știri locale (r) 

10.15-11.00 Sportul hune- 
dorean (r) 17.30-17.45 Pro
gram folcloric 17.45-18.00 
Știri locale 21.30-21.45 Știri 
locale(r) y
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DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 31-a: FC Inter Sibiu - ASA 

Tg. Mureș 1-0; Poli Timișoara - Dacia Pitești 2-0; CFR 
Cluj - FC Baia Mare 2-2; Apullum A l. - Vega Deva 0- 
0; Gloria Reșița - Electroputere 1-2; U.T.Arad - ARO 
C-lung 3-0; Olimpia S.M. - U.M.Timișoara 3-2; Corvinul 
- Minerul Motru , -0; Gaz Metan - Unirea Dej 3-0.

CLASAMENTUL
(1. OLIMPIA S.M. 31 19 5 7 62-35

X
62

2. FC BAIA MARE 31 16 5 10 61-35 53
3. ASA TG. MUREȘ 31 16 5 10 42-31 53
4. ELECTROPUTERE 31 17 1 13 54-41 52
5. GAZ METAN 31 16 3 12 40-33 51
6. UNIREA DEJ 31 15 3 13 43-37 48
7. CORVINUL HD. 31 15 2 14 39-29 47
8. INTER SIBIU 31 14 3 14 39-35 45
9. MINERUL MOTRU 31 14 3 14 39-43 45
10. U.T.ARAD 31 12 7 12 47-48 43
11. APULLUM A.l. 31 13 4 14 40-49 43
12. DACIA PITEȘTI 31 13 3 15 42-42 42
13. ARO C-LUNG 31 11 9 11 38-39 42
14. VEGA DEVA 31 11 6 14 34-49 39
15. POLI TIMIȘOARA 31 11 5 15 32-40 38
16. CFR CLUJ 31 11 5 15 38-50 38
17. GLORIA REȘIȚA 31 9 2 20 33-57 29
18. UM TIMIȘOARA 31 8 5 18 35-62 29 J

Etapa viitoare, 16 mai: ASA Tg. M. - Olimpia 
S.M., UM Timișoara - UTA; Electroputere - CFR Cluj, 
ARO C-lung - Gloria Reșița, Un. Dej - Inter Sibiu, 
Min. Motru - Gaz M, Dacia Pitești - Corvinul, Vega 
Deva - Poli Timișoara, FC Baia Mare - Apullum.

> 4

întâlnirea a avut loc în sala de sport a Liceului 
industrial nr.1 din Hunedoara, întrucât la Sala 
Sporturilor din Deva a fost organizată o expoziție. 
Meciul a fost frumos, în care vioara I a fost formația 
deveană, antrenor principal Marcel Șerban, antrenor și 
la lotul național de junioare, iar director tehnic, prof. 
Ion Mătăsaru. Așa cum am constatat în ultimele 
meciuri ale Reminului, fetele au crescut viteza de joc, 
îndeosebi în acțiunile pe atac, și eficiența șuturilor 
spre poarta adversă. Și în această partidă, gazdele și- 
au surprins adversarele prin acțiunile ofensive, cu o 
circulație rapida a balonului și au preluat repede 
conducerea, chiar din primul minut de joc, prin 

^Codruța Zavragiu, deosebit de activă în prezența ei din

DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a 35-a: Rulm. Alexandria - 

Min. Mătăsari 4-0; CFR Caransebeș - Mine-Ral 
Rovinari 2-1; Șoimii Sibiu - Min. Lupeni 2-0; Minerul 
Certej - Petrolul Stoina 2-1; Arsenal Sadu - Petrolul 
Țicleni 0-3; Min. Uricani - Severnav Tr.S 5-2; 
Parângul Lonea - Aluminiu Slatina 1-1; Petr. Videle 
- Min. Berbești 4-1; Drobeta Tr. S - Termo Tr.S 1-0; 
Petr. Drăgășani - FC Vâlcea 1-0.

Meciul CFR Caransebeș - Min. Mătăsari (din 
etapa a 31-a) a fost omologat cu 3-0 pentru 
Caransebeș, în loc de rezultatul de pe teren 4-1.

CLASAMENTUL

* ECHIPĂ RETRASĂ DIN CAMPIONAT

1. RULMENTUL ALEX. 35 23 5 7 65-25 74
2. DROBETA TR.S. 35 22 4 9 60-29 70
3. MIN. BERBEȘTI 35 18 2 15 64-52 56
4. MINERUL CERTEJ 35 18 2 15 55-43 56
5. UN. DRĂGĂȘANI 35 18 2 15 56-48 56
6. ȘOIMII SIBIU 35 17 3 15 44-44 54
7. MINE-RAL 35 16 5 14 69-45 53
8. PETR. VIDELE 35 15 7 13 54-47 52
9. MINERUL URICANI 35 17 1 17 64-66 52
10. SEVERNAV TR.S. 35 16 3 16 60-52 51
11. PETR. ȚICLENI 35 16 2 17 52-51 50
12. PAR. LONEA 34 16 2 16 53-69 50
13. TERMO T.S. 34 15 4 15 42-41 49
14. MIN. LUPENI 35 16 1 18 49-55 49
15. AL. SLATINA 35 15 4 16 33-57 49
16. MIN. MĂTĂSARI 35 14 5 16 49-47 47
17. PETR. STOINA 35 15 1 19 45-57 46
18. CFRCARANS. 35 15 0 20 63-55 45
19. FC VÂLCEA 35 13 5 17 40-45 44
20. ARSENAL SADU* 35 5 0 30 15-104 15

Etapa viitoare (16 mai ): Petr. Stoina - CFR 
Caransebeș; Termo - Min. Certej; FC Vâlcea - Drobeta 
Tr.S; M. Lupeni - Un. Drăgășani; Aluminiu - Șoimii; Petr. 
Țicleni - Parângul; M. Mătăsari - Petr. Videle; Severnav 

^Rulmentul; Mine-Ral - M. Uricani; M. Berbești stă.

CLASAMENTUL
1. ASA AURUL BRAD 26 21 1 4 59-27 64
2. FC PAROȘ.-VULCAN 26 18 3 5 69-32 57
3. FC DACIA ORĂȘTIE 26 18 3 5 73-28 57
4. VICTORIA 90 CĂLAN 26 15 0 11 62-27 45
5. CFR MARMOSIM 26 12 6 8 51-33 42
6. CONSTR. HD. 26 12 3 11 53-46 39
7. MET. CRIȘCIOR 26 10 5 11 38-48 35
8. M. BĂRBĂTENI 26 10 5 11 49-52 35
9. MIN. TELIUC 26 9 6 11 42-39 33
10. MIN. ANINOASA 26 9 5 12 41-49 32
11. MIN. GHELARI 26 10 2 14 43-45 32
12. MIN. LIVEZENI. 26 7 2 17 38-75 23
13. CASINO ILIA 26 5 3 18 31-62 18

RETEZATUL HAȚEG 26 4 0 22 23-109 12>

HANDBAL FEMIIMN
REMIN DEVA - ARTEGD TG. JIU 28-20 [17-9]

prima repriză, marcând 7 goluri, unul mai frumos 
decât altul. Și inițiativa nu a fost cedată nici un minut, 
devencele aflându-se mereu în avantaj: în minutul 3 
scorul era 3-0 în favoarea gazdelor, abia în min. 4 
Artego reușește primul său gol (3-1). în minutul 6 deja 
era 6-1 pentru Remin și tot așa, scorul s-a majorat 
mereu: 9-2 în minutul 10; 11-5 în minutul 15. în 
minutul 20, oaspetele au mai redus din handicap

>
Rezultatele etapei a 26-a, 10 mai 1998:
Metalul Crișcior - Minerul Ghelari 2-1
Minerul Aninoasa - Paroșeni - Vulcan 2-1
Min. Livezeni - Constr. Hd 1-4
Min. Teliuc - Victoria '90 Călan 3-2
Dacia Orăștie - Casino Ilia 4-1
Retezatul Hațeg - CFR Marmosim 04
Min. Bărbăteni - Aurul Brad 3-0

De neînțeles atitudinea conducerii Aso
ciației, a secției de fotbal de la ASA Aurul Brad 
de a nu se prezenta la ultimul meci, cu Minerul 
Bărbăteni, indiferent de cauzele invocate.

(scorul era 13-8) pentru ca în finalul primei reprize 
scorul să ajungă la 17-9 în favoarea echipei Remin 
Deva.

în repriza a doua, antrenorul principal Marcel 
Șerban a dorit să ruleze întregul lot de jucătoare, 
punând un accent pe însușirea de către elevele sale 
a tacticii de joc ce se preconizează a fi aplicată până 
la sfârșitul actualului campionat în vederea realizării

CAMPIONATUL DE TINEREI 
- REZERVE

Nici ediția '97-'98 a Campionatului de tineret 
- rezerve a Diviziei A nu s-a bucurat de o 
atenție mai mare din partea federației, a con
ducerilor cluburilor, față de sezonul trecut. în 
cele mai multe locuri, meciurile s-au desfă
șurat în același anonimat ca în anii trecuți.

lată și care este configurația clasamentului 
la sfârșitul campionatului '97- '98.

CLASAMENTUL
1. PETROLUL 34 24 7 3 96-26 79
2. UNIV. CRAIOVA 34 24 1 9 90-35 73
3. STEAUA 34 21 7 6 72-35 70
4. OȚELUL 34 20 4 10 74-49 64
5. FC ARGEȘ 34 16 8 10 61-43 56
6. "U" CLUJ 34 15 8 11 59-46 53
7. CHINDIA 34 16 4 14 54-51 52
8. SPORTUL 34 15 6 13 58-68 51
9. DINAMO 34 15 5 14 51-58 50
10. FARUL 34 15 4 15 58-57 49
11. FCM BACĂU 34 12 9 13 54-53 45
12. CSM REȘIȚA 34 13 6 15 63-69 45
13. RAPID 34 12 8 14 63-54 44
14. GLORIA 34 12 7 15 46-45 43
15. FC NAȚIONAL 34 10 8 16 56-57 38
16. FORESTA 34 6 3 25 17-82 21
17. CEAHLĂUL 34 4 6 24 26-96 18
18. JIUL 34 4 4 26 32-106 16

\_______________ _ ________________ /1 —x 
omogenității formației, a formării unei echipe’’ 
competitive, capabilă de performanță.

De remarcat că în această partidă, cu excepția 
portarilor, toate jucătoarele au înscris cel puțin un gol!

lată și care sunt fetele ce au marcat cele 28 de 
goluri ale victoriei: Codruța Zavragiu 8 goluri, Melinda 
Toth și Diana Pătru (câte 5 goluri), Lavinia Sârbu, 
Violina Hențiu, Laura Crăciun și Simona Bozan (câte
2 goluri) și Cosmina Rus, Gabriela Guleș (câte un 
goi).

A arbitrat bine brigada Emil Vâlcu și Dumitru 
Gheorghe din Craiova.

Sabin CERBU

CONNGX GSM se ÎNTOARCE 
CU O OFGRTÂ AMGȚITOARG!

CONGCTARG GRATUITĂ! 
DOAR 149 USD*  pentru 

modelul GRICS5ON 628!

între 4 și 30 tnai, CONNEX GSM vă oferă conectare gratuită! 
...Și 22% reducere pentru telefonul Ericsson 628!
In I oc: de 191 USD. Ericsson 628 - un model din generația 
decembrie 1997 - va costa acum doar 149 USD*!
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pe 1 an de zile.
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Vest, așa cum fusese încă 
din Evul Mediu, dar pentru 
integrarea noastră e nevoie 
de alinierea la legislația U.E. 
A mulțumit apoi realizatorilor 
celor trei expoziții, mai ales 
copiilor care au “reușit să 
surprindă prin originalitatea 
ideilor din lucrările lor”. în 
urma concursului de creație

Platoul din fața Casei de 
Cultură Deva a fost scena 
spectacolului folcloric 
interetnic la care i-au invitat 
pe trecători acordurile 
fanfarei Garnizoanei Deva. 
Dacă ia marșurile militare și 
ia celelalate melodii "oamenii 
obișnuiți"nu s-au prea văzut 
(probabil profitau de timpul 
frumos de la sfârșit de

“Aici fiorcpo” • Concursuri
Partea a doua a zilei a fost 

consacrată concursurilor în aer liber 
cu genericul “Aici Europa”. 
Organizatori ai acțiunii: Prefectura - 
Biroul pentru Integrarea Europeană, 
Direcția Județeană pentru Tineret și 
Sport, Inspectoratul pentru Cultură, 
Fundația de Tineret “Phoenix", 
Centrul de Afaceri “Transilvania", 
Radio 1 Deva, Casa de Cultură Deva. 
Au finanțat manifestările Delegația 
Comisiei Europene și Club Europa, 
care a fost și coordonator național, 
în plan local acțiunile au fost 
coordonate de Dorina Milian, Biroul 
pentru Integrare Europeană. La 
buna desfășurare a manifestărilor 
și asigurarea premiilor au mai 
contribuit și sponsori locali: AB Sys
tems Impex SRL, ASAR Construct, 
BCR, Bibliofor, Coca-Cola, Devasat 
S.A., Eurostil-Proiect SRL, Eurotaxi, 
Gnaphotipex, Metromobila, Omniasig,

Sâmbătă (9 mai), atmosfera 
parcă ușor glacială a Bisericii 
Reformate din Deva a fost 
încălzită de acordurile instru
mentale ce au răsunat în 
interpretarea inconfundabilă a 
violonistului Ștefan Ruha, 
acompaniat la orgă de Ecaterina 
Botar.

Prezent la cea de-a IV-a ediție 
a Festivalului “Zilele culturii 
hunedorene” (organizat de 
Inspectoratul pentru Cultură al 
județului Hunedoara și de

Personalitatea se dobândește
în incinta Școlii Generale nr. 1 

Orăștie pășești cu interes și 
plăcere. Și nu de azi, de ieri, ci de 
peste 15 ani, de când a fost dată în 
folosință această instituție de 
educație și instruire. încă de atunci, 
dascălii i-au dat această amprentă 
care să te îndemne să-i treci pragul, 
încă de atunci dăinuie pe coridoare 
și în multe săli de clasă - realizate 

. cu mână de artist - portrete ale 
înaintașilor, deveniți stâlpi ai istoriei 

I neamului, ale clasicilor literaturii 
române, chipuri care pot și merită 
să fie reținute și respectate de către 
elevi.

Acum, când din ultimul 
trimestru al actualului an de 
învățământ a mai rămas doar o lună, 
am încercat să aflăm cum “merg'' 
lucrurile în această școală, în care 
sunt pregătiți peste 1700 de elevi. 
Interlocutor ne-a fost dl prof. Aurel 
Ursu, directorul instituției, cel ce 
are un cult, o adevărată evlavie 
pentru munca de dascăl.

- Am reușit să menținem un 
echilibru între transformările prin 
care trece societatea și școala, ca 
unitate de instrucție și educație, 
împreună cu cadrele didactice, care 
au o bună calificare - majoritatea 
deținători ai gradului I, iar cele tinere 
într-o continuă pregătire - ne situăm 
peste media județului în ce privește 
rezultatele la învățătură; olimpiadele 
școlare au urcat, și în acest an, pe 
podiumul premianților, 17 elevi - la

c Expoziții
pe tema “Europa oamenilor 
obișnuiți”, lucrările a 7 elevi 
de gimnaziu au fot tipărite ca 
postere și expuse în 
municipiu. Elevilor de liceu, 
care au avut cele mai bune 

Spectacol interetnic j
săptămână), ei au început să 
se adune în fața scenei în aer 
liber o dată cu apariția 
dansatorilor Asociației 
pentru păstrarea tradițiilor 
populare maghiare din 
Cristur. Le-au urmat dansa
tori din ansamblul romilor din 
Pricaz, veniți ia Deva 
împreună cu susținătorii lor. 
Ambele formații au evoluat în

Quasar, Sanex SRL, Sarmintex, 
Simako.

Cele trei concursuri în aer liber, 
pentru care concurenții s-au 
pregătit pe loc, organizatorii 
asigurându-le materialul documentar, 
au fost prezentate de Mihai Feier. 
Primul concurs lansat a fost 
“Uniunea Europeană, vecinul tău", 
la care cei interesați au avut la 
dispoziție 100 de broșuri pentru 
studiu, fiecare cu un talon cu câte o 
întrebare. El s-a finalizat spre 
sfârșitul zilei, prin tragere la sorți. 
Au fost acordate 20 de premii 
(extrase din cele 81 taloane depuse, 
dintre care 17 cu răspunsuri 
greșite). Premiul pentru cel mai 
vârstnic participant i-a revenit dlui 
Martin Tudor, de 74 de ani.

Majoritatea celor care au 
participat la concursuri au format-o 
tinerii și mai ales copiii. Pentru cei din

Regal 
muzicai

Asociația Umanitară “Hunyadi 
Janos”), iată că maestrul Ștefan 
Ruha revine an de an la Deva, 
dăruind cu aceeași generozitate 
din spiritul universal al muzicii. 
A uditoriul care a umplut sala a 
fost martorul unei succesiuni 
inedite de bijuterii muzicale, de 
la înălțătoarea “Ave Maria" a

I. română, matematică și geografie. 
Avem o frecvență bună și foarte 
bună a elevilor și o preocupare 
statornică față de cei cu o situație 
materială mai grea (aici aș vrea să 
arăt că peste 350 de elevi au 
beneficiat de ajutoarele materiale 
stabilite prin Ordonanța gu
vernamentală nr.10).

Școala Generală 
nr.l Orăstie

- Am aflat în școală și despre 
preocupările privind pregătirea 
elevilor din clasele a Vlll-a pentru 
concursul de admitere în licee. La 
intrare, un panou prezintă liceele din 
zonă și numărul de locuri pentru noul 
an de învățământ.

- Așa este. Suntem preocupați 
cu toată responsabilitatea pentru ca 
acest prag din viața elevilor să fie 
trecut cu bine. Consultațiile și 
meditațiile la I. română și matematică 
se desfășoară cu regularitate și 
îmbucurător pentru noi este că cele 
organizate în zilele de sâmbătă au 
fot primite cu interes. Noi, an de an, 
am avut rezultate foarte bune la 
examenele de admitere în licee. Anul 
trecut, de pildă, la clasele de 
matematică-fizică cu predare 
intensivă a unei limbi străine, de la 
Liceul “A. Vlaicu", 12 locuri (din cele 
25) au fost ocupate de elevi de la 
școala noastră. Din primii șase elevi 

afișe, li s-au decernat 
premii: Lidia Bența -1, Dana 
Mang - II, Diana Pantea - III 
și mențiuni: Cristina 
Poleac, Mihai Alionescu și 
Lucian Mara.

ritmurile și stilul care definesc 
cete două etnii și au fost 
apreciate de public. 
Spectacolul folcloric a fost 
încheiat de Ansamblul 
“SUvana” al așezământului 
gazdă, care a prezentat, în nota 
cu care ne-a obișnuit, o țarină 
și un joc din Oaș, cântece 
populare în interpretarea 
solisteiLia Ciobanu. (V.R.)

urmă a fost un concurs special "Să 
cunoaștem Europa împreună". Din 
cei 5 candidați la premiu au rămas 
în concurs Gloria Cisel și Violeta 
Panta, departajate prin întrebări de 
baraj, prima câștigând premiul pus 
în joc. Un alt coleg de generație, 
Ștefan Andrei Dobra, de la Școala 
Generală Nr.3 Deva, s-a prezentat 
din proprie inițiativă ca să intoneze 
la orga sa “Odă bucuriei", imnul U.E.

Cel de-al treilea concurs 
“Programul PHARE al UE" a avut 
trei câștigători: Bogdan Bîrla, 
elev - I, Radu Chicedean, 
electronist - II și loan Berar, șofer 
- III, după o rundă de mai multe 
întrebări. Unii dintre participanți 
s-au ales cu câte două premii 
plus cunoștințele dobândite cu 
acest prilej, într-o ambianță plină 
de antren, de muzică și voie 
bună. (V.R.)

X 
lui Schubert, la cutremură
toarele pasaje ale “Adagio "• 
ului lui Albinoni și de la 
“jucăușul” Mozart, la gravul 
și inegalabilul Bach. Deși 
publicul s-a aflat tot timpul 
cu spatele la interpreți, a avut 
în fața sa talentul și măiestria 
artistică cu care cei doi soliști 
l-au încântat timp de 60 de 
minute, piesele interpretate 
constituind o adevărată 
hrană pentru spirit și inimă. 
(C.G.)

admiși, cinci sunt de la noi.
- Prestigiul pe care l-a câștigat 

școala generală nr. 1 a făcut ca 
mulți părinți să solicite ca fiii lor 
să învețe aici, chiar dacă locuiesc 
în afara zonei arondate acestei 
instituții. Chiar și acum am întâlnit 
părinți care doresc acest lucru 
pentru copiii lor. Vorbesc despre 
elevii care, în noul an școlar, vor 
intra în clasa a V-a.

- într-adevăr. Și anul trecut, 
50 de elevi din afara zonei noastre 
au început aici cursurile în clasa 
a V-a. Avem, în prezent, 8 clase 
de a V-a, iar de la anul vom 
organiza 10 clase. Acum, elevi din 
6 clase a Vlll-a vor încheia 
cursurile parcurse în școala 
noastră. Și, pe lângă pregătirile 
pe care le facem pentru admiterea 
în licee, nu uităm de faptul că 
acești absolvenți au petrecut în 
școala noastră opt ani - așadar, 
dorim să le organizăm cât mai 
agreabil despărțirea de colegi și 
dascăli.

în școala generală nr. 1, cu 
1723 de elevi, se învață într-un 
singur schimb, pentru că, prin 
folosirea tuturor spațiilor, s-au 
putut pune în funcțiune noi 
clase. Dar, despre preocupările 
pentru asigurarea în cele mai 
bune condiții a spațiilor pentru 
noul an de învățământ, într-o 
relatare viitoare.

Lucia LICIU

Biserica din satul Crișan târnosită 
de curând.

Deva - Capitala 
mineritului românesc

Timp de patru zile (5-8 mai 
a.c.), municipiul Deva a fost, 
metaforic vorbind, Capitala 
mineritului românesc. La Sala 
sporturilor au fost prezente, la 
cea de a IV-a Expoziție 
Internațională a ROMMIN '98, 
cele mai cunoscute 
întreprinderi producătoare de 
utilaje, echipamente, instalații 
pentru industria extractivă din 
țară și din străinătate, precum 
și altele care colaborează cu 
domeniul minier. Le amintim, 
dintre cele peste 50 de firme 
participante la expozitia-târg, 
pe: UMIROM și IPSRUEEM 
Petroșani, RAC și PRIMA 
TELECOM Deva,,,Mecanica” 
Negrești, „Muntenia” Filipeștii 
de Pădure, „Siderurgica” 
Hunedoara, RENK Reșița, 
,Unio” Satu Mare, 
„Independența” Sibiu, 
„Electrocontact” și „Meca- 
nex”Botoșani, „Mecanica” 
Mârșa, ROMINEX, ROMSEH, 
reprezentanțe ale unor firme 
și companii din Germania, 
Suedia, Finlanda, Anglia, 
Italia, Austria, Ungaria, Austra
lia, SUA: NILOS GmbH, DBT, 
LAROX, TAMROCK, NORD- 
BERG, CATERPILAR, 
CALGON, DUNLOP ENERKA, 
ATLAS COPCO, WARMAN, 
CAȘSAPA, LOCTITE ș.a.

în pofida faptului că 
mineritul românesc tra
versează cea mai grea 
perioadă din existența sa, fiind 
supus unui dur și complex pro- 
gram de restructurare, 
modernizare și eficientizare, 
producătorii de utilaje, 
echipamente și instalații 
pentru industria de extracție și 
preparare a substanțelor 
minerale utile au ținut să le 
prezinte beneficiarilor o gamă 
largă de produse specifice, de 
calitate superioară și 
randament ridicat.

în cele patru zile ale 
târgului au avut loc sute de 
contacte între producători și 
beneficiari, s-au discutat 
condițiile unor viitoare 
colaborări, s-au împărțit cărți 
de vizită, s-au pus chiar bazele 
unor cooperări pe termen lung. 
Dar s-au consumat și situații 
de genul „au venit, au văzut, 
au plecat”, urmare a banilor 
extrem de puțini ce se acordă 
azi mineritului românesc.

Am stat de vorbă cu mulți 
expozanți și cu oameni 
interesați de exponate.

La standul UMIROM 
Petroșani era „de serviciu” 
însuși directorul tehnic al 
firmei, dl Nicușor Vulpe, care 
ne-a spus:

- Expoziția, în ansamblul 
ei, este interesantă, bogată, 
cu destule noutăți. întrucât 
producția noastră tradițională 
de utilaj minier - complexe 

^mecanizate, combine de 

abataj, instalații de transport 
în abataje, pe orizontală și pe 
verticală - nu mai are multă 
căutare în această perioadă 
de restructurare a mineritului, 
ne-am calat producția mai 
mult pe hidraulică minieră și 
echipamente electrotehnice. 
Chiar prezentăm în expoziție 
un contactor de 63 de Amperi, 
fiabil și nu prea scump. Am 
venit și cu alte instalații, la 
concurență cu câteva firme din 
țară, concurență care nu ne 
deranjează, ci ne stimulează.

in pofida crizei 
in care se aflâ 

industria 
extractivă, 
specialiștii 

i-au analizat 
prezentul și 

L viitorii! .

- Ați legat ceva 
contacte?

- Puține. Să vedem ce 
strategie va adopta guvernul 
în continuare în domeniul 
mineritului, la care trebuie să 
ne racordăm și noi. 
Deocamdată banii sunt 
puțini și minerii nu au cu ce 
să-și modernizeze minele.

Ideea dlui Nicușor Vulpe 
a fost întărită de dl Nicolae 
Radu, directorul EM Ghelari, 
care a ținut să precizeze:

-Este în expbziție o 
bogăție de produse. Pentru 
toate sectoarele și activitățile 
miniere: de extracție, 
preparare, transport. Bune, 
frumoase, necesare în toate 
aceste activități. Le-am văzut, 
mi-au plăcut, ... am plecat. 
Nu sunt bani pentru a le 
cumpăra. Ca și la alte regii 
autonome, și la RAC Deva, 
de care aparținem și noi, 
subvențiile s-au înjumătățit. 
Nu știm ce se va întâmpla în 
continuare.

Am zăbovit puțin la 
standul firmei WARMAN IN
TERNATIONAL, din cadrul 
Corporației Nord, din Austra
lia, una dintre cele mai mari 
producătoare și exportatoare 
de pompe de evacuare a 
suspensiilor, hidrocicloane, 
vane de separație, apreciate 
în întreaga lume. Dl Toth 
Atila, reprezentantul firmei în 
România, ne-a spus:

- Față de cele trei ediții 
anterioare, la care de 
asemenea am participat, 
acum mi se pare că târgul 
este mai bogat, mai bine 
organizat, participarea 
specialiștilor - producători și 
beneficiari - este mai 
numeroasă, interesul pentru

TRAGEREA 
LOTO 

SPECIAL 
6M9

din 10.05.1998

43-40-48-5-11 -29

TRAGEREA 
NOROC 

din 10.05.1998

9-1 -6-3-5-1 -3

nou este mai mare. Cât 
privește produsele noastre, 
ele sunt de înaltă fiabilitate, 
firma fiind lider mondial în 
domeniu de peste 60 de ani.

-Ați avut mulți vizitatori, 
ați legat ceva colaborări?

- In cele trei zile, căci 
astăzi suntem chiar în a treia, 
ne-au trecut pragul mai 
mulți vizitatori decât la ediția 
anterioară în cinci zile, peste 
30 de persoane. Spre 
satisfacția noastră, am avut 
discuții cu reprezentanți ai 
unor întreprinderi cu care 
colaborăm deja și care și-au 
exprimat mulțumirea pentru 
echipamentele luate de la 
noi. Mă refer la SM Brad, EM 
Roșia Montană, EM Deva, 
EM Certej, SM Poiana 
Ruscăi, EM Zlatna, la REMIN 
Baia Mare, SM Bucovina ș.a. 
Din păcate, situația grea a 
mineritului din România nu 
permite cumpărarea de 
prea multe utilaje și 
echipamente noi. Oricum, 
mineritul nu va dispărea, iar 
accentul se va pune, în mod 
sigur, pe modernizare și 
retehnologizare, încât să se 
lucreze mai ușor și să se 
producă mai mult, de calitate 
superioară. Trebuie să ne 
schimbăm și noi modul de 
gândire, de concepție, de 
acțiune în producție. Să 
preluăm din experiența 
țărilor avansate în minerit. 
Chiar și cu bani mai puțini. 
Să lucrăm în firmele în care 
suntem angajați ca și când 
fiecare am fi patroni acolo. 
Pentru că din muncă ne vine 
existența.

în paralel cu expoziția- 
târg ROMMIN '98, timp de 
două zile, la CEPROMIN 
Deva s-a desfășurat 
simpozionul internațional pe 
aceeași temă: „Echipa
mente și tehnologii pentru 
industria extractivă". Di
rectorul general al unității- 
gazdă, dl. loan Lupulescu, 
aprecia valoarea invitaților, 
din țară și de peste hotare, 
calitatea comunicărilor 
prezentate, eficiența întâl
nirilor între specialiști și a 
discuțiilor purtate pe 
marginea referatelor supuse 
atenției.

Tocmai de aceea am 
făcut aprecierea din titlul 
acestui articol că deopotrivă 
expoziția și simpozionul au 
conferit municipiului Deva, 
chiar și numai pentru patru 
zile, statutul de Capitală a 
mineritului românesc, în 
pofida crizei în care se află, 
generată de procesul 
restructurării și asigurării 
unui nivel cât mai ridicat de 
calitate și eficiență.

Dumitru GHEONEA y
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EVAZIUNEA FISCALĂ Șl
RELAȚIILE DE MUNCA»

Prietenii s-au hotărât 
„să-i facă"

Despre ce înseamnă 
astăzi în România evaziunea 
fiscală, ne-a vorbit nu cu multă 
vreme în urmă, la Deva, dl 
Alexandru Athanasiu, mi
nistrul Muncii și Protecției 
Sociale.lată opiniile ex
primate:

Din păcate, în prezent 
trăim un moment dintr-o suită 
care parcă este fără sfârșit 
legat de evaziunea fiscală din 
țara noastră.

IDIKTIJKD^zKIR-

INCULPAT. Codul de 
procedură penală spune la 
articolul 23 că inculpatul este 
persoana împotriva căreia a fost 
pusă în mișcare acțiunea penală, 
moment din care aceasta devine 
parte în procesul penal. Este 
figura centrală a procesului pe
nai, deoarece întreaga activitate 
procesuală se desfășoară în 
jurul faptei săvârșite de acesta 
și în vederea tragerii sale la 
răspundere penală.

Conform textului din lege, 
inculpatul este parte în proces, având 
toate drepturile și obligațiile ce 
decurg din acesta. De regulă, 
inculpatul trebuie să fie prezent ia 
desfășurarea procesului penai. Dacă 
inculpatul se sustrage, judecata 

k poate avea loc și în contumacie.

INDIVIDUALIZAREA 
PEDEPSELOR

Articolul 72 al Codului penai 
arată că individualizarea 
pedepselor este unul din principiile 
de bază ale dreptului penai. Prin 
ea se înțelege operațiunea de 
adaptare a pedepsei și a executării 
ei ia căzui concret și ia persoana 
infractorului, astfel încât să se 
asigure scopul ei și să se realizeze 
finalitatea răspunderii penale.

Această adaptare trebuie să 
corespundă gravității infracțiunii, 
pericolului social concret ai 
acesteia, situației persoanaie a 
infractorului, a periculozității Iul 
etc.

Individualizarea pedepsei are 
mai multe forme: individualizarea 
legală, juridică și administrativă. *

Societăți de leasing, operațiuni de leasing
Prin Legea 90/28 aprilie 

1998, Parlamentul României a 
ridicat la rang de lege 
Ordonanța Guvernului Româ
niei nr. 51/1997 privind 
operațiunile de leasing și 
societățiie de leasing.

Ce este de fapt leasingul? 
Managerii de societăți 
comerciale interesați în 
dezvoltarea acestora știu ce 
este.

în operațiunile de leasing, 
la articolul 1, Legea definește 
astfel părțile implicate:

- locator, cel care se obligă 
ca la solicitarea celeilalte părți 
să cumpere sau să preia de la 
terți un bun mobil sau imobil, 
să transmită, contra unei 
redevențe, în scopul exploa
tării sau achiziționării și să 
transmită utilizatorului po
sesia sau folosința bunului.

- utilizatorul este cel căruia 
I se transmite prin leasing 
folosința sau proprietatea 
bunului.

- al treilea factor precizat 
de relația de leasing este tejțul 
sau furnizorul.

Operațiunile de leasing au 
ca obiect, potrivit legii:

- utilizarea bunurilor mobile, 
inclusiv a valorilor mobiliare:

Problema este că trebuie 
să avem o lege care să nu mai 
încurajeze neplata impozitelor. 
Acest lucru pentru că trăim într- 
un stat civilizat.

Obligația cea mai pu
ternică, care leagă cetățeanul 
de această “alcătuire mon
struoasă” care este statul (în 
gândirea unora), este plata 
impozitului.

în prezent, convenția civilă 
a devenit nailonul care a 
înlocuit bumbacul. La un mo
ment dat, orice contract de 
muncă a devenit convenție 
civilă. Acest lucru nu este 
admisibil pentru că nicăieri în 
Europa sau altundeva, unde 
există relații de muncă 
avansate, acestea să se des
fășoare în baza unor convenții 
civile. Trebuie să restrângă, 
fără a înăbuși totuși, posi
bilitatea încheierii de convenții 
civile. Trebuie restrânse 
ipotezele în care ele se pot

- utilizarea echipamentului 
industrial;

- utilizarea bunurilor mobile 
cu destinație comercială 
achiziționate sau construite de 
o societate de leasing;

- utilizarea fondului de 
comerț sau a unuia dintre 
elementele sale necorporale;

- utilizarea bunurilor de 
folosință îndelungată, a imobi
lelor cu destinație de locuință, cu 
respectarea prevederilor legale 
privind protecția consu
matorului.

în baza legii în discuție 
utilizatorul poate:

- să primescă, la termenul 
stabilit în contract, bunul în 
folosință sau în proprietate.

- să efectueze plățile cu titlu 
de redevență în cuantumul 
valoric stabilit și la datele fixate 
în contractul de leasing; 
redevență se calculează țlnându- 
se seama de o marjă de profit și 
de amortizarea integrală a 
bunului sau a unei părți din 
valoarea de intrare a acestuia.

Potrivit articolului 6 din lege, 
în cazul în care, la expirarea 
contractului de leasing, își 
exprimă intenția de a cumpăra 
bunul, societatea de leasing 
trebuie să ia în calcul 

încheia. Altfel, toată lumea 
face asemenea convenții 
civile și până la urmă devine 
o mare problemă, pentru că 
nu se asigură o protecție 
juridică corespunzătoare 
celui care lucrează. Aceasta 
este lăsată pe seama 
liberului arbitru al celui care 
angajează cu luna, cu ziua 
sau cu ora, când vrea, cum 
și unde vrea. Or, așa ceva nu 
se poate.

“Vrem să facem din
România o țară civilizată, mai 
spunea dl ministru. Dar 
civilizația unei țări înseamnă 
civilizația educației, com
portamentului, învăță
mântului, a relațiilor din 
societate. Aceasta înseamnă 
civilitate în relațiile de 
muncă."

în acest sens, se are în 
vedere modificarea legii 
privind relațiile de muncă.

Oamenii drepți 
spun așa: “Se 
cuvine a osândi pe 
măsura greșelii”, 
iar eu zic așa 
“Dacă cineva 
săvârșește a 
greșeală și acesta 
merită pedeapsa, 
atunci tu pedep
sește potrivit 
greșelii, dar fără să 
uiți care sunt } 
obiceiurile, nici 
măsura, nici blân
dețea. ”

I

\ Ghambus Namej

redevențele plătite și 
valoarea reziduală a bunului.

Ce ar mai fi de semnalat 
utilizatorului pe bază de con
tract de leasing, dar și 
locatorului, societatea de 
lesing?

Articolul 25 din lege 
prevede: “Bunurile mobile 
care sunt Impozitate în 
scopul utilizării în sistem de 
leasing se exonerează total 
de la obligația de plată a 
sumelor aferente drepturilor 
de import, Inclusiv a 
garanțiilor vamale, pe toată 
perioada contractului de 
leasing. Dacă utilizatorul își 
exprimă opțiunea de a 
cumpăra bunul folosit în 
sistem de leasing contra 
redevență, atunci el suportă 
taxa vamală doar pentru 
valoarea reziduală a 
bunului".

Ce ar mal fi de adăugat 
este că societatea de leasing 
nu face filantropie căci în 
redevență cuvenită prin con
tract este inclus șl profitul 
său legal. Șl totuși contractul 
de leasing rămâne o formă de 
cumpărare ulterioară foarte 
avantajoasă pentru orice 
utilizator.

Treaba s-a petrecut la 
Lupeni. Mai exact în barul 
,, Varodi". Aici, doi prieteni beau. 
Ei se numesc Ion Marin și Marius 
Gira. Primul are 30 de ani și este 
recidivist. Celălalt are 25 de ani. 
în local se află și Mircea Latcan. 
Bea și el. Marius îl cunoaște, așa 
că, după o vreme, merge și se 
așază la masa lui. Beau 
împreună. Apoi vine și Ion. 
,,Lucrul” continuă până spre 
dimineață.

La un moment dat, în euforia 
creată de Bachus, Latcan începe 
să împartă bani membrilor 
orchestrei localului. Gestul a 
atras atenția celorlalți doi, așa că 
s-au hotărât ,,să-l facă”. 
Expresia este în general folosită 
de tâlharii din Valea Jiului.

După atâta ,,muncă”, Ion și 
^Marius sunt gata să-l ajute pe

Cei șase violatori 
din Petrila

Seara. în jurul orei 19. Un 
grup format din mai mulți 
tineri a acostat pe o stradă 
din orașul Petrila pe F.I., de 
16 ani, elevă în clasa a Vll-a 
la o școală din Craiova. Au 
condus-o într-un garaj și prin 
constrângere au întreținut cu 
aceasta raporturi sexuale. 
Fapta a fost reclamată la 
poliția locală după 8 ore, de 
către mama victimei. în scurt 
timp autorii au fost prinși și 
reținuți urmând a fi pre
zentați organelor de parchet 
cu propuneri de.arestare. 
Cei șase huligani cu 

Pagină realizată de Valentin NEAGU, Ion CIOCLEI

Mircea să ajungă acasă. îl scot 
din local și pornesc. Ajung într- 
un loc mai dosnic. încep să-l 
lovească. îl doboară la pământ. 
Dintr-un buzunar al lui Mircea 
Ion scoate un portmoneu în 
care se află 200.000 de lei și 
vreo 30-40 de forinți. Banii sunt 
împărțiți frățește, iar 
portmoneul ars, după care...

Ion Marin merge la alt bar 
și bea banii. în schimb, Marius 
își cumpără o pereche de 
pantofi tip „Adidas”.

Mircea are nevoie de cinci 
zile de îngrijiri medicale. Se 
pare că prietenii l-au „ajutat" 
destul de bine.

Urmează ancheta. Cel 
bătut și fără bani spune că în 
buzunar ar fi avut 500.000 de 
lei și 10.000 de forinți. Evident, 
treaba nu s-a confirmat.

apucături animalice se 
numesc Jean Claude 
Simajaygaya, de 17 ani, elev 
la Școala Generală nr. 1 
Petrila, Mihai Drăgoescu, de 
17 ani, elev la Liceul 
Industrial Petrila, Con
stantin Bogdan Dumitrașcu, 
elev la Liceul Industrial 
Petrila, Radu Cristian Chițu, 
17 ani, elev la Grupul Școlar 
Petrila, Dumitru Daniel 
Mihai, de 16 ani, elev la 
Școala Generală nr. 1 Petrila 
și losif Iulian Tamaș, 16 ani, 
elev la Școala Generală nr. 1 
Petrila.

r Octavian Bota din Orăștie^ 

ne întreabă ce prevede Codul 
penal în ceea ce privește 
lipsirea în mod ilegaj de 
libertate, lată ce putem spund 
despre acest lucru.

Legea penală ocrotește 
libertatea individuală a 
persoanei, putința sa de a 
acționa fără a i se impune o 
conduită sau alta.

în capitolul II al Codului 
penal sunt prevăzute infrac
țiunile contra libertății 
persoanei.

Prin Legea nr. 140/1996, 
articolului 189 din acest capi
tol i s-au adus modificări,

Răspundem 
O' cititorilor

alineatele 1, 2 și 4 având 
următorul cuprins: Lipsirea de 
libertate a unei persoane în 
mod ilegal se pedepsește cu 
închisoare de la 1 la 5 ani.

în cazul în care fapta este 
săvârșită prin simularea de 
calități oficiale, prin răpire, de 
o persoană înarmată, de 
două sau mai multe persoane 
împreună sau dacă în 
schimbul eliberării se cere un 
folos material sau orice alt 
avantaj, precum și în cazul în 
care victima este minoră sau 
este supusă unor suferințe ori 
sănătatea sau viață îi sunt 
puse în pericol, pedeapsa 
este închisoarea de la 5 la 12 
ani.

Dacă pentru eliberarea 
persoanei se cere, în orice 
mod, ca statul, o persoană 
juridică, o organizație inter
națională interguvernamen- 
tală sau un grup de persoane 
să îndeplinească sau să nu 
îndeplinească un anumit act, 
pedeapsa este închisoarea 
de la 5 la 15 ani.

Dacă fapta a avut ca 
urmare moartea sau sinu
ciderea victimei, pedeapsa 
este închisoarea de la 15 la 

\25 ani. JJ

r Doi morti pe 5 
un drum 
județean

O tragedie mai puțin 
obișnuită s-a produs recent 
pe DJ 705, în stațiunea 
Geoagiu Băi. Cauza ? 
Neatenție în conducerea 
autoturismului.

Era aproape miezul 
nopții când losif Filimon din 
Rapoltu Mare conducea pe

Dintr- o simplă 
neatenție

șoseaua amintită auto
turismul BP-177-08. Din 
neatenție a intrat pe partea 
stângă a sensului de mers, 
în aceste condiții a tam
ponat frontal un alt auto
turism care staționa.

în urma impactului losif 
Filimon a decedat. Din 
același accident penibil a 
rezultat și moartea lui 
Sandu Claudiu Ștefan din 
satul Renghet. Cel de-al 
doilea se afla pur și simplu 
în fața mașinii staționate!

De remarcat că Filimon 
avea 31 de ani, iar Ștefan 
doar 22 de ani. Au murit doi 
oameni în floarea vârstei. Și 

^asta pentru ce? j



DECESE

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 1500 mp teren intra
vilan în str. Coziei. Tel. 225309 
(7576)

• Vând teren intravilan, 
Geoagiu Băi (eventual parcelat). 
Tel. 216590, după ora 20.

• Vând apartament, Micro 15, 
îmbunătățit, preț negociabil. Tel. 
624239. (7052). ’

• Vând apartament 3 camere, 
bdul Decebal. Tel. 227473, 092/ 
411476 (5037)

• Vând casă, în Simeria, preț 
informativ 150.000.000 lei. Tel. 
260906(7561)

• Vând casă mare, grădină 1 
ha, arabil 1 ha, apă, Boiu de Sus, 
Gurasada, tel. 057/233165 (7570)

• Vând casă și grădină, sat 
Căinelu de Jos, nr. 67. (7578)

• Vând două case Deva, str. 
E. Văcărescu 42, tel. 625508 
(7364)

• Vând casă sau schimb cu 
apartament 3 camere, Orăștie, 
Căstăului, 9 A sau curățătoria 
chimică. (7365)

• Vând casă, 6 camere, car
tier Oituz (micul Dalas). Tel. 
220676, după ora 20. (7609).

• Vând Dacii, zero km, orice 
tip, livrare imediată, Pitești, tel. 
092219064(3569)

• Vând Dacia 1310 TX Break, 
an fabricaație 1990, motor 1400 
cmc, CV- 5 trepte, trapă, bord 
C.N., preț negociabil. Tel. 054/ 
217116,628054(7589)

• Vând ARO 244, motor Bra
șov, stare perfectă, 25 milioane. 
Depozitul cereale Hunedoara, 
712786, 728008 (5069)

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, 
cu 72.000 lei/coală (7285 lei/kg). 
Tel. 219232,211041 (3725)

• Vând porumb și grâu,
calitate excepțională, cantități 
mari. Tel. 057/272207 sau 057/ 
249007(3677)______________

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 01/6376273, 092/ 
312628,092/342629 (MP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), video, 
satelit. 092368868.

• Vând și montez parbrize 
auto. Deva, str. Dragoș Vodă, 14, 
tel. 225075 (5050)

• Vând mașină de înghețată 
Carpigiani, preț avantajos. Re
lații tel. 094/583142 (7263)

• Vând motor tăiat lemne T8. 
Informații 242315, după ora 21. 
(7368)

• Vând mașină de cusut 
"Singer". Informații tel. 225378

• Vând sufragerie Dacia, 16 
piese și dormitor Luxor, frigider 
Arctic, 240 litri, cântar 500 kg, 
prețuri accesibile. Informații la tel. 
724671,14-21.(5068)

• Vând circular cu abricht, 
foarfecă tăiat tablă și cablu 
trifazic. Tel. 651771 (4372).

• Soția Florica, nepoții Nicu, 
Lia, Adi și Adina anunță înce
tarea din viață a dragului lor soț 
și unchi

AVRAM I0AN

în vârstă de 84 ani. înmor
mântarea miercuri, ora 13,30, de 
la domiciliu. Dumnezeu să-l 
odihnească. (762)

ÎNCHIRIERI

• Caut apartament de închiriat 
2-3 camere, plata anticipat. Tel. 
227613(7588)

OFERTE DE || 
SERVICII

• Angajăm agenți de valori 
mobiliare. Informații la tel. 056/ 
190121, 190122, 201368, între 
orele 9-17.

• Angajăm lucrători calificați 
în domeniul amenajărilor inte
rioare, instalații termice, montaj 
tavan fals. Experiența necesară. 
Tel/fax 054/216654 (7591).

• Agenție de informații, pu
blicație comercială angajează 
corespondent teritorial - agent de 
vânzări. C.V. la fax: 01/3213438 
sau CP 4-113, București. (OP)

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. 
Tel. 055/210768 (MP)

• Caut distribuitor produse 
cosmetice, comision 30 la sută. 
Tel. 770870, mobil 094/862332 
(7265)

DIVERSE

• S.V.M. ROMINTRADE ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9, pentru recuperarea 
rapidă a sumei. Relații la tel. 
234048, între orele 9-16. (OP)

PIERDERI
• , _ ■

• Pierdut ștampilă pe numele 
de Muntean Maria, medic sto
matolog. O declar nulă.

• Pierdut certificat acționar, 
emis de Casial SA Chișcădaga, 
pe numele Tripon Felicia Lucica. 
îl declar nul.(7587)

• Pierdut legitimație handi
capat și tichete călătorie pe 
numele Nicoară Aurelia. Le declar 
nule. (7366)

0RIGE 0GA2IS.
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S.C. CONSUL DEVA S.A
Societate de servicii informatice autorizată de 
Centrul de Pregătire în-lnformatică - București 

organizează

cursuri de pregătire în informatică 
utilizatori și operatori calculatoare 
ajutor programatori și programatori 

în domeniul calculatoarelor PC compatibile IBM. 
Cursanții dispun de un laborator dotat cu calcu

latoare moderne, rețea de calculatoare și acces la 
Internet.

Data începerii cursurilor este 25 mai 1998.
Se acordă diplome autorizate de C.P.I. - București și 

recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
Informații suplimentare la tel. 216257, 211130 și la 

sediul din Deva, b-dul Decebal, bloc P mezanin.
k —___ ________________________ »

• Nepoții Nelu, Lenuța, Cla
udia, Călin și Claudiu deplâng 
moartea unchiului

AVRAM I0AN

Nu-I vom uita niciodată. 
(7601)

• Familia îndurerată anunță 
decesul celui care a fost

ing. PETRU OPRIȘ
în vârstă de 64 de ani

soț, tată și bunic de o aleasă 
bunătate și noblețe sufletească, 
înhumarea are loc mâine, ora 13, 
la cimitirul Popa Șapcă, din 
Hunedoara. Dumnezeu să-l ierte 
și să-l odihnească. Nu te vom uita 
nicicând, dragul nostru! (7594)

• Suntem alături de dr. 
Lavinia Opriș și de întreaga 
familie în aceste clipe de grea 
cumpănă și doliu pricinuite de 
trecerea în neființă a celui care a 
fost un neprețuit soț, tată și bunic

ing. PETRU OPRIȘ
Pios omagiu celui dispărut 

din partea cuscrilor Brișcuț din 
Marghita și familiei Sîna din Deva.

MQDEX’
T HOLDING

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DIN ȚARĂ

Vă oferă
îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 

calitate, bogată in sortimente de sezon, 
ambalată în saci transparent!:

✓tricouri, pantaloni scurți, costume baie; 
✓bluze, cămăși;
Jfuste, rochii, pantaloni; 

articole casnice;
^treninguri; 
✓încălțăminte.

NOU'NOU! NOU’
Baloți de 45 kg cu îmbrăcăminte de vară 
cu conținut mixt la prețul de numai 4500 
lei + TVA/kg.

NU UITAȚI:
LA NOI - CELE MAIA VANTA JOASE PRETL RI!

Informații: Clițj-Napoca,
str. luliu Maniu, nr.6, 
tel: 064/193493; 

018/623482.

Orar depozit: 
Zilnic 8-18
Sâmbătă 814

ROMANIA-OPIAȚA 
ATRACTIVA PENTRU

INVESTITORI
Anthony JJM van der 

Heijden, director al ING Ba
rings România, consideră că 
țara noastră reprezintă o piață 
atractivă atît pentru investitorii 
strategici cît și pentru cei de 
portofoliu, se arată într-un co
municat al ING Barings Ro
mânia. Chiar dacă România a 
avut de înfruntat dificultăți le
gate de scăderea economică 
și de evoluțiile din viața poli
tică, investitorii de portofoliu au 
continuat să investească, anti
cipând potențialul pieței româ
nești. în 1997, cu toate că nu 
exista o lege care să permită 
repatrierea profitului obținut 
din plasamentele în titlurile de 
stat, un număr substanțial de 
investitori de portofoliu a be
neficiat de randamentul ex
trem de favorabil al acestora. 
După apariția noului regula
ment valutar, februarie 1998, 
restricția a fost ridicată. De
precierea leului a fost de ase
menea favorabilă, precizează 
comunicatul.

Pe plan internațional pot 
exista opinii diferite referitoare 
la situația României. Recent, 
reprezentanții unei instituții 
financiar-bancare au făcut 
unele critici la adresa clima
tului investițional din România. 
"ING Barings nu înțelege sen
sul unor astfel de declarații 
neobișnuite și lipsite de fond, 
mai ales că nu sînt benefice 
investitorilor, îrrgeneral. Din 
punctul nostru de vedere, Ro
mânia merită mai mult res
pect", a precizat Anthony JJM 
van der Heijden.

ING Barings recomandă 
investitorilor de portofoliu să 
își îndrepte atenția către Ro
mânia, ceea ce de fapt se și 
întâmplă. Există o serie de 
deficiențe pe care ING Barings 
și alte instituții le-au semnalat 
de mai multe ori, dar aceasta 
nu este, în nici un caz, un mo
tiv de a evita România, se mai 
arată în comunicat.

MEDIAFAX

Depozit materiale de construcții

S C. CLASS -PROIECT SRL Deua
Str. Mihai Eminescu, 48, tel: 232715

Oferta săptămânii
S ciment, var, ipsos, ciment alb, aracet, cuie, 

cherestea, plăci azbociment, electrozi, gresie, faianță, 
adeziv, vopsea ulei și lavabilă pentru zugrăveli, plăci 
Nevada indigene și import, plasă gard, sârmă ghimpată, 
plasă Rabitz, grund lemn-metal, bitum, carton bitumat, 
binale geamuri-uși, praf piatră, mozaic, nisip, tablă 
Lindab.

feronerie pentru tâmplărie 
lemn.

Auto schrott Transit Arad
Calea Lipovei, nr. 211

Tel: 057/267089,057/266033,018/621910, Fax: 057/259833-
Parc auto specializat în cumpărări și dezmem

brări autoutilitare (mașini transport marfă și 
persoane) vinde din stoc piese pentru majoritatea 
bus-urilor până la 3,5 t precum:

VW LT, transporter, Ford Transit, Fiat Ducato, 
Iveco, Renault Master, Trafic Citroen C 25, C 35, 
Peugeot J5, Mercedes 207-407.

De asemenea, aduce la comandă în regim de 
urgență piese de schimb noi pentru autoturisme și 
autoutilitare (elemente caroserie, piese motor) atât 
europene cât și japoneze.

~| Singurul parc-auto specializat în 
autoutilitare din vestul țării.

Atenție!

INTERNATIONAL s.R.L.

acordă numai în

luna MAI
reducere de

la aparate pentru
călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare 

• amblentizare

Deva: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L.,
Bd. Decebal Bl. 5

Hunedoara: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L.,
Bd. Dacia Nr. 6B, Bl. 5

Orăștie: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Eroilor Bl. A parter

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

: 11 mai
■
" 1 dolar SUA 8474 lei

B 1 marcă germană 4788 lei 
a
B 100 yeni japonezi 6400 lei

1 liră sterlină
1 franc elvețian 
1 franc francez 
100 lire italiene

13889 lei
5730 lei "
1427 lei a

485 lei a
Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale * 

societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața B 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor B 
în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. B

BBBBBaBaaBaBaaBBaBaaBaaBBBBBBBaB
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Sucursala Leva
Anunța vânzarea la licitație cu executare silita a

următoarelor bunuri aparținând
S.C. NAGHI & ZSOK CONTAPEX SRL Deva: w

> autocamion ROMAN Diesel;
> diferite tipuri de mașini de cusut, mașini de festonat, 
mașini de croit, mașini de cusut nasturi, mașini de cusut ' 
butoniere, mașini de cusut elastic;
> TV color PANASONIC, CRWM;
> frigidere ARCTIC;
> casa de marcaj;
> fax, xerox;
> mobilier de birou;
> stoc de stofe și confecții.

Licitotio va oveo loc în dota de !8.05.1998, ora 10, Io 
sediu! SC NAGHI & ZSOK CONTAPEX SRL din Deva, str. Miboi 
Viteozu, nr.U2.

Informații suplimentare se pot obține la sediul BANCOREX, 
Sucursala Deva, Bdul 22 Decembrie, bl. 7, parter, telefon: 045/ 

[230185 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S.C. TV MET SRL ■ Studioul local ANTENA 1 Hunedoara
Scoate la concurs următoarele posturi:

> redactor tv;
> editor știri;
> operator imagine;
> operator emisie-montaj;
> agent publicitar.

Dosarul conținând curriculum vitae și eventuale recomandări (în 
cazul celor care au mai lucrat în mass.media) se va depune la sediul 
TV NET până la data de 14 mai 1998, iar concursul va avea loc vineri, 

k 15 mai 1998, la sediul firmei, începând cu ora 9, Â

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

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

Oferă:
Produse electrocaSHIce cu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou 

EZT ospirotor TRACY 1300 W JÎWnT 599.000 lei 
0" mașină de spălat vase 60 I LWWrtnTlei 1.350.000 lei

.- . . Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 de rate și avans O,

• " / 1 ’ ' Prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE: 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere 
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

5.C. ROMIXIIHUMG TRADE S.R.L. Timișoara PYRO5TOP
HAINE LA KG ! 

IMPORI CANADA
- cea mat buna calitate
- baloți de 45 kg
- toate sortimentele de vară
- prețuri accesibile

Inf. la tei: 094612557

DEVA

AUTOCOLANTE PUBLICITARE
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS I 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL I
CONCEPȚIE GRAFICĂ

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR t

EXPREȘCOM,> Pr 054-217009 092 - 281882

GRATUIT

Aleea Plopilor, Hoc 8, el. I, ap. 17 Tel/Fax: 054-621853

INSTALEAZĂ
Sisteme alarmare
la efracție și incendiu;
Sisteme de televiziune cu circuit închis;
Sisteme de control al accesului prin cartele;
Sisteme de interfonie și videointerfonie; 

cy Alarme auto:
<y Geamuri termoizolatoare și folie 

reflectorizantă și antiefracție;
y Centrale telefonice.

---------— ....... ............—
Curele, furtune, plăci cu inserție și fără 

inserție, toată gama de anvelope, accesorii din 
cauciuc și semeringuri pentru autoturisme - 
găsiți acum in depozitul specializat al societății 
COMAT S.A. DEVA Str. Depozitelor, nr. 5.

Informații la telefoanele: 054-217210; 233137 
sau 223350.

Cu noi, viața devine mai ușoară!
Poftiți! încercați!

SC AUROCAR SERV SRL ORASTIE
Dealer autorizat al SC Automobile Dacia SA 

Pitești 
vinde toată gama de autoturisme Dacia 

în maximum 7 zile.
De asemenea, automobilele pot fi achiziționate cu 

plata în rate, cu un avans de 30 la sută.
Informații la telefon: 247468.

NU LASAȚI BANII SA DOARMA!
O lucrare care ar fi salvat zeci de mii de familii 

de la dezastre financiare!

CONFECȚIONEAZĂ Șl MONTEAZĂ

L2 FIRME LUMINOASE
PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

tt PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 
ta TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

Din profile de aluminiu
e uși e ferestre e vitrine © fațade magazine 
e compartimentări interioare e rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

••• tavane false
Adresa: str. Plevnei, nr.14, Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.

■ Plasamente în valori 
imobiliare

■ Plasamente bancare
■ Plasamente în aur
■ Plasamente prin 

intermediul C.E.C.
■ Plasamente în 

opere de artă

GHID PRACTIC
pentru micii
INVESTITORI

DIRECJIA JUDEJEAblÂ 
A DRUMURILOR - RA 

DEVA
2700 Deva, str. Dragoș Vodă, nr. 1-3, 

tel/fax 054/225088; 625089

Angajează pentru Baza Auto Deva:
3 mecanici auto (motorist + mecanic utilaje);
1 electrician auto;
1 frezor;
1 strungar.
Informații la telefoanele: 225090, 231655,

• * *

până la ora 15.

irtUa.. (00

preț 'cdri

In Ti înnaliiji sfaturi 
fiuutni toți tei rari* 
au rCfiiwimkl tie la

■ Plasamente în 
valută forte

■ Plasamente prin 
intermediul valorilor 
mobiliare

■ Plasamente prin 
intermediul fondurilor 
de investiții

preț nou
11.900 lei

Dacă vă pasă de economiile dvs. bănești, nu mai pregetați! Există această lucrare 
care vă poate ajuta să vă puneți BANII LA ADĂPOST de escroci, de devalorizare, de pagubă!

TALONUL DVS. DE COMANDĂ

(0330)

□ DA, vă rog să-mi expediati în sistem ramburs, ^plata la primire)______ exemplare din lucrarea

«GHID PRACTIC PENTRU MICII INVESTITORI», la prețul special de 11.900 lei/ex., la adresa de mai jos:
Firma________________________________________ Domeniul de activitate________________
Nume____________________________________Prenume_________________________Funcție _
Localitatea__________________________________ Str.___________________________ Nr.____
Ap.____ Sect. /Cod______________ Județ________________ Tel.____________________ Fax
Pentru facturare, vă rugăm indicați plătitorul: □■firma □ persoana Semnătura.

Decupați si expediati acest talon pe adresa:RENTROP & STRATON, O.P. 54, C.P. 46, București, sector 1, 
sau prin fax, la numerele: (01) 3203884; 31 12635; 3112834; 3112812.
Primim comenzile dvs. și Ia tel.: 092 731 315; 092 722 624; 092 722 625.
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'■Ț Scandalul țigărilor 

ia amploare, și în cursul 
săptămânii trecute, eveni
mentul care a ținut capul de 
afiș al presei, a animat 
dezbaterile politice și inte
resul populației, a fost 
scandalul țigărilor de la 
Otopeni. Au fost emise 
mandate de arestare pe 
numele altor cinci persoane 
- doi arabi, doi sepepiști și o 
femele -, investigațiile întor- 
cându-se în timp, când se 
presupune că au mai fost 
efectuate asemenea afaceri 
cu țigări pe Aeroportul 
Otopeni.

•. Legea tichetelor de 
masă. Parlamentul a adoptat 
Legea tichetelor de masă, 
care va Intra în vigoare după 
promulgarea ei de către 
șeful statului și publicarea în 
Monitorul Oficial. în legătură 
cu această decizie a parla
mentarilor, premierul Radu 
Vaslle a spus că este o 
situație neașteptată pentru 
Guvern, întrucât bugetul pe 
1998 este definitivat și nu 
prevede fonduri pentru 
aplicarea legii respective. 
Valoarea unui tichet de masă 
este de 18.000 lei/zi.

S-a scump Bt energia 
electrică. De la sfârșitul 
săptămânii trecute s-a 
majorat prețul energiei 
electrice pentru iconsumul 
casnic. Noile prețuri sunt: 
180 lei/kwh pentru iprimli 50 
de kwh consumați, 400 lei/ 
kwh pentru următorii 50 kwh 
și 510 lei/kwh pentru ceea ce 
depășește 100 de kwh. 
Tariful mediu pentru agenții 
economici s-a redu» de la 
431/kwh la 427 lei/kwh.

“CXPOMET ’!»8" - la 
a IV-a ediție. în pavilioanele 
Romexpo din Capitalii a fost 
deschisă, în perioada 5-8 mai 
a.c., expoziția internațională 
specializată în domeniul echi
pamentelor și utilajelor din 
industria metalurgică. Aflată 
la cea de a IV-a ediție, 
manifestarea a reunit firme 
importante din Româniai,, pre
cum și din alte țări cu tr.aidiție 
în metalurgie, precum Ger
mania, Franța, Italia.

Centru regionali de 
luptă împotriva corupit iei. 
La București a avut loc prima 
reuniune de lucru pregăti
toare a înființării în capiltala 
țării noastre a unui Centru 

regional de luptă împotriva 
corupției și a crimei orga
nizate. Au participat repre
zentanți din 11 țări balcanice, 
interesate de materializarea 
acestei Inițiative americane de 
intensificare a cooperării regio
nale ca factor de stabilitate în 
zona Sud-Est-Europeană.

'b Congresul extra
ordinar al PL. La sfârșitul 
săptămânii trecute, 637 de 
delegați din 34 de județe ale 
țării s-au reunit în cadrul 
Congresului extraordinar al 
Partidului Liberal, detașându- 
se de gruparea Popovicl - 
Patriciu, pe care Nlculae 
Cervenl a atacat-o dur. între 
altele, la Congres a fost 
schimbată denumirea parti
dului, devenind Partidul Liberal 
Român, Statutul, Comitetul 
Executiv. Cu aceeași ocazie, 
Niculae Cerveni și Radu 
Câmpeanu au semnat un pro
tocol de funcționare a Fede
rației Liberale, formată din PLR 
și PNL-C.

'b ASE - la 85 de ani. 
Academia de Studii Eco
nomice din București a 
aniversat 85 de ani de la
înființare. Cu acest prilej a 
fost organizată o sesiune 
științifică aniversară a ca
drelor didactice, care șl-a 
desfășurat lucrările pe nouă 
secțiuni și la care au participat
înalte

La Școala Generală Teliucu 
Inferior sunt 12 de elevi in ciclul 
primar și 142 în cel gimnazial, 
fn cea mai mare parte sunt copii 
din satul centru de comună. 
Dar 22 de elevi sunt veniți la 
această școală din sate 
îndepărtate ale zonei. Pentru ei 
s-a reușit menținerea inter
natului școlar, o adevărată 
performanță în acest sens, în 
condițiile desființării acestora 
de la cele maî multe școli. Dna 
prof. Dorina Teodorescu, 
directoarea școlii, preciza că la 
păstrarea internatului i-a ajutat 
mult Inspectoratul Școlar 
Județean, toți cei 22 de elevi 
fiind bursieri. Dar numai 
cuantumul bursei n-ar fi 
suficient pentru acoperirea 
costurilor, cănd doar pentru 
hrana zilnică se cheltuie 8000 
lei. Așa că elevii își folosesc 
pentru plata Internatului și 
alocația de stat “plus încă 
ceva". Oricum este convenabil, 
mai ușor de suportat pentru 
părinți decât dacă ar sta în 
gazdă, fn plus, aici beneficiază 
de supravegherea unui 
pedagog iar hrana le este 
pregătită de o bucătăreasă 
calificată.

Rămânând în sfera 
preocupărilor conexe proce

sului de învățământ dna 

directoare a ținut să precizeze 
că baza didactico-materială a 
școlii este bună datorită foarte 
bunei colaborări cu primăria. 
Școala a fost aprovizionată cu 
combustibil, instalația de 
încălzire fiind refăcută de 
curând. Dar pe viitor se 
profilează o problemă la acest 
capitol, căci “trebuie să vedem 
cum vom prelua de la mină 
centrala termică". Mai sunt și alte

avantajul 
elevilor 

din satele 
îndepărtate 

■■r 
probleme, cauzate în primul rând 
de insuficiența banilor. Ar fi 
foarte necesar un acoperiș care 
să împiedice infiltrarea apei de 
ploaie și deteriorarea pereților 
sălilor de clasă de la etaj. Există 
preocupări și pentru înzestrarea 
școlii cu mobilier nou. Materiale 
didactice mai există, în special

în laboratoarele de fizică-' 
chimie și biologie, în cele 
două cabinete de matematică, 
de limba română.

Prima urgență o constituie 
refacerea grădiniței, căreia 
“un zăpăcit beat i-a dat foc". I 
se va schimba acoperișul, 
clădirea fiind veche, va fi 
zugrăvită și i se vor monta 
gratii la geamuri (pentru a 
împiedica alte tentative 
piromane). Până atunci, cei 50 
de preșcolari (două grupe) își 
desfășoară activitățile în 
școală.

Cadrele didactice de la 
Școala Generală Teliucu 
Inferior sunt calificate, cu 
vechime la catedră și cu grade 
didactice. Unele sunt în școală 
de 30 de ani și nu s-au gândit 
s-o părăsească după 1990 
întrucât aici au copii buni, 
care nu ridică probleme de 
disciplină și frecvență. De 
aceea dascălii lor, pe lângă 
strădania de a le transmite 
cunoștințele necesare, se 
preocupă și de timpul liber al 
elevilor, organizează îm
preună serbări școlare, 
excursii la Geoagiu, tabere 
autofinanțate la mare.

Viorica ROMAN 
________________________/

(Urmare din pag. 1) Guvernul Rada Vasile nu glumește cu reformai

Blocarea conturilor
RENEL

Ministerul Finanțelor a blocat conturile RENEL, 
din cauza neplății sumei de 2.000 miliarde lei către 
bugetul de stat.Măsura de executare silită se 
datorează nerespectării eșalonărilor de plată, cu 
toate că Ministerul Finanțelor a transmis 
nenumărate informații către RENEL.

Ministerul a fost acuzat în repetate rânduri că 
aplică astfel de măsuri numai în sectorul privat. 
Prin măsura luată, ministerul ține să dovedească 
faptul că legea este aceeași pentru toți, a declarat 
dl. Corneliu Gorcea, secretar de stat în Ministerul 
Finanțelor.

Liderul BNS, Dumitru Costin, a afirmat despre 
măsura Ministerului de Finanțe că va genera 
conflicte sociale.

Curentul! electric se 
scumpește retroactiv
Varianta propusă de ministrul industriilor și 

comerțului, Radu Berceanu, pentru scumpirea 
prețului energiei electr ice pentru populație cu 6%, 
a fost aprobată în cursul săptămânii trecute în 
ședința de guvern. Executivul a decis ca majorarea 
tarifelor la energie electrică să fie aplicată 
retroactiv, cu începere de la 1 mai a.c.

RENEL ceruse inițial majorarea tarifelor la 
energia electrică livrată populației cu 9%.

ionii le energie < »i h Mikji < <« i lei t ii V

țării și hotărât să facă ceea <t:e 
le-a imputat foștilor minișltri 
și fostului Guvern, și-a lu;ait 
misiunea în serios și a 
decretat măsuri dure, care 
lovesc în interesele sindii- 
catelor, în liniștea mana
gerilor și în nivelul de trai al 
populației - respectiv 
restructurarea regiilor auto
nome. Iar prima dintre 
acestea este RENEL. Și cu 
toate că a spus că salariile 
angajaților acestei regii sunt 
exagerate în raport cu ale 
altor categorii de salariați - 
însumând într-un an peste 
330 de miliarde de lei, adică 1 
la sută din Produsul Intern 
Brut- ceea ce ar necesita fie 
reducerea acestora, fie 
scăderea numărului de 
angajați din domeniu, dl R.B. 
a adoptat altă măsură, 
respectiv majorarea costului

(APCEMN) de la Istanbul, în calitate 
de președinte în exercițiu al 
APCEMxl.

Pînă la luarea unei decizii în 
această chestiune, România, care 
are un interes major în coridorul de 
energie Caspica-Europa Occi
dentală, trebuie să-și dezvolte 
infrastructura, prin lansarea 
construcției primului tronson al 
conductei de petrol ce pleacă de la 
Constanța către Italia și prin crearea 
unei capacități mari de operare 
pentru gaze lichide, ce presupune 
un terminal, facilități de stocare și de 
transport pe Dunăre, a explicat Petre 

energiei electrice pentru 
consumul casnic și 
diminuarea sensibilă a 
prețului plătit de agenții 
economici. Aberantă gândire 
și acțiune, lăsând în 
continuare la libera inițiativă 
a capilor RENEL stabilirea 
salariilor - mai mult decât 
exagerate -, a primelor de tot 
felul, a organigramelor de 
călcat... pe picioare, în 
condițiile când se muncește 
mai puțin și se produce mai 
puțin. în schimb, ministrul 
finanțelor, Daniel Dăianu, a 
luat o măsură dură împotriva 
RENEL, blocându-i toate 
conturile, din cauza datoriilor 
limense pe care le are. 
Măsura este extremă și 
discutabilă în unele puncte.

Pe un alt plan, guvernul 
Radu Vasile a anunțat 
intensificarea procesului de

Roman.
Pr eședintele Senatului, care 

s-a întîlnit cu reprezentanți ai 
Consiliului româno-turc al 
oamenilor de afaceri, a abordat 
în discuțiile cu aceștia și 
chestiunea coridoarelor de 
transport ce străbat regiunea, un 
alt inter es economic primordial 
al României. El a pledat pentru 
stimularea acelor proiecte ce vor 
putea «jiaranta participarea 
Românie; i la aceste coridoare de 
transport, precizând că o decizie 
favorabil ă în acest sens a fost 
luată deja la Helsinki. (MEDIAFAXy 

privatizare a băncilor, în 
acest an intrând în horă 
Banca Română de Dez
voltare și Banc Post, 
urmând altele în 1999. 
Reforme s-au anunțat și în 
domeniile sănătății, tele
comunicațiilor, trans
porturilor, învățământului 
etc. Ele vor avea impact 
social negativ, însă așa cum 
se afirmă adesea - princi
piu demonstrat de viață -, 
trebuie să ne fie mai întâi 
rău pentru a spera la mai 
bine.

Guvernul Radu Vasile și- 
a intrat în drepturi în forță, 
în curând va deveni im
popular. I se va cere 
schimbarea. Pentru că vrea 
să facă reforma. Reformă 
care nu înseamnă azi 
bunăstare. Poate mâine. Să 
mai avem răbdare.

pentru anumite instituții bugetare 
prin achiziționarea unui nou tip de 
lămpi pentru iluminat, denumite 
lămpi fluorescente compacte, ce 
urmează a înlocui clasicele becuri 
cu incandescență. Beneficiind de 
o tehnologie de fabricație 
modernă, noile lămpi au un 
consum de 5 ori mai mic decât 
cel al becurilor cu incandescență, 
la același flux luminos, și o durată 
de viață de peste 8 ori mai mare.

F.T.D.E.E. Deva va monta aceste 
becuri, care se oferă gratuit, la 
spitale, cămine de copii orfani, 
cămine de bătrâni, cămine de 
handicapați din județul 
Hunedoara. Stocul filialei numără 
în prezent 2400 de lămpi. S-a 
făcut și un calcul ce demon
strează economicitatea noilor 
surse de iluminat. într-o instituție 
în care au fost înlocuite 100 de 
lămpi cu incandescență de 100 W 
reducerea facturii va fi de 
aproximativ 15 milioane de lei 
anual. (A.S.)

\" CÂNTEC DRAG PE PLAI
i
i STRĂBUN"

Ansamblul artistic
“Ciocârlia ” al Ministerului de 
Interne prezintă in ziua de 14 
mai a.c.,ora 18, la Casa de 
cultură din Deva, spectacolul 
extraordinar "Cântec drag pe 
plai străbun". Realizatorul 
spectacolului este cunoscutul 
solist vocal Drăgan Muntean, 
fiu al meleagurilor hune- 
dorene, acum directorul 
ansamblului bucureștean.

își dau concursul soliștii 
Drăgan Muntean, Daniela 
Condurache, 
Steliana 
Pitulice,
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Aneta 
Sima, 
Maria

i Stan, 
Mioara 
Stroia,

*

§ 15 mai 1838 - s-a
născut pictorul Nicolae 
Grigorescu. reprezentant al Școlii 
de arte frumoase de la Paris și al 
grupului de pictori realiști de la 
Barbizon. Talentul său s-a afirmat 
cu lucrări înfățișând chipuri de 
oameni („Bătrână cârpind”, 
„Paznicul din Chailly”), peisaje și 
priveliști din natură („Apus de 
soare la Barbizon", „Cheile 
Dâmbovicioarei”, „Bâlci la Rucăr'’), 
scene din război („Convoi de 
prizonieri turci”, „Atacul de la 
Smîrdan”), imagini ale țăranului 
român („Țărancă cu maramă”, 
„Țărancă din Muscel”), dar și 
numeroase autoportrete. în anul 
1873 a participat cu peste 140 de 
tablouri la expoziția de la București 
organizată de „Societatea amicilor 
belelor-arte”. (m. 1907)

2 15 mai 1873 - a murit
Alexandru loan Cuza, primul 
domnitor al Principatelor Unite 
(1859-1862) și al statului național 
român. în timpul domniei sale au 
fost elaborate: codul civil și cel 
penal, o nouă lege electorală, 
legea pentru obligativitatea 
învățământului primar și s-au 
înființat universitățile de la lași 
(1860) și de la București (1864).

Viorica Barbu Iurașcu; 
Dumitru Zamfira, Ion 
Milu ș.a. Colaboratori 
permanenți: Gheorghe
Roșoga, Radu Ciordaș, 
Cornelia și Lupu Rednic. 
Spectacolul are loc în 
cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 
150 de ani de Ia Revoluția 
română de la 1848, care 
mai cuprind simpozionul 
“Tradiție și eroism", 
expoziții documentare și 
de carte organizate in 
colaborare cu Arhivele 
Naționale. (M.B.)

J

§ 16 mai 1980-a încetat 
din viață scriitorul Marin Preda 
(n. 1922 la Siliștea-Gumești), 
autor al celebrelor romane 
„Moromeții”, „Cel mai iubit dintre 
pământeni", „Viața ca o pradă", 
„Risipitorii”. A debutat cu schițe 
și nuvele reunite într-un volum 
cu titlul „întâlnirea din pământuri", 
opera sa caracterizându-se 
printr-o fină analiză psihologică 
și o mare varietate de personaje 
atât din lumea satului, cât și din 
mediul citadin.

§ 17mai 1936 - a fost 
inaugurat, la București, Muzeul 
Satului, realizare datorată în 
primul rând strădaniilor 
profesorului Dimitrie Guști.

2 18 mai 1804 - a avut
loc proclamarea lui Napoleon 
Bonaparte ca împărat al 
francezilor, rămânând în istorie 
sub numele de Napoleon I.

2 19 mai 1649 - s-a
proclamat forma republicană de 
conducere a Angliei numită 
Commonwealth. în cadrul căreia 
puterea a fost exercitată de 
către armată, condusă de Oliver 
Cromwell.

RfCUVÂNTUL 
W LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Director - TIBER IU ISTRATE • Redactor șef - NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN * * Secretari generali de redacție, șefi de departamente 
- MINEL BODEA, SABI N CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social - ESTERA SÎNA, 
TRAIAN BONDOR, CRI STINA CÎNDA • Departamentul reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), ADRIAN SÂLĂGEAN • Departamentul 
educație-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Responsabil de număr - MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN 
• Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUȚA GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, £VI MEITNER

contribuabililor.
Noul ministru al Privatizării, 

deputatul de Hunedoara, Sorin 
Dimitriu, a anunțat că în acest 
an vor fi privatizate 1500 de 
societăți comerciale, îndeo
sebi cele cu mari datorii către 
stat, între care și 
“Siderurgica” Hunedoara și 
“Sidermet” Călan (nici nu ne 
gândim ce dureri sociale vor 
urma), că vor fi reduse 
considerabil subvențiile 
pentru unitățile economice 
perdante, energofage, care-și 
trec în costuri toate pierderile 
provocate de indisciplină, 
management precar, salarii 
după bunul plac, la un personal 
supradimensionat.

Pe aceeași linie, noul 
ministru al Industriilor și 
Comerțului, inginerul în 
aeronautică Radu Berceanu, 

^școlit ani buni în Parlamentul

Gradul de risc este prea ridicat 
în acest moment pentru marile 
companii care urmează să 
investească în transportul petrolului 
și gazelor naturale din regiunea 
Caspică către Europa Occidentală, 
din cauza unui preț relativ scăzut al 
petrolului la nivel mondial și a siutației 
încă incerte din zona de conflict 
Nagorno-Karabah; a declarat, 
sîmbătă seară, președintele 
Senatului, Petre Roman, la 
întoarcerea sa dintr-o vizită 
efectuată la Secretariatul Adunării 
Parlamentare a Cooperării 

^Economice la Marea Neagră
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