
SALA DE
lectură

Anul acesta noul plan de 
mers al trenurilor a intrat în 
vigoare duminică, 24.05.1998, 
ora zero și este valabil până la 
data de 29.05.1999.

Data punerii în aplicare a 
noului plan de mers al trenurilor 
este stabilită unitar între căile 
ferate europene.

Referitor la noul plan de mers 
al trenurilor de călători am avut 
deosebita amabilitate din partea 
unor factori de răspundere din 
cadrul Diviziei Comerciale Călători 
a Regionalei CFR Timișoara în 

LObținereaunorprecizărȚ^^^^^

Noutăți privind mersul trenuriIor
- în compunerea trenului 739/ 

736, care circulă pe relația 
Timișoara Nord-lași, a fost 
introdusă o grupă de 6 vagoane 
din care un vagon de dormit 
pentru destinația Galați;

- Trenul 739/736 Timișoara 
Nord-lași sosește la Deva la ora 
22,53 și pleacă la 22,56 iar în sens 
invers sosirea la Deva este la 
SjȘOjPlecarealaSjS^Jar^șosirea

în stația terminală, Timișoara Nord, 
va fi la 8,48;

- Trenul 1839/1838, Timișoara 
Nord-lași, prin Lugoj, sosește la 
Deva la ora 21,23 și pleacă la 21,25. 
La acest tren din stația Simeria 
Călători se mai atașează o grupă de 
6 vagoane. Sosirea la lași este la 
ora 9,48. Pe ruta inversă trenul vine 
cu numărul 1837/1830 cu plecare 
din lași la ora 21. La Simeria ajunge

la 9,19, unde se detașează o grupă 
de 6 vagoane pentru Lupeni. 
Sosirea la Deva este la 9,48,
plecarea la 9,50, iar ajungerea la 
Timișoara la ora 13,02.

- O noutate constă în faptul că 
la trenul 1824 care circulă pe relația
Cluj-Napoca-Teiuș-Simeria- 
Petroșani-Craiova- București din
stația Simeria Călători se mai
atajeazăo^nj3ă de 3vagoane ce

sosesc de la Deva (plecare 13,04) 
în Simeria la ora 13,13. Sosirea în 
gara București Nord este la ora 
21,32. De la București Nord, trenul 
1823/1826 are plecarea la ora 
16,30, sosește la Simeria la ora 
0,17 iar grupul de trei vagoane 
circulă la Deva cu numărul 1829 
având sosirea la Deva la ora 0,30.

- Trenul 376-1/377-2 și 380-1/ 
373-2;Bucurejjți-Bra^ov-D>eva^

Curtici-Lakashaza și retur a fost 
anulat.

- După vechiul mers al 
trenurilor valabil 1997-1998, 
trenurile 372-1/373-2 circulau de 
la Galați-Ploiești-Brașov-Simeria- 
Deva-Arad-Curtici-Lakashaza și 
retur. După noul mers, aceste 
trenuri vor circula pe distanța 
București Nord-Brașov-Simeria- 
Deva (sosire 8,09), iar trenul 373 
de la Lakashaza-Curtici-Deva 
(sosire 22,41).

- Cât privește trenul 46/47, 
cu circulație în trafic interna- 
țional, nu are oprire la Deva. Â

Important este să 
exportăm, nu să importăm 

produse animaliere
Interviu cu dl ing. Dan Neațâ, inspector șef al Poliției 

Zootehnice din cadrul Agenției Naționale de 
Ameliorare și Reproducție a Animalelor

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

- Spunețl-ne, die Inspector șef, 
ce obiective urmărește reforma în 
domeniul selecției șl reproducției 
animalelor?

- în primul rând, esențial este să 
ne păstrăm obiectul de activitate, adică 
să ne ocupăm de selecție și de 
reproducție. Un alt obiectiv deosebit îl 
reprezintă integrarea în această acțiune 
a tuturor verigilor, respectiv crescătorul 
de animale, rețeaua oficiilor județene 
de reproducție și selecție și controlul 
oficial ăl producției zootehnice, precum 
și a specialiștilor de la compartimentul 
de strategie și reformă din cadrul 
direcțiilor generale pentru agricultură și 
alimentație. Pentru a realiza integrarea 
este nevoie, așa cum se întâmplă în alte 
țări, să unim eforturile crescătorilor de 
animale în asociații constituite pe specii 
de animale, astfel încât aceste asociații 
să-și impună interesele și punctele de 
vedere, ele reunindu-i pe toți crescătorii 
de animale începând de la sat, comună, 
județ și până la nivel național. în aceste 
asociații ne regăsim integrați și noi prin 
rețeaua OJRSA, cu operatorii 
însâmânțâtori, specialiști și Semtestele 
care furnizează materialul de 
reproducție.

Important de subliniat este că 
pentru integrarea în eurotest - deci în 
structurile europene în domeniu, care 
vizează implementarea programului de 
ameliorare pe specii și urmăresc 
progresul genetic la nivel european, 
trebuie să asigurăm și aderarea țării 
noastre la schimburile genetice 
internaționale.

- Avem nădejdea că se pot 
împlini astfel de obiective?

- Fără îndoiala că da. Sunt 
necesare însă eforturi financiare și 
umane deosebite, care trebuie să se 
regăsească în creșterea producției 
animaliere. După datele de care 
dispunem putem afirma că, după 
Franța și Ucraina, țara noastră are cel

mai bun potențial de producție 
pentru creșterea animalelor. 
Paradoxul constă însă în faptul că 
exportăm ieftin cereale și importăm 
produse animaliere. Cel mai rentabil 
mod de a valorifica potențialul 
zootehnic existent îl constituie 
transformarea cerealelor în lapte, 
carne și ouă, exportând surplusul. 
Importul de ouă, brânzeturi și alte 
produse de origine animală 
constituie o notă cât se poate de 
slabă pentru situația actuală a 
agriculturii și zootehniei românești.

în condițiile economiei de piață 
și concurenței, deosebit de impor
tant este, ca OJRSA și asociațiile 
crescătorilor de animale, pe baza 
unor strategii clare ale Ministerului 
Agriculturii și Alimentației, să se 
preocupe insistent de conservarea 
și prezervarea potențialului genetic 
din zootehnie, având în vedere 
calitatea importurilor și a 
exporturilor de animale. în acest 
sens, important este să identificăm 
și să evidențiem cu exactitate 
potențialul animalelor din fiecare 
gospodărie, pentru ca în viitor să 
creăm exploatații sau ferme cu 
adevărat performante. Rețeaua 
OJRSA este implicată și contribuie 
efectiv la împlinirea acestui obiectiv.

- Ce rol are Poliția Zootehnică 
pentru progresul zootehniei 
românești?

- Cum este firesc, noi trebuie să 
ne aliniem la legislația europeană și 
în domeniul agriculturii, implicit al 
zootehniei. Crescătorii de animale nu 
trebuie să perceapă acest organism 
ca pe o sperietoare, unde se găsesc 
niște oameni cu măsuri restrictive.

A consemnat 
Nicotae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)
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Vedere spre hotelul “Rusca ” din Hunedoara.
Foto: Sandu CAZAN

în prag de privatizare SC CONDOR Sil 
nu se poate lăuda cu prea multe

Amânată o dată din cauze 
organizatorice, vineri, 15 mai, a 
avut loc Adunarea Generală pe 
bază de bilanț a acționarilor de la 
SC Condor SA Deva, fost TCH.

Societatea are un patrimoniu 
de peste 10 miliarde de lei împărțit 
in 432.000 de acțiuni a câte 
25.000 de lei acțiunea. Pe 51 la 
sută din acest patrimoniu 
proprietar este statul prin FPS. 
Cum a fost el gestionat în 1997 
pentru a produce profit atât în 
favoarea statului cât și a 
acționarilor?

Raportul de gestiune al 
echipei manageriale - ing. 
Gheorghe Cărăbaș - manager 
general, ing. Mircea Chirilă și ing. 
Teodor Negruțiu - foarte stufos în 
cifre și argumentație și mai sărac 
în anunțarea măsurilor de ma
nagement aplicate se poate 
sintetiza în 2 cifre desprinse din 
raportul comisiei de cenzori. Firma 
are creanțe asupra altor agenți 
economici și instituții investitoare 
în sumă de 6 miliarde și ceva de 
lei și are datorii de 9,734 de 
miliarde de lei. Când un agent eco
nomic are de plătit mai mult decât 
are de încasat, la un moment dat, 
la acel moment agentul economic 
respectiv se află practic în stare 
de faliment. Potrivit bilanțului 
contabil SC Condor nu se afla la 
sfârșitul anului 1997 în această 
situație, dar profitul net realizat, 
circa 22 de milioane de lei, o 
apropie de rentabilitate zero.

Raportul de gestiune, dar mai 
cu seamă raportul comisiei de 
cenzori au delimitat astfel cauzele

unei asemenea stări de lucruri.
Restrângerea drastică a pieței 

investiționale, blocajul financiar 
rezultat din incapacitatea de plată 
a investitorilor reprezentând în 
principal statul, necesitatea 
apelării la credite bancare, în 
condiții de dobândă cămă- 
tărească, dar și o aprovizionare în 
condiții neprofitabile, prin terți, deși 
societatea avea o structură 
organizatorică specializată pe 
aprovizionare; pierderea unor 
licitații de lucrări datorită 
concurenței neloiale (mituirea de 
către concurență a comisiilor de 
licitații); creșterea în structură a 
personalului TESA în raport cu 
muncitorii; un coeficient de 
utilizare a fondului de timp care 
oscilează între 84 și 94 la sută; 
imobilizări corporale în creștere; 
stocuri în creștere; dobânzi și 
dobânzi penalizatoare la credite în 
creștere.

Luate în parte, aceste cauze 
denunță un management ine
ficient.

Aprovizionarea in condiții 
neprofitabile stabilește de fapt un 
circuit viciat de interese oculte, 
dacă-l punem în legătură directă 
cu creșterea stocurilor. O structură 
proprie dimensionată pentru a 
asigura aprovizionarea societății în 
condiții de profitabilitate, apelează 
la terți ca să le facă acestora profit 
mărind stocurile societății de la 
care componența săi iau salarii. Ce 
interese dosnice se ascund aici?

imobilizările corporale sunt în 
creștere. Firesc, adică nefiresc și 
păgubos. în aceste condiții SC

“Condor" plătește chirie RAGCL 
Deva pentru sediul pe care-l 
ocupă în buricul târgului. “Avem 
- spunea unul din vorbitorii în 
cadrul adunării - o mulțime de 
spații nefolosite, in loc să 
dezvoltăm noi activități specifice, 
profitabile în ele, le ținem 
nefolosite sau le-am închiriat altor 
firme care ne fac concurență. Cel 
mai concludent exemplu este 
existența în incinta noastră a 
firmei “SIMAKO", de confecții, de 
tâmplărie din profile din aluminiu. 
Când am solicitat conducerii 
câteva zeci de milioane să 
cumpărăm noi tehnologia de 
confecționare, ni s-a spus că nu 
e rentabil. Pentru “Simako" în 
schimb este foarte profitabil’’.

S-ar putea spune multe 
despre modul cum a fost asigurat 
în 1997 managementul la SC 
Condor SA prin care s-a reușit 
formidabila performanță de a 
raporta acționarilor un “profit net“ 
de 99 de lei pe o acțiune de 
25.000 de lei.

De la aceste date se pornește 
în cumpărarea de către PAS , 
“Condor" a pachetului majoritar 
de acțiuni de la FPS. Va realiza 
privatizarea totală prin salariați 
ceea ce nu au realizat în 4 ani 
diverse echipe manageriale, una 
mai “interesată" ca alta în 
prosperarea “Condor”? Să dea 
Dumnezeu pentru că elita 
constructorilor de social - 
culturale din județ o merită din 
plin.

Ion CiOCLEi

CONCERT 
"PASĂREA 
COLIBRI"
îndrăgita formație 

“Pasărea Colibri” va 
susține joi (28 mai a.c.) 
două concerte, în orga
nizarea Filarmonicii Arad. 
Gazde vor fi municipiile 
Hunedoara și Deva, 
spectacolele având loc pe 
scena caselor de cultură 
începând cu orele 17,00, 
și, respectiv, 20,00. (G.B.)

„Cafeneaua 
Automobiliștilor"

Joi, 28 mai a.c., începând 
cu ora 16,30, Cafeneaua 
Automobiliștilor” din Hu
nedoara va găzdui o întâlnire 
cu membrii fundației „lancu 
de Hunedoara” și cu cenaclul 
literar „Dan Constantinescu”. 
Din program fac parte 
lansările de carte: „Strugurii 
întunericului” de Eugen Evu 
și „Cetatea moartă” de loan 
Evu, moment muzical și 
vizionarea unui film video. 
(Cr.C.)

FLASH

DE ZIUA 
EROILOR

Joi, ora 11, la Biserica 
din Cristur, de Ziua Eroilor, 
se va oficia o slujbă de 
pomenire și un parastas 
pentru eroii aviatori căzuți în 
cel de al doilea război 
mondial. Slujba religioasă va 
fi urmată și de alte 
manifestări cultural-artistice 
și sportive. (M.B.)

• Polițistul: - Tu ești 
surdo-mutul?

Inculpatul: - Da! Și nu 
voi vorbi decât în prezența 
avocatului!

OFERTE ATRACTIVE PENTRU 
TOJI PRODUCĂTORII AGRICOLI

Combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor din culturile agricole 
are un rol deosebit pentru obținerea unor recolte pe măsura 
așteptărilor.

Având în vedere faptul că în județul nostru în cea mai mare parte 
culturile agricole ocupă suprafețe reduse, SC APROTERRA S.A. a 
căutat să-și adapteze activitatea în mod corespunzător, asigurând 
substanțe de combatere din grupele III și IV de toxicitate (în 
microambalaje) ce se pot utiliza și în cele mai mici gospodării 
agricole.in acest context prezentăm câteva din produsele oferite, 
modul de utilizare, condițiile de prezentare și prețul acestora.

•Captadin 50 PU se vinde în pungi de 25 g, la prețul de 2553 
lei/pungă. Este un fungicid care combate mana la vița de vie, tomate, 
ceapă, castraveți și o serie de boli la pomii fructiferi pentru care cea 
mai importantă este monilioza.

Conținutul plicului de 25 g pulbere se dizolvă în 10 I de apă, 
obtinându-se soluția pentru stropire.

Se recomandă ca timpul de pauză până la recoltare să fie de 14 zile.
• Rldomil Mz-72 WP, în pungi de 25 g, la prețul de 7659 lei/ 

pungă. Este un fungicid sistemic și de contact cu efect foarte bun 
asupra manei la vița de vie, cartof, tomate, castraveți, ceapă etc.

Conținutul unei pungi se dizolvă în 101 apă, obținându-se soluția 
pentru stropire. Cantitatea respectivă de soluție asigură tratamentul 
pe o suprafață de 70-100 mp.

Timpul de pauză până la recoltare este de 21 zile.
•Sintogrill, în pungi de 100 g, la prețul de 5774 lei/pungă. Este 

un insecticid foarte eficace în combaterea coropișniței având acțiuni 
de șoc, contact și ingestie.

Se aplică la culturile de legume, înainte și după plantare, prin 
împrăștiere ca atare. Se încorporează în sol cu sapa. Conținutul unei 
pungi se împrăștie pe 30-33 mp. Timp de pauză până la recoltare 14 zile.

• Regent 200 Sc, în fiole de 2 ml, la prdțul de 3192 lei/fiolă. Este 
un insecticid foarte eficace în combaterea gândacului de Colorado 
și a afidelor la cultura cartofului, care se aplică în momentul ectoziunii 
maxime (când au apărut majoritatea larvelor din ouă).

Conținutul unei fiole se dizolvă în 8-10 I apă, care poate asigura 
combaterea pe 200 mp. Acest insecticid asigură protecția culturii 
timp de 2-3 săptămâni.

Poate fi utilizat cu mult succes și împotriva ploșniței cerealelor, 
gândacului bălos, împotriva gărgăriței sfeclei etc.

Ing. agr. Romulus TIMAR, 
director SC Aproterra SA Simeria

(Continuare în pag. 8)
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3 BERBEC
(21.III - 20.IV)

Relațiile cu prietenii se vor 
deteriora din pricina 
suspiciunii dv față de ei. Nu 
faceți investiții, păstrați 
tăcefea până când vă veți 
pune ordine în gânduri.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

V-ați propus câteva treburi 
serioase, dar nu aveți chef să 
vă ocupați de ele. Adunați-vă 

j energia căci vă așteaptă o zi 
j plină. Persoana iubită vă va 
* -e o imensă bucurie.

GEMENI
' (22.V ■ 22.VI)
i Un cușjnan încearcă să vă 
i ; -tcă necazuri; faceți tot ce-i 
| posibil să-l contracarați. Stare 

ică proastă. întâlnirea cu 
un vechi prieten vă va 
remonta.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Relații bune cu șefii, ați 
putea chiar să-i convingeți să 
vă lase să vă puneți ideile în 
practică. Un coleg de serviciu 
v-ar putea fi de mare ajutor.

3 LEU
(24.VII - 23.VIII)

întâlnirea cu o mai veche 
cunoștință vă va stimula din 
punct de vedere intelectual. 
Trăirile dv sunt puternice, dar 
nu foarte clare. Evitați luarea 
unor decizii.

O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)

Un bărbat mai tânăr vă va 
oferi un ajutor nesperat. 
Acționați cu prudență, nu vă 
pripiți pentru a nu pierde o 
șansă importantă pentru dv.

O BALANȚĂ
(23.IX - 23.X)

Veți cunoaște o persoană 
de sex opus, foarte 
agreabilă. Luați-vă inima în 

'i dinți și faceți primul pas. 
ii Altfel veți rata o ocazie de 

care vă veți aminti cu regret.

3 SCORPION
(24.X - 21.XI)

Una dintre rudenii vă 
solicită sprijinul într-o 
problemă de sănătate. La 
serviciu popularitatea dv 
crește mai ales datorită 
randamentului de care dați 
dovadă.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Ați dori să faceți multe, 
dar ideile vă sunt împrăștiate 
și nu reușiți să avansați. S-ar 
putea să aveți o surpriză de 
proporții, în domeniul socio- 
profesional. Perseverența vă 
poate aduce avantaje.-

5 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Dacă aveți probleme de 
sănătate, azi veți găsi soluții 
pentru, a le atenua. 
Problemele bănești pe care 
le aveți s-ar diminua 
ascultând pe cei din jur.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Astăzi veți exercita o mare 
influență asupra prietenilor și 
partenerilor de afaceri. Veți 
da dovadă de inventivitate și 
ca urmare veți crește în ochii 
celor din preajmă.

O PEȘTI
(19.11 - 20. III)

Ați putea obține un 
avantaj material dintr-o 
afacere începută mai de 
mult. înclinați spre intole
ranță, ceea ce v-ar putea 
deteriora relațiile cu cei 
apropiați.

ASA Aurul Brad 
în fața barajului 
pentru Divizia C

Joi, 28 mai, pe stadionul U.T. Arad, ASA Aurul 
Brad va întâlni într-un meci de baraj, pentru 
promovarea în Divizia C, pe ocupanta primului loc 
în Campionatul ’97-’98 al Diviziei D, din' județul 
Bihor, Minerul Suncuiș. Brădenii, cu o excelentă 
“linie" îivclasamentul final al campionatului recent 
încheiat din Divizia D al județului Hunedoara (25 
21 1 4 59-27 64), sunt favoriți în acest meci 
deosebit de important, pentru ambele formații. Nu 
o spunem din curtoazie pentru conducerea 
clubului sau fotbaliștii de la Aurul. La Brad și 
Gurabarza se joacă fotbal de foarte mulți ani. în 

anul 1932 s-au organizat primele manifestări spor
tive și a luat ființă echipa de fotbal "Mica” Brad. 
De-a lungul deceniilor trecute, aici au crescut sute 
și sute de fotbaliști, și tot aici, mulți au cunoscut 
consacrarea, unii apărând culorile tradiționale 
consacrate de mulți ani - galben - negru -, alții 
evoluând la echipe în fotbalul românesc divizionar 
A, B și C. în ediția ’38 - '39 “Mica” a promovat în 

Divizia B și în anul următor a promovat în Divizia 
A! l-am văzut de multe ori jucând pe terenul propriu 
sau în deplasare, cu echipe puternice - UTA, ASA 
Tg. Mureș, Jiul Petroșani, Politehnica Timișoara, 
"U” Cluj, Corvinul Hunedoara, cu fostele 
divizionare A din Oradea, Baia Mare și neuitatele 
partide din puternica serie B cu echipe din 
Timișoara, Reșița, Cluj, Arad, Lupeni ș.a.

Timpul a trecut, generațiile de jucători s-au 
schimbat. Pe timpuri mal bune sau mai grele, Aurul 
Brad a avut mereu un club cu oameni de fotbal și 
antrenori competenți, tradiția trecând de la o 
generație la alta. înfruntându-se cu această 

situație grea financiară specifică perioadei de 
tranziție ce o străbate țara noastră, brădenii - 
spectatori, fotbaliști, club și sponsori sunt puternic 
stimulați de dorința calificării într-un eșalon 
fotbalistic.superior al campionatului. După cum 
bine știm, și în anul trecut Aurul a participat la baraj, 
întâlnind la Alba lulia pe... Reghin. Deși au câștigat 
cu 1-0, brădenii nu s-au calificat. Nădăjduim că 
atât jucătorii cât și antrenorii și conducerea 
asociației au tras toate învățămintele și că de 
această dată Aurul nu va mai rata calificarea. 
Antrenorul principal, prof. Gh. Petrișor, s-a ocupat 
cu migală și răspundere de pregătirea echipei 
pentru confruntarea de mâine. Echipa a fost 
întărită cu patru jucători bine cotați - Dobra, Sipoș, 
Toderiță și Achim. Aceștia alături de experimentații 
Nan, Ungureanu, Sandu, Văcaru, Neagu, 
lordache, Mihăilă, Zalomir, de mai tinerii și talentații 
Baciu, Maxim, Lupea, Filipaș, vor lupta ca 
promovarea sa fie o realitate la sfârșitul partidei. 
Nu ne îndoim că și de această dată inimoasa 
galerie, cei mai apropiați susținători ai Aurului vor 
fi lângă echipă la Arad, purtându-i spre victoria 
mult dorită. Din toată inima, mult succes!

\fc/ Miercuri 
r/l’I^i’ 27 mai 
W- TVR 1

6.00 România: ora 6 fix! 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Sensul tranziției (r) 13.00 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Katts și 
câinele (s) 18.00 Medicina 
pentru toți 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 224) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială 
21.00 Efecte secundare (s, 
ep. 21) 22.45 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 

8.00 D.a. (r) 8.25 Canary 
Wharf (s/r) 9.00 Teleen- 
ciclopedia (r) 9.45 Video- 
caseta muzicală 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 

Xpomorile lumii (r) 11,30 

Mapamond (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 14.00 Em. în limba 
maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germana 15.35 Doi 
ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Ve
ronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s) 17.40 
Tribuna partidelor parla
mentare 19.40 Dreptul la 
adevăr 20.10 Ultimele știri (s)
23.30 Ghici cine vine la mine 
0.00 Meridianele dansului

ANTENA1
7.00 Dimineața devreme 

(mag.) 10.10 Dempsey și 
Makepeace (s) 11.00 Hidden 
Agenda (f/r) 12.40 Con
troverse istorice (do) 13.10 
Sfântul (s, ep. 8) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 56) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 56) 19.00 
Observator/din lumea afa
cerilor 19.45 Film artistic
21.30 Știri 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

Boxerii români - 
5 medalii la C€

La Campionatele Europene 
de box de la Minsk, boxerii au 
obținut 1 medalie de aur, 1 de 
argint și trei de bronz. Printr-o 
excelentă comportare, con
firmând vaiqarea sa, Dorei 
Simion a cucerit medalia de aur 
și titlul de campion ai Europei 
ia categoria ușgară, 63,5 kg, iar 
“cocoșul" Marian Alexandru a 
intrat în posesia medaliei de 
argint ia categoria 54 kg.

Medaliile de bronz au fost 
obținute de Marian Simion (67 
kg), Adrian Diaconu (71 kg) și 
Claudiu Râșco (81 kg). Așadar, 
boxul româhesc continuă să 
rămână în ‘.‘elita” boxului 
european. Președintele EA BA, 
EmiUecev, a afirmat: “Aveți o 
echipă de mare perspectivă. 
Viitorul boxului românesc este 
asigurat".

Concurs de 
radioamatorism

Recent s-a desfășurat concursul de 
radioamatorism în UUS "Ziua Telecomunicațiilor'’, 
concurs sponsorizat de Romtelecom Deva și 
Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații 
Deva.

lată rezultatele înregistrate și premiile 
acordate: 1. Y050MT (Mihai Oprea, Alba lulia); 
2. Y02LMA (llian Eugen, Hațeg); 3. Y02KBY/P 
(op. Lasconi Ovidiu, Hațeg) - fiecare câte un 
telefon modern, oferite de Romtelecom Deva; 
4. Y02BJZ (Hora Marcel - Deva); 5. Y02KHE/P 
(op. Adrian Voica jr.); 6. Y02LPQ (Toma Emilian 
- Hunedoara) - suma de 50.000, 40.000, 
respectiv 30.000 lei, oferită de Centrul pentru 
Servicii de Radiocomunicații Deva (Aleea 
Crizantemelor, bl. E14A, sc. 4, ap. 1). De 
asemenea, CSR Deva a mai oferit premii în 
conectică radio pentru stațiile care au lucrat în 
cel mai scurt timp indicativele speciale din con
curs. Acestea sunt; Yt)2LPB (Viorica Murgu), 
Y02DNY (Sorin Bud) și Y02BJZ (Hora Marcel) - 
toți din Deva. La concurs au participat 16 stații 
din județele Hunedoara și Alba. Tuturor, felicitări! 
Mulțumiri deosebite sponsorilor, care, în afara 
premiilor, au oferit și diplome foarte frumoase 
tuturor participantilor.

Maria VOICA, Y02LHW.

& HANDBAL FEMININ 
Rezultatele ultimei etape:

VIDEOCOLOR TIMIȘOARA - REMIN DEVA 37-23
OLTCHIM II VÂLCEA - ARBEMA ARAD 6-0

TEXTILA SEBEȘ - AUTONOVA S. MARE 29-22
RODAE CRAIOVA - AEM TIMIȘOARA 18-24

Echipele Oltchim II, lason Brașov, Rodae 
Craiova, Artego Tg. Jiu și Videocolor Timișoara 

sunt penalizate cu câte un punct pentru
Reprezentare la un joc.

.?/ lu ultima partidă Vega Deva - Gaz Metan Mediaș, spectatorii au umplut tribuna stadionului “Cetate”, 
aplaudând victoria favoriților lor.

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit 10.00 Seinfeld (s/r)
10.30 Urmărire generală (r) 
11.00 Insula misterioasă (s)
11.30 Chicago Hope (s/r) 12.15 
Avocații (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 41) 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 Un 
anotimp în Purgatoriu (dramă 
SUA '96, p. II) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 95)
22.45 Știrile PRO TV23.15 Pro 
și contra cu (fetavian Paler 

0.30 Dosarele X (s)

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r)

CLASAMENTUL FINAL
1. TEXTILA SEBEȘ 18 15 2 1 470-34650
2. AEM TIMIȘOARA 18 14 0 4 463-37146

3. OLTCHIM II 18 12 2 4 422-34041
4. REMIN DEVA 18 10 2 6 433-37440
5. IASON BRAȘOV 18 9 1 8 396-37536
6. RODAE CRAIOVA 18 9 0 9 401-41636

7. AUTONOVA S.M. 18 8 0 10 352-42034

8. ARTEGO TG.JIU 18 4 1 13 344-40125

9. ARBEMA ARAD 18 3 0 15 325-40523
10. VIDEOCOLOR T. 18 2 0 16 362-52121

11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r)
12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/ 
r) 15.00 Xuxa (show pentru 
copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 
17.05 Christy (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 113) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 113) 20.15 Un alt 
început (s, ep. 22) 21.15 
Serviți, vă rog! (f. SUA 1982) 
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 
Le choc (f/r) 16.00 Secrete 
de familie (s) 17.00
Telenovelă 17.45 Concursul 
de Acasă 18.00 Telenovelă
18.30 Marielena (s) 19.30 
Noile aventuri ale Omului

Monica 
lagăr, locul 
al doilea la 

înălțime
Și de această dată, Monica 

lagăr a fost la înălțime. 
Participând la un concurs 
internațional ce a avut loc la 
Woerrstadt din Germania. 
Sportiva noastră a ocupat 
locul la doilea sărind 1,96 
metri, la egalitate cu 
performanța americancei 
Tisha Waller, ce a ocupat 
primul loc din concurs, 
datorită numărului mai mic de 
încercări.

Pe locul al treilea al 
acestui concurs s-a clasat tot 
o atletă din America, Amy 
Acuff, cu 1,92 metri, iar locul 
al treilea a fost ocupat de Alina 
Astafei (Germania).

Foto: Tiberiu Pleșa

................. .. ....... .. >

J

Păianjen (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s)
22.45 întoarcerea în 

Paradis (f.a. SUA 1953)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri locale 
(r) 10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 

18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Concurs “Știi 
și câștigi” - PRO TV Deva 

22.05-22.15 Știri locale

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor
10.30- 11.00 Muzică, publi
citate 17.30-17.45 Interviul 
săptămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r) y
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DIVIZIA Bl

CLASAMENTUL FINAL
1. ASTRA PLOIEȘTI 34 28 4 2 80-20 88
2 FC ONEȘTI 34 28 2 4 86-25 86
3. FC BRAȘOV 34 20 5 9 51-31 65
4. MIDIA NĂVOD. 34 19 5 10 57-41 62
5. TRACTORUL BV. 34 17 5 12 50-42 56
6. PETR. MOINEȘTI 34 16 3 15 52-46 51
7. POIANA CÂMPINA 34 15 4 15 55-55 49
8. POLI IAȘI 34 14 5 15 49-41 47
9. PRECIZIA SĂCELE 34 13 7 14 44-38 46
10. ROCARBUC. 34 14 4 16 48-47 46
11. METROM BRAȘOV 34 12 5 17 31-43 41
12. GLORIA BUZĂU 34 11 8 15 38-58 41
13. DACIA UN. BRĂILA 34 11 5 18 48-57 38
14. DUNĂREA GALAȚI 34 9 8 17 36-60 35
15. NITRAMONIA 34 10 4 20 45-58 34
16. MET. PLOPENI 34 9 7 18 21-51 34
17. DUNĂREA CÂL. 34 9 3 21 37-81 30
18. FORESTA II FĂLT. 34 6 6 22 25-64 24

CLASAMENTUL FINAL

•Laminorul Roman a promovat în Divizia B. 
•Chimica Târnăveni va juca barajul pentru 

promovare cu Petrolul Brăila.
• Letea Bacău, Bucovina Rădăuți și 

Harghita Odorhei au retrogradat în Divizia D.

1. LAMINORUL R. 34 26 5 3 71-21 82
2 CHIMICA TÂRN. 34 23 3 8 66-25 72
3. CFR PAȘCANI 34 19 3 12 50-41 60
4. DIPL. FOCȘANI 34 17 5 12 63-46 56
5. ICIMBV. 34 16 7 11 55-33 55
6. ROMRADIAT. BV. 34 16 5 13 55-39 53
7. VIROMETVICT. 34 15 7 12 47-35 52
8. RAFINĂRIA DÂRM. 34 16 1 17 64-53 49
9. AVÂNTUL REG. 34 15 6 13 54^4 48
10. RULM. BÂRLAD 34 15 3 16 50-43 48
11. M.COMĂNEȘTl 34 15 3 16 51-54 48

12. DORNA V.DOR. 34 15 2 17 43-84 47
13. PETR. BERCA 34 14 ‘3 17 47-45 45
14. VRANCART ADJ. 34 14 2 18 39-47 44

15. RAPID M.CIUC 34 13 4 17 47-65 43
16. LETEA BACĂU 34 11 2 21 43-53 35
17. BUCOVINA RĂD. 34 9 4 21 32-75 31
18. HARGHITA OD. 34 3 3 28 13-87 12

CLASAMENTUL FINAL
1. CIMENTUL F. 38 24 6 8 78-33 78
2 PETR. BRĂILA 38 22 6 10 81-57 72
3. ELECTRO. BUC. 38 22 5 11 91-41 71
4. CALLATISM. 38 22 4 12 77-44 70
5. FAUR BUC. 38 21 3 14 81-55 66
6. FLACĂRA M. 38 18 6 14 58-48 60
7. MET. FILIPEȘTI 38 18 4 16 60-48 58
8. NAVOLOLT. 38 17 6 15 57-58 57
9. VICT. FLOREȘTI 38 17 6 15 58-65 57
10. INTER GAZ B. 38 15 10 13 51-37 55
11. JUVENTUS ST. 38 15 10 13 68-57 55
12.ACUMUL. BUC. 38 16 7 15 61-51 55
13. PETR. BOLDEȘTI 38 17 4 17 60-54 55
14.CIM.MEDG. 38 15 10 13 60-57 55
15. INTER GIURGIU 38 16 5 17 63-75 53
16. CERES CIOC. 38 15 8 15 44-56 53
17. PORTUL CONST. 38 16 4 18 51-73 52
18. MIN. FILIPEȘTI 38 6 4 28 33-87 22
19. GL. CORNEȘTI 38 6 2 30 28-97 20
20. Ș.N. C-ȚA 38 5 2 31 23-95 17

•Cimentul Fieni a promovat în Divizia B.
• Petrolul Brăila va juca barajul pentru 

promovare cu Chimica Târnăveni.
• Ceres Ciocănești, Portul Constanța, 

Minerul Filipești, Gloria IRIS Cornești și Ș.N. 
Constanța au retrogradat în Divizia D.

DIVIZIA CA
CLASAMENTUL FINAL

• Ind. Sârmei Câmpia Turzii va juca ba
rajul pentru promovare cu Drobeta Tr. 
Severin.

1.FC BIHOR 34 23 6 5 77-28 75
2.1. C. TURZII 34 19 5 10 61-31 62
3. OLIMPIA GHERLA 34 17 8 9 60-27 59
4.ARIEȘULT. 34 17 7 10 47-44 58
5. W.P.ARAD 34 16 5 13 65-44 53
6. CRIȘULALEȘD 34 15 5 14 50-37 50
7. ARMĂTURA 34 15 5 14 49-48 50
8. TELECOM ARAD 34 15 5 14 37-36 50
9. MIN. ȘTEI 34 15 4 15 61-66 49
10. CFR TIMIȘ 34 14 6 14 62-46 48
11. PHOENIX B.M. 34 15 3 16 55-53 48
12. ELECTRICA TIMIȘ. 34 14 5 15 45-36 47
13. HÂRTIA P.BÂRG. 34 14 5 15 40-39 47
14. METAL. CUGIR 34 14 3 17 45-57 45
15. MINAURZL. 34 13 5 16 54-49 44
16. VICT. CĂREI 34 13 4 17 42-52 43
17. VIITORUL OR. 34 8 6 20 33-63 30
18. MOBILA ȘIML. 34 4 3 27 22-150 15

•FC Bihor a promovat în Divizia B.

•Victoria Cărei, Viitorul Oradea și Mobila 
Șimleul Silvaniei au retrogradat în Divizia D.

A2I, SEMIFINALELE ÎN FAZA j

JUDEȚEANĂ A CUPEI ROMÂNIEI
t

Azi, 27 mai, pe stadionul AS Victoria Călan se vor 
desfășura semifinalele etapei județene a Cupei 
României, după următorul program:

ora 15,00 - CAVALERII FLUIERULUI - DACIA 
ORĂȘTIE,

ora 17,00 - MINERUL TELIUC - CFR MARMOSIM 
SIMERIA

Finala etapei județene a Cupei României va avea loc 
duminică, 31 mai, ora 11,00, pe stadionul Victoria Călan. 

Prof. Mircea SfRBU
K................................ ' 1 ...— .rw -r- ' " "" "n - - - .....

Meci de baraj la

Deva
Joi, 28 mai, cu începere de la ora 15,00, pe 

stadionul "Cetate" Deva, în organizarea A.j.Fotbal 
Hunedoara și cu sprijinul AS Vega Deva se va desfă
șura jocul de baraj pentru promovare în Divizia C între 

Șoimii Pâncota (jud. Arad) și Gilortul Tg. Cărbunești 
(jud. Gorj).

Prof. Mircea SfRBU

La 30mai, de La ora 11,OU.
Meciurile de baraj pentru 

Diviziile A și B
ELECTROPUTERE - FC ONEȘTI se dispută pe 

stadionul ICIM Brașov (arbitru la centru Marcel Lică).
CHIMICA TÂRNĂVENI - PETROLUL BRĂILA (se

dispută la Târgoviște, arbitru FI. Chivulete).
DROBETA TR. SEV. - IND. SÂRME! C. TURZII (la

Făgăraș, arbitru C. Zotta).
CERES CIOCĂNEȘTI - INTER DUNĂREA GIURGIU

(pe stadionul Victoria Florești, arbitru I. Constantinescu).
Meciurile se dispută sâmbătă, 30 mai, de la ora 11,00.- . . ........... -V

CONNGX GSM SG INTOARCG 
CU O OFGRTÂ AMGȚITOARG!

CONGCTARG GRATUITĂ! 
DOAR I49 USD* * pentru 

modelul GRICSSON 628!

•A promovat în Divizia A Astra Ploiești.
• FC Onești va juca barajul pentru pro

movare, pe 30 mai, la Târgoviște, cu 
Electroputere Craiova.

• Au retrogradat în Divizia C: Metalul 
Plopeni, Dunărea Călărași și Foresta II 
Fălticeni.

întru 4 și 30 mai, CONNEX GSM vă oferă conectare gratuită!
...Și 22% reducere pentru Iclcfonul Ericsson (>28!
In loc de IVI USD, Ericsson 628 - un model din generația 
decembrie I997 - va costa acum doar I I9 USD*!
Olerla este valabilă pentru contraclclc încheiate pc I an de zile.
Ofcrlu rsle \«labilii la magazinele si dislribiiilorii (1O\\T\ GSM. în limila slociilni 
disponibil. \rlharea serviciului se fare în eonlbniiikite cu condili il<- roiitrarhialr 
obișnuite.
* I ârîl T\ \ inclus. Xuul pre! rsle valabil niiniai eu activare la COXAIA GSM.

Nu v-ați conectat încă?

CONNEX GSM este marcă înregistrata a MoblFon

Adresați-viî cehii mai apropia! dealer CON.XEX GSM!

DEVA
ANA ELECTRONIC - Marehian Deva: Bd. Deeebal. I>1. R, parter, te].: 051-211 261,054-21 1 261 • \B SYSTEMS Deva: Sir. Santuhalni nr. 31 A, tel.: 051-233 082, 054-233 527 • ADISA.N 
TELECOM -Top Interfere 2000 Deva: Sir. Mihai Vifeazn, Bl.9, parter: tel.: 054-2111901,051-233 300 • GLOBAL NET-TopTeeh Deva: Sir. Andrei Mmeșanu nr.l, tel.: 054-213 871,05'1- 
213 871 • GLOBAL NET - Deva, Sat Deva: Bd. Deeebal, bl. R, parter, tel.: 054-214 439, 05 1-214453 • GLOBAL PARTNERS NETWORK - Aseopier Deva: Sir. I Decembrie nr. 14, tel.: 
054-233 606. 05 I- 233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Teleeom Der a: Str. Zarandnbn, bl. 43, parter; CP 2700, tel.: 05 1-235 678. 054-234- 567 • QUASAR Deva: Bd. Deeebal, bl. R, parter, 
tel.: 054-222 999, 054-222 999 • ROMSERV1CE Deva: Bd. Deeebal, bl. Al, parter, fel.: 054-231 084, 054-231 084 • SIV TEL - Finita &• Co Deva: Str. Mareșal Averescn, bl. 22, parter, tel.: 
054-218 655. O5 I-2J9 550 • UNI AXIS Deva: Bd. Deeebal. bl. I. Magazin Apieola, te].: 092-277 902, 054-222 058.
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îmbunătățirile funciare - puse 
de sărăcia bugetului 

irigații, care încă funcționează, 
au fost furate vanele de pe 
conducte. Acest lucru a dus la 
sistarea irigațiilor timp de două 
zi ie. „Avem probleme cu 
furturile tot timpul. Bănuiesc 
că majoritatea reperelor furate 
iau drumul fierului vechi.
Curios este făptui că nici una 
din firmele de colectare a 
deșeurilor nu ia atitudine față

întregul spectru de 
activități care vizează do
meniul îmbunătățirilor fun
ciare - construcții, reparații 
și întreținere - este împărțit 
în județ de doi operatori 
economici. Unui, bugetar, 
este sucursala județeană a 
Regiei Autonome de îmbu
nătățiri Funciare, iar celălalt, 
Societatea Comercială C1F 
S.A. Deva.

Regia Autonomă se ocupă 
de întreținerea și reparația 
amenajărilor funciare. Pre
zentată de directorul su
cursalei, di ing. iorgos 
ianachis, situația rețelelor de 
irigații administrate de regie în 
județul Hunedoara este 
dramatică. Un patrimoniu 
însemnat se distruge in 
fiecare zi. Din 4488 de ha de 
teren, cât erau irigate înainte 
de 1989, astăzi mai sunt irigate 
doar 635 de ha, proprietatea 
unor ferme agricole privatizate 
aflate în vecinătatea Devei. 
Veche de 30 de ani, rețeaua de 
irigații a județului a fost 
construită, în principal, să 
funcționeze prin forța 
gravitațională a apei. Există și 
o parte a rețelei de irigații ia 
care apa circulă prin pompare, 
“în căzui acestui tip de rețele, 
ne spune di ianachis, imediat 
după 1990 s-au furat toate 
componentele legate de 
instalația electrică - pompele, 
transformatoarele - din rețea 
rămânând doar țevile 
îngropate în pământ".

Un furt a avut ioc chiar cu 
două săptămâni în urmă, când 
de pe unui din traseele de

K— ■ ----------------------------- ■ ■

•3853 de ha de teren agricol au instalațiile de 
irigare în „derivă”

• Se fură într-o lună cât altădată într-un an
• Atât statul cât și sectorul privat sunt prea 

sărace să investească în lucrări de îmbunătățiri 
funciare
de furnizorii care vând 
materiale de proveniență 
suspectă", precizează inter
locutorul. Regia are în grijă și 
lucrările de desecare și ceie de 
eroziune a solului. în prezent, 
în județul Hunedoara se 
găsesc 14.600 de ha de teren 
cu lucrări de desecare și 
33.000 de ha de teren tratate 
împotriva eroziunii solului. 
Părerea dlui ianachis este că, 
în faza actuală, o reabilitare a 
rețelei de irigații încă se mai 
poate face, dar acest serviciu 
nu este cerut de noii 
proprietari ai pământului, care 
au o reticență față de costurile 
unei astfel de facilități. în 
aceste condiții, eforturile celor 
46 de angajați ai sucursalei se 
îndreaptă spre activitățile de 
întreținere și reparație a 
patrimoniului existent. în acest 
an, Hunedoarei i-au fost 
repartizate de ia buget 500 de 

milioane de iei pentru aceste 
lucrări. Pe lângă activitatea de 
îmbunătățiri funciare, au fost 
dezvoltate și aite activități 
aducătoare de venituri 
suplimentare. Astfel s-a pus 
baza unui spațiu productiv 
unde se fabrică boițari, borduri, 
stâlpi de gard. Anui trecut, din 
vânzarea a cca 14.000 bucăți 
de bordură, sucursala a 

încasat 54 de milioane de iei, 
folosiți în mai buna 
administrare a activității.

Dacă starea întreținătoriior 
este dificilă, existența 
constructorilor în domeniul 
îmbunătățirilor funciare este 
pusă, deja, sub semnul 
întrebării. ,,înainte de 1989, 
două treimi din activitatea 
noastră era destinată lucrărilor 
specifice de îmbunătățiri 
funciare. în prezent, ponderea 
acestei activități este practic 
nulă", ne spune di ec. Petru 
Crișan, director economic ia 
S.C. CiF SA. De câțiva ani, 
bugetul nu a alocat nici un ieu 
pentru construcția sau 
continuarea unor lucrări 
neterminate din domeniul 
amenajărilor funciare. Sunt, în 
județ, lucrări neterminate de 
combaterea eroziunii solului ia 
Vața-Ocișor (neterminată din 
1992, după ce s-a lucrat trei ani

la colt
9.

ia ea), ia Sarmizegetusa- 
Zăicani (ia care nu s-a mai 
lucrat din 1994) și ia 
Boșorod-Grid, lucrare 
pentru a cărei continuare s- 
au alocat în acest an 250 de 
milioane de iei. Interlo
cutorul este de părere că 
neacordarea atenției ne
cesare problemelor solului 
poate genera, în timp, efecte 
negative, culminând cu 
alunecări de teren 
catastrofale. La fei ca și în 
căzui Regiei Autonome de 
îmbunătățiri Funciare, CiFși- 
a dezvoltat aite valențe de 
activitate, fiind axată pe 
lucrări de construcții 
industriale sau civile și 
confecții metalice. Firma 
produce diferite sorturi de 
balastieră, betoane și 
mortare proaspete, precum 
și diferite prefabricate din 
beton.

Ca și concluzie ia ceie 
discutate cu cei doi 
interlocutori s-a cristalizat 
ideea că domeniul 
îmbunătățirilor funciare este 
suferind în România. Ne 
găsim ia un moment de 
trecere între proprietatea de 
stat și cea privată a 
pământului, iar costurile 
ridicate pe care ie reclamă 
lucrările de amenajare 
funciară nu pot fi încă 
suportate din surse 
particulare. Se speră însă că 
pe măsură ce agricultorul 
român va deveni fermier 
adevărat să se facă simțită 
și o revigorare a sectorului 
de îmbunătățiri funciare.

,z

[ Echivalarea între vechea [ 
{ și noua standardizare | 
I a cimentului !

Desfășurat în generosul 
I cadru oferit de noul sediu al 

| Camerei de Comerț și Industrie
■ Hunedoara, simpozionul cu 
1 tema ,,Materiale speciale și 
I importanța lor în calitatea 

| construcțiilor” a reunit un număr
■ însemnat de specialiști interesați 
* de subiectele anunțate.
I Unul dintre acestea s-a 
| referit la prezentarea noilor tipuri
■ de cimenturi compozite conform 
I SR 1500:1996 și la domeniile de 
I utilizare a acestora. Dincolo de 

| informațiile pur tehnice 
> prezentate de dl conf, dr Aurel 
1 Todincă, de la Facultatea de 
I Chimie Industrială Timișoara, s- 

| au putut reține o serie de
■ aspecte vizând producția de 
1 ciment. Una din problemele 
I serioase pe care a identificat-o 

| vorbitorul vizează echivalențele
■ care se pot face între vechea și 
1 noua standardizare a cimentului. 
I Există, în clipa de față, o 

| neconcordanță între proiectanții
■ în construcții și fabricanții de 
1 ciment, în sensul că primii 
I lucrează încă folosind vechiul 

| standard, în timp ce producătorii
■ de ciment fabrică deja în noua
■ standardizare. O echivalare 
I necorespunzătoare a datelor din 

| proiect poate genera efecte
■ dintre cele mai grave. Con- 
1 ferențiarul este de părere că

industria românească 
ciment s-a preocupat 
ultimii ani de propria | 
privatizare, neglijându-se ■ 
prezentarea de date ex- ! 
haustive aferente producției. I 
S-a făcut precizarea Că toate | 
țările europene s-au îngrijit i 
să-și facă la amănunt cu- ! 
noscută oferta de cimenturi, I 
numai fabricile românești | 

întârziind să-și promoveze | 
oferta. j

Unul din subiectele ■ 
seminarului s-a referit lâ un I 

material, produs în Germania | 
și folosit în construcții la | 
etanșare împotriva apei din . 
sol, a apei sub presiune și a 1 
apei de suprafață, în I 

renovarea și protecția pentru | 

beton. Destinat ,,vindecării” | 
clădirilor vechi care suferă de . 
infiltrații de apă, EPASIT-ul 1 
poate fi folosit cu succes și la I 

etanșarea tancurilor ce conțin | 

apă potabilă, fiind un produs | 
născut după zeci de ani de . 
experiență în domeniu. Firma 1 
germană a vândut în I 

întreaga lume 150.000 de | 

tone de EPASIT fără să | 
primească vreo reclamație ■ 
privind eficacitatea acestui • 
material special. I
_______________________ J

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

[ 80 de miliarde de lei ] 
j pentru IMM j

Parlamentul României a definitivat Bugetul de stat pe anul I 
| 1998. Conform proiectului de buget, sumele din privatizare se I 
. constituie într-un fond în valoare de 3500 de miliarde de lei, aflat ! 
I la dispoziția guvernului și destinat susținerii activităților de reformă I 
| și restructurare. Din acest fond, 2800 de miliarde de lei vor fi |
■ alocați pentru industrie, 500 de miliarde de lei pentru agricultură ■ 
1 și 200 de miliarde de lei pentru recapitalizarea EXIMBANK. 1 
i Având în vedere situația gravă a întreprinderilor mici și | 
i mijlocii, miniștrii reformei, industriei și comerțului au convenit ca i 
J din cei 2800 de miliarde de lei destinați, repartizați industriei, 80 ! 
I de miliarde de lei să fie dirijați spre ajutorarea IMM. S-a precizat I 
| că în scurt timp va fi prezentat un raport incluzând măsurile de | 
. sprijinire a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Ar fi atât de .
■ necesar. 1
I---------------------------------------—__________________________ I

TVA rămâne așa 
cum este

într-o recentă discuție cu 
premierul Radu Vasile, 
reprezentanți ai Blocului Național 
Sindical au readus in discuție o 
idee mult vehiculată în mediile 
economice și anume aplicarea 
taxei pe valoarea adăugată la 
încasarea facturii și nu la 
emiterea acesteia, cum se 
procedează în prezent. Metoda 
nu este agreată de mai marii 
finanțelor din România pe motiv 
că ar conduce la un blocaj 
generalizat în economie. La 
rândul său, Varujan Vosganian, 
președintele Comisiei Buget- 
Finanțe-Bănci din Senat, 
apreciază că aplicarea TVA la 

încasarea facturii ar reprezenta 
un pericol pentru bugetul statului, 
în condițiile in care TVA este cel 
mai sigur venit la buget. Așa că 
nici un ajutor pentru 
întreprinderile mici și mijlocii. 
TVA se va plăti în continuare ca 
în prezent.

imprumut de la BM 
pentru reforma in 
telecomunicații

în procesul privatizării 
Companiei Naționale de 
Telecomunicații, o serie de firme 
străine depun oferte la Ministerul 
Privatizării. Pentru atragerea

eCONOM/C
investitorilor în acest important 
sector este necesară dezvoltarea 
și modernizarea infrastructurii 
Inspectoratului General al 
Telecomunicațiilor. Proiectul de 
susținere a reformei în acest 
domeniu, în valoare de 44 de 
milioane de dolari, este finanțat 
parțial de Banca Mondială, printr- 
un împrumut de 30 de milioane de 
dolari și cofinanțat de Guvernul 
României, Uniunea Europeană și 
Inspectoratul General ăl 
Telecomunicațiilor - către care a 
fost transferată întreaga 
responsabilitate de la Ministerul 
Telecomunicațiilor.

3625 miliarde de lei 
deficit la bugetul 

asigurărilor sociale 
Curtea de Corpuri a României 

a depus la Biroul Permanent al 
Camerei Deputaților un Raport 
privind verificarea execuției 
bugetului asigurărilor sociale. 
Suma datoriilor neîncasate la 
bugetul asigurărilor sociale 
însuma, la sfârșitul lunii martie 
a.c., 3625,1 miliarde de lei. Agenții 
economici cu cele mai mari datorii 
sunt: SNCFR - 226,1 miliarde, RA 
a Lignitului Tg. Jiu -133,3 miliarde, 
S.C. SIDEX S.A. Galați - 87,4 
miliarde, RA a Huilei Petroșani - 
67,8'miliarde, S.C. Siderurgica 
S.A. Hunedoara - 37,1 miliarde, 
S.C. Tractorul S.A. Brașov - 31,9 
miliarde.

Mărturisesc că, după 1989, 
mergeam rar și cu oarecare 
strângere de inimă ’ la 
întreprinderea “Vidra” Orăștie, 
devenită, în 1991, SC “Favior” SA. 
Ca întreaga industrie românească, 
și această cunoscută fabrică de 
blănuri - una dintre cele mai mari 
din țară și din sud-estul Europei - 
intrase într-o vertiginoasă cădere 
liberă. Aprovizionarea cu piei de 
ovine scăzuse considerabil, desfa
cerea de asemenea. Dasvidania 
piață CAER, arivederci Italia, auf 
Wiedersehen Germania, good by 
SUA, adio perspectivă. Salariații 
de aici erau derutați, numărul lor 
s-a redus drastic, de la 3000 la 
2000, însă nu au disperat. O 
asemenea unitate, cu 75 de ani de 
tradiție în domeniu, nu putea să 
piară. în decembrie 1996 s-a 
privatizat - pe cont propriu și prin 
ofertă publică internă -, urmând ca 
plata acțiunilor către FPS să se 
efectueze în rate semestriale în 
timp de nouă ani, câte 800 de 
milioane pe an.

- 

SE ÎNTINDE SERIOS ... PIELEA
Cu acest statut, “Favior” a 

intrat în 1997 în forță și cu 
optimism. A fost anul unui nou 
început, al așezării întregii 
activități pe bazele economiei de 
piață. A fost întinerit manage
mentul, s-au reorganizat secțiile, 
atelierele, serviciile, s-a mai 
primenit colectivul de angajați pe 
ici, pe colo, prin punctele 
esențiale ale profesionalismului, 
ordinii și disciplinei. Tânărul și 
energicul director general al 
societății, ing. Gabriel Popa, 
vorbește cu satisfacție și 
responsabilitate despre aceste 
metamorfoze.

- Suntem privatizați și trebuie 
să ne înscriem în coordonatele 
economiei de piață, subliniază 
Gabriel Popa. Am refăcut unele 
relații cu furnizorii de materii 
prime din țară și din străinătate, 
ne preocupăm de aprovizionarea 
directă cu piei de ovine de la 

diverși furnizori, de stat sau 
particulari, am reluat cooperarea 
cu o serie de beneficiari 
tradiționali ai produselor noastre,

Li “Favior” Orăștie - integral 
privatizată

am descoperit noi piețe peste 
hotare și treaba merge foarte 
bine. Producem și livrăm în serie. 
Lucrăm pe două, pe trei 
schimburi, sâmbăta, duminica, 
atunci când este și atât cât este 
nevoie.

- Ce anume produceți, die 
director general?

- Gama este largă și diversă: 
în principal haine din blană (de 
ovină, nurcă, vulpe, bizam, dihor 
etc.), dar și gulere, căci.uli, 
mănuși, jachete, huse auto, 
echipamente de protecție, geci 

din piele, multe altele. Menționez 
că o bună parte din producție o 
livrăm la export. In acest an vrem 
să dăm vreo 60 la sută. Deja 

lucrăm masiv, în sistem lohn, 
pentru un partener italian - 
cunoscuta firmă Giorgio Armani. 
Cu un altul, Beneton, ne aflăm în 
discuții pentru o viitoare 
colaborare. Chiar ne gândim să 
mai angajăm ceva personal, 
tânăr, pe care să-l pregătim în 
spiritul noilor exigențe care se 
pun pe piața mondială: calitate, 
operativitate, prețuri.

- Și reușiți, die director?
- în mod obligatoriu. Am spus 

și rămân la ideea că “Favior" nu 
va fi o societate închisă. Vom 

angaja oameni, îi vom pregăti, 
vom ridica performanța profe
sională, vom întări ordinea și 
disciplina. E drept că mai avem 
probleme cu productivitatea, ge
nerate de mentalități, organizare, 
disciplină, însă le vom rezolva. 
Dacă vrem salarii ca dincolo, 
trebuie să muncim ca dincolo.

- Dar aveți condiții?
- Avem. Cum spuneam, de 

materie primă nu ducem lipsă. Am 
achiziționat, în preajma Paștelui, 
vreo 6000 de piei de miei, cu care 
vom produce continuu până prin 
decembrie a.c. O bună perioadă 
vom lucra în lohn sau, cum se 
zice, cu materialul clientului italian. 
Dispunem, de asemenea, de o 
dotare corespunzătoare. Am 
înlocuit 85 la sută din vechile 
mașini de cusut cu altele moderne, 
de mare productivitate, am adus 
butoaie noi de vopsit, nuevem 
decât să lucrăm.

- Din punctul de vedere al 
cifrelor, cum ați încheiat anul 
1997, ce v-ați propus pe 1998?

- Deși a fost primul an după 
privatizarea societății, am avut o 
activitate pozitivă. Am realizat 
un. profit brut de 6,8 miliarde de 
lei, am livrat la export marfă 
însumând aproape trei milioane 
de dolari, am rambursat credite 
de 24,1 miliarde de lei și dobânzi 
la credite de 14,5 miliarde de lei. 
Cifrele pe acest an sunt mai 
mari. Vrem să obținem un profit 
net de cinci miliarde de lei și să 
dăm la export produse în 
valoare de nouă milioane de 
dolari. După rezultatele din 
primul trimestru al anului și dbpă 
ritmul de acum al producției, 
sperăm să ne îndeplinim 
obiectivele propuse.

Este îmbucurător să 
consemnăm asemenea stări de 
lucruri pozitive, dovadă că 
privatizarea nu poate avea decât 
efecte benefice, cu condiția 
respectării cu strictețe a regulilor 
economiei de piață.



27 MAI 1998 Cuvântul liber

------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Aurul din clape și din suflete
Oboseala încă nu s-a risipit. Dar cât de fru

moasă e truda când e încununată cu aur! Vor mai 
trece zile până când elevi, dascăl și părinte vor 
lăsa în urmă osteneala unui drum lung, cu emoțiile, 
întrebările, grijile cotidiene, și vor simți cu adevărat 
bucuria succesului. A marelui succes! Că nu e 
ușor să străbați "lumea" de la Deva până pe Coas
ta de Azur într-un compartiment de clasa a ll-a, cu 
bagaje (în care să se afle și hrana pentru două 
săptămâni), să parcurgi, zilnic, 7 km de la motel la 
sălile de concerte, să-ți drămuiești timpul între 
repetițiile elevilor - concurenți și bucătărie - pentru 
mic dejun, prânz și cină - să-ți dai seama că nu 
poți fi doar profesor de pian, ci și mamă a trei copii, 
și medic. Sprijinul de nădejde în toate a fost însă 
tatăl Diannei, dl ing. Traian Vasiu.

Acolo, la Monte Carto, n-a fost vreme de admirat 
priveliști! Trei elevi de la Liceul de arte "Sigismund 
Toduță" din Deva, înscriși la Concursul Internațional 
de Pian "Maryse Cheilan" din Hyeres (Franța), aveau 
să se confrunte cu 195 de concurenți din 13 țări ale 
lumii - din Italia până în Canada, din Portugalia până în 
Japonia, din Rusia până în Cuba. S-a participat pe 
categorii de repertoriu (nu de vârstă ca la alte 
întreceri similare), cu program impus, în fața unui juriu 
exigent, format din reputați specialiști francezi.

La categoria "Moyen 1" - Cristian Dumitriu, din 
clasa a Vl-a a liceului devean - copilașul din Hune
doara pentru care pianul a devenit visul împlinit și care 
a început studiul cu dna prof. Diana Breileanu și l-a 
continuat cu dna prof. Doina Ona - a cucerit primul 
loc, cu Medalia de Aur! Cristian - la primul său concurs, 
la prima sa întrecere internațională - cucerește Aurul!

E rândul Ancăi Preda, din clasa a Vlll-a a liceului 
de muzică devean, să-și confirme talentul, pre
gătirea. E tot la prima ei deplasare în străinătate, după 
ce a cucerit în concursuri naționale numeroase locuri 
I și II, și un loc III la o întrecere internațională desfă
șurată în țară. Inteligentă, cu personalitate, dornică de 
împlinire în arta muzicală, Anca a adus școlii și țării 
un loc onorant. Concurând la categoria "Moyen 2", a 
cucerit locul II, argintul!

Și, după o așteptare de neimaginat (de la 8 
dimineața la 6 seara), intrând la categoria "Superieur 
2", Dianna Luminița Vasiu, premianta din clasa a Xl-a 
a liceului devean, s-a așezat la pian. De sub mâinile

ei, de sub clapele jucăușe acordurile au căpătat 
dimensiuni nebănuite. Dianna redescoperea minunea 
muzicii, minunând juriu, dascăl, părinte, public. 
"Premiere Medaille!" Aur! Dianna, fetița care din 
grădiniță până la domnișoara din clasa a Xl-a a 
crescut muzical sub îndrumarea prof. Doina Ona, 
cucerește al treilea premiu internațional: de două ori 
aur în Franța, argint în Italia!

Mai este loc de bucurie după atâta oboseală? 
Trei copii - alături de profesorul lor și un tată - își 
așază cu grijă diplomele, medaliile spre a reveni 
acasă. Alt drum obositor îi așteaptă în compar
timentul de clasa a ll-a (în timp ce alți 31 de elevi din 
România însoțiți de profesori și părinți parcurg 
drumul cu avionul). "Nu-i bai!" - zic ardelenii noștri 
de aur. Acum, în drum spre casă vom vedea și noi 
Veneția, Viena, vom sărbători cele patru aniversări 
ale zilelor de naștere (Cristi, Dianna, Anca și tata 
Traian), trăite acolo, în emoții. A fost greu, dar - uniți 
ca într-o adevărată familie - au răzbit și au învins!

Oboseala? E încununată cu Aur!
- Participarea noastră la această prestigioasă 

întrecere internațională și succesul pe care l-au 
obținut copiii noștri nu ar fi fost posibil fără sprijinul 
celor care ne-au facilitat acest demers ; apreciază 
dna prof. Doina Ona. Mulțumim cu toată recunoștința 
conducerii liceului de arte, Inspectoratului școlar 
județean, tuturor sponsorilor care ne-au înțeles și 
ne-au ajutat. Copiii au răsplătit cu aur acest ajutor.

Laudă lor! Aici la Deva, copiilor premiați li s-a 
alăturat și Monica Dăianu, din clasa a Vll-a a Liceului 
de arte care la Concorsi Internazionale di Musica 
"Citta di Stresa" (Italia), între 150 de concurenți (din 17 
țări) s-a clasat pe locul 4 (primul loc nu s-a acordat). 
Monica, fetița muzicală, deosebit de dotată, pregătită 
de prof. D. Ona, a oferit părinților (care au însoțit-o în 
concurs) și școlii o nouă mărturie a harului și stră
daniei. Deținătoare a numeroase premii naționale și a 
unui argint internațional, Monica se alătură, acum, 
colegilor, reveniți cu lauri din Franța, așteptând cu 
emoție apropiata sărbătoare a Liceului de arte "Sigis
mund Toduță", școală pe care au încununat-o cu aur.

Felicitări, copii, care vă cuceriți de timpuriu 
personalitatea!

Lucia LIC IU

. i-.

Un nou produs "elev Decebal"?
• Vă scriu în speranța - de

zinvoltă, de ce nu? - că și ano
nimii, indiferent de statutul lor 
social, au dreptul la o opinie. 
Această opinie ia, din păcate, 
forma unui protest care nu do
resc să rămână formal.

lată, pe scurt, despre ce es
te vorba. în trimestrul al ll-lea al 
acestui an școlar am fost con
fruntați cu o alegere cel puțin 
ciudată, aceea de a alege cu
loarea unei noi... uniforme șco
lare. La ședința cu părinții dis
cutarea problemei a lăsat de do
rit, poate din cauza lipsei de inte
res pentru asemenea manifes
tări, ori a superficialității unora.

Și acum următoarea între
bare: cum se justifică punerea 
noastră, a elevilor, în fața alegerii 
culorii uniformei - deci a efec
tului, când nici măcar nu ni s-a 
cerut părerea asupra acordului 
de a purta sau nu această uni
formă? - adică tocmai cauza. în 
definitiv, ce se încearcă?-O no
uă uniformizare? Pentru că, îmi 
amintesc vremuri - apuse, ce-i 
drept - când școlari mai mari 
sau mai mici ne zbăteam în ma
terialul uniformelor pionierești, 
împiedicându-ne și încurcându- 
ne în stofa prost croită. Cu toții 
știm la ce a dus această uni
formizare. Se încearcă oare lan
sarea noului produs "elev Dece
bal"? Oare această tendință nu 

keste un atentat asupra libertății 

Un gând și o poantă la CLUB T
înțelepciune
"Fericit este orpul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a 

dobândit iscusință.
Deoarece agonisirea ei este mai ‘de folos decât a argintului și 

câștigarea ei mai de preț decât a aurului celui mai curat.
Ea este mai scumpă decât pietrele nestemate și nici o comoară 

n-o poate ajunge în preț."
Septuaginta

Aritmetică
La o școală primară învățătorul întreabă un elev:
- Dacă ai trei cireșe și le mănânci pe toate, ce-ți mai rămâne?
- Trei sâmburi, răspunde repede elevul.

de expresie? Pentru că, știu eu, 
îmbrăcămintea, mai ales la vâr
sta aceasta, este una din for
mele de manifestare și expresie 
a personalității.

Cât privește reacția părin
ților, ea este dacă nu indiferen
tă, atunci neconvingătoare. Con
fruntați și așa cu destule pro
bleme ale concretului zilnic, o 
nouă alegere și un nou consum 
din bugetul familiei pentru uni
formă ar trebui să stârnească o 
oarecare reacție.

Desigur, se impune argu
mentul utilității - căci putem merge 
la școală cu aceeași uniformă 
închisă la culoare (știm noi de 
ce) - o lună de zile. Dar nu vrem 
să devenim aceeași stereotipi - 
plutonul de decebaliști - puțin 
murdărei, unii mai prostuți, alții 
mai isteți. Dar ce contează, pen
tru că suntem îmbrăcați la fel.

Totuși alegerea culorii a a- 
părut hilară, după cum hilare au 
fost și antecedentele - destul de 
mediatizate - ale responsabililor 
acestei instituții.

Să nu te-apuce râsu'- 
plânsu'?

P. S. în condițiile libertății 
dreptului la exprimare mi-aș fi 
dat numele - dar acum, în actu
alele condiții, pur și simplu mă 
tem de consecințe.

Un ele v al Colegiului 
Național "Decebal"

MUSIC BOX
Albumul "The Greatest Hits" la 

fel ca și "Live Baby Live" a avut 
două versiuni una britanică cu 18 
piese alese de Giles Martin în timp 
ce versiunea americană realizată 
de casa de discuri Atlantic cu 
producătorul Marilu Windvand 
Amoroso include doar 16 piese. 
Varianta britanică a culegerii "The 
Greatest Hits" a figurat pe locul 3 
în UK (7.11.1994) și cuprinde pie
sele: Mystify/ Suicide Blonde/ 
Taste It/ The Strangest Party 
(These Are The Times)/ Need 
You Tonight/ Original Sin/ Heaven 
Sent/ Disappear/ Never Tear Us 
Apart/ The Gift/ Devil Inside/ 
Beautiful Girl/ Deliver Me/ New 
Sensation/ What You Need/ 
Listen Like Thieves/ Bitter Tears 
și Baby Don't Cry.

în 1995 grupul INXS s-a în
tors cu un turneu intitulat "Back 
To The House Tour" susținând 
show-uri în cluburi din Australia, 
Anglia și SUA.

r------------------------------------------------fe

1UQA11A,
Ești prea grasă și îmi ceri o 

rețetă pentru cură de slăbire. 
Mioara, în primul rând nu ți-aș 
recomanda să urmezi nici un fel 
de cură de slăbire luată de la 
diferite cunoștințe sau din re
viste diverse.

îți recomand să mergi la un 
medic dietetician, el va ști să-ți 
spună dacă greutatea ta este 
supraponderală pentru vârsta, 
înălțimea și constituția ta. Apoi 
după ce-ți va face analizele de 
rigoare îți va prescrie o dietă și 
sunt sigură că și exerciții fizice a- 
decvate pentru dieta respectivă.

plAtoomi 5))
Nu te hazarda să faci cură 

de slăbire fără sfatul medicului, 
ar fi chiar periculos. Organismul 
nostru are nevoie de calorii și 
proteine și nu toate rețetele ve
hiculate în presă sunt adecvate 
oricui. Apoi, o cură de slăbire 
fără exercițiu fizic nu duce de
cât fa o supraîngrășare după 
întreruperea curei în cauză.

Uneori ceea ce credem noi 
despre "a fi grasă" nu e același 
lucru cu ce crede medicul des
pre aceasta. Știu că tiparul este 
cel al fetelor top mode! șnur și 
nu dolofanele lui Rubens, dar 
mai știu că normalul e undeva 
între ele.

Deci, te rog, mergi la un me
dic. Nu te hazarda în folosirea 
unor rețete miraculoase.

ina DELEANU

Cronica "optimistului"

Clonarea proștilor
(fragmente de jurnal)

® "Muzica trebuie să 
spargă în primul rând timpa
nele... și, în ultima instanță, chiar 
lumea întreagă" - este deviza lui 
Bryan Johnson, cântăreț din 
grupul australian AC/DC. De
sigur, deviza a fost preluată de 
o întreagă generație cuprinsă de 
extazul HAOSULUI SONOR.

® "Sunt tineri care se în
chină unor idoli de carton, care 
au pierdut busola și contactul cu 
valorile autentice, care se înde
părtează - mutilant și incurabil - 
de esențe, creându-și paradisuri 
artificiale. Citesc în mai multe 
publicații că ultima modă prin 
baruri și discoteci este "Cocktail 
Dynamite", adică tărie - de re
gulă, vodcă - cu medicamente 
(Romparkin, Fortral sau 
Amitriptilină). Beau și "se- 
mpușcă", sub semnul egalității, 
băieți și fete. îmi vin în minte cu
vintele neuitatului I.D. Sîrbu: "De 
câte ori văd fete tinere amețite 
prin baruri, îmi vine să fug spre 
păduri, să iau în brațe primul 
brad și să strig: "Cum de-o lă- 
sați? Doar e sora voastră!".

® Mă urmăresc recentele 
imagini de la TV, cu tineri care și-

Tinerii și infracțiunea
Gheorghe și 

Georgel
Dacă tot au abandonat 

școala, Gheorghe Egri, de
14 ani și Georgel Botu, de
15 ani, ambii din Vulcan, s- 
au apucat de furat.

într-o noapte, ei au fost 

surprinși de poliție în timp 
ce ieșeau cu mai multe bu
nuri furate dintr-un magazin 
al SC "Realcom" SA Petro
șani. Băieții au intrat în ma
gazin după ce au spart vi
trina.

8 milioane de lei 
prejudicii

Polițiștii din Deva au de
pistat și reținut un recidivist 
de 22 de ani care într-o 
noapte a forțat un grilaj de la 
ușa de acces în Muzeul de

IIMX5 [X]
Paula realizează interviuri cu sta
rurile zilei stând pe un pat din 
studioul de filmare. Succesul ulti
mului turneu al grupului INXS a 
determinat-o pe Paula să-l invite 
la showul ei pe Michael 
Hutchence. Deși Paula era mări
tată și avea trei copii, relația dintre 
ei a devenit mai mult decât un sim
plu flirt. După câteva săptămâni 
Paula Yates l-a părăsit pe Geldof, 
începând un lung și mediatizat 
proces de divorț. Paula și Michael, 
văzuți tot timpul împreună, alimen
tau cu subiecte picante presa de 
scandal.

La 17.06.1996 grupul INXS 
apare pentru prima dată în public 
după o pauză de aproape un an 
cu ocazia decernării premiilor The 
Platinum Europe Awards desfă
șurat la Bruxelles. Cu acest prilej 
Hutchence afirma că INXS pregă
tește un album nou și un turneu 
aniversar în 1997. El a ocolit însă 
întrebările incomode cu privire la 
relația lui cu Paula Yates și mai 
ales pe cele în legătură cu fetița 

au făcut de cap într-o stațiune 
de la Marea Neagră. Mareea de 
sticle sparte pe străzi spunea 
tot. Sticlele nu conținuseră a- 
ghiazmă... La Poliție sunt "inter
vievați" câțiva tineri cu tunsori 
"creastă de cocoș", cu grimase 
de extratereștri și vocabular 
însușit și perfecționat în facul
tățile din Ferentari. Mă întreb 
cutremurat: "Cum s-or vedea 
minunile acestei lumi de sub 
creasta analfabetului cocoș?".

® Pe stradă, la radio, la 
TV - foarte mulți tineri vorbesc 
cu jind despre bani, despre do
rința - indiferent cum! - de a 
avea cât mai mulți bani. Le-aș 
aminti celor ce le lasă gura apă 
când aud de bani că: BANUL NU 
TE SCAPĂ DE SĂRĂCIA MINȚII...

® Spunea Vasile Conta 
(filozof și om politic român): "Da
că un popor nu are o tinerime 
entuziastă, cultă și cu dragoste 
de țară, este pierdut pentru tot
deauna. Aceste vlăstare ale ti
nereții țin pe umerii lor viitorul, 
precum odinioară Atlas - pă
mântul".

Hie LEAHU

istorie, de unde a furat o 
drujbă și o stație de emisie - 
recepție în valoare de 8 mili
oane de lei.

Găinar la 14 ani
La 14 ani, Constantin 

Calo din Lupeni a ajuns găi
nar. De fapt el este cercetat 
de poliție pentru mai multe 
furturi.

într-o noapte a furat 13 

găini din gospodăria unui 
cetățean din localitate. într-o 

altă noapte, dintr-o altă gos
podărie a furat găini, rațe și 
gâște. Tot noaptea, împre
ună cu Giani Farcaș, de a- 
ceeși vârstă, din Lupeni, a 
"spart" un magazin. Au furat 
ei bunuri în valoare de 
1.174.000 de lei. El "lucra" 
însă și ziua. Profitând de ne
atenția unei vânzătoare, de 
pe tejgheaua unui magazin 
a furat marfă în valoare de 
200.000 de lei. (K/V.) 

lor Heavenly Hirani Tiger Lily 
născută cu puțin timp înainte.

Mult așteptatul album a apă
rut abia în martie 1997 cu titlul 
"Elegantly Wasted" fiind prece
dat de singlelul promoțional Ele
gantly Wasted (No. 20 în UK la 
17.03.1997). Albumul Elegantly 
Wasted a figurat pe locul 16 în 
UK (14.04.1997) și cuprinde pie
sele: Show Me (Cherry Baby)/ 
Elegantly Wasted/ Everything/ 
Don't Lose Your Head/ 
Searching/ I'm Just A Man/ Girl 
On Fire/ We Are Thrown 
Together/ Shake The Tree/ She 
Is Rising/ Building Bridges și 
Shine. Pe disc sunt incluse atât 
piese de dans în manieră pop 
cât și piese rock amintind de 
perioada lor de glorie.

Ultimul single al grupului INXS 
intitulat Don't Lose Your Head a 
fost folosit în soundtrack-ul filmului 
Face/ Off în regia lui John Woo.

- va urma -
Horia SEBEȘAN

în vara lui 1995 Michael 
Hutchence participă cu piesa The 
Passenger la soundtrack-ul filmului 
"Batman Forever" ( No. 5 în topul 
american de albume Billboard). Pe 
acest disc mai figurează nume cu
noscute cum ar fi: U2 (cu celebra 
piesă Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill 
Me), P.J. Harvey, Brandy, Seal, 
Massive Attack, Eddie Reader, 
Offspring, Nick Cave, Mazzy Star, 
Method Man, The Devlins și Sunny 
Day Real Estate.

Michael Hutchence se îndră
gostește de Paula Yates, soția 
celebrului muzician Bob Geldof, 
înnobilat cu titlul de Sir după acți
unea de caritate și concertul gi
gant Live Aid pe care a proiectat- 
o și condus-o. Geldof are compa
nia de televiziune Planet 24, iar 
Paula este realizatoarea emisiunii 
Big Breakfast, un show urmărit de 
milioane de telespectatori. Punctul 
culminant al acestei emisiuni este 
rubrica In Bed With Paula în care



VANZAR1
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent apartament bun, 2 
camere, etaj 3, Gojdu, fără 
îmbunătățiri, 75.000.000 lei. Tel. 
220745(7758) ’

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, bloc 02, ap. 73. Tel. 
222397(7779)

• Vând apartament 3 camere, 
Deva, tel. 621446 sau 241918. 
(7392)

• Vând casă, încălzire centrală, 
Dacia Break 1989, tel. 261648 
(8014)

• Vând casă, Orăștie, str. Rîului 
10 A. Informații tel. 241469, după ora 
16.(7394)

• Vând casă, curte și grădină, 
comuna Romos, nr. 205. (7395)

• Vând apartament 3 camere, 
Deva, Titu Maiorescu, 90 milioane. 
Informații Orăștie, Pricazului, bloc 57/ 
10. (7400)

• Vând microbuz Ford Diesel, 9 
locuri plus marfă, 1,5 tone, preț 
15.000.000. Tel. 620948 (4610)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, str. A.lancu, tel. 216164 (4769)

• Vând casă Spini, nr. 21, 3 
camere, gaz, apă, grădină, depen
dințe. Tel. 092597210 (7483)

• Vând casă, grădină, Ilia. 
Informații tel. 223, Ighiu, jud. Alba, 
după ora 20. (7469)

• Vând apartament 3 camere 
Deva, zona Restaurant Transilvania, 
preț negociabil. Tel. 213524 (8028)

• Vând casă în Rapolt, BMW 325 
IX. Informații tel. 092/281319 (8020)

• Vând casă în Buituri, str. V.
Pârvan, nr. 4, zona Izvor, Hunedoara. 
(5099)_________________________

• Vând BMW, model nou, an 
fabricație 1990, înmatriculat și Opel 
Kadett Caravan, fabricație 1991. Tel. 
056/225901,094/861809 (8007)

Cooperația de consum nu și-a spus 
ultimul cuvânt

• Vând două IFA ROBUR Diesel, 
3,5 tone, 25 mc, 7777 DM, negociabil, 
054/242580(7386)

• Vând Dacia 1310, Dacia 
papuc, Mercedes, Dubiță TV, 
motoare Saviem, tractor U 650 și 
casă, două camere, Simeria. Tel. 
218245 (8004)

• Vând tractor U 445, în stare de 
funcționare, Vețel, nr. 43. (8005)

•Vând Mazda 626 Diesel 1987, 
radiată tel. 220898 (8012)

• Vând ARO cu remorcă și 
societate comercială, Orăștie, tel. 
242077 (7397)

• Vând Audi 80, avariat față, și 
talon, Orăștioara de Jos, nr. 74. (7399)

• Vând BUS Iveco 8 plus 1 locuri, 
parțial avariat, garaj metalic, de- 
montabil 4 x 6m. Tel. 624108 după 
ora 18. (8016)

• Vând Dacia 1300, an 1981, CIV, 
stare foarte bună. Tel. 621124 (7401)

•Vând Dacia 1310, 5 viteze. 
Informații tel. 054/712015, după ora 
16(5100)______________________

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

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90.000 lei), video, satelit. 
092/368868.

• Vând parbrize Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Tel. 225075 (7772)

• Vând motocultorcu plug, freze, 
mașină tuns iarba. Tel. 212463 
(7771)

• Vând mașină înghețată Carpi- 
giani, preț avantajos. Relații la tel. 
094583142(7278)

•Vând și montez instalații com
plete pentru recepționarea urmă
toarelor programe TV: PRO TV, 
Antena 1, TV Parâng, TVR 1, TVR 
2.Țehnologie de ultimă oră. Garanție 
un an. Informații tel. 094583126,054/ 
777455(7274)

• Vând cărucior copil, scaun 
mașină și rotobil copil. Tel. 232064. 
(8013)

• Vând combină recoltat păioase 
C12. Informații Geoagiu Sat, tel. 211 
sau 277. (7396)

• Vând dozator Siemens, cu trei 
capete, 1000 DM, tel. 243557, între 
orele 8-14 (7398)

închirieri •
• Ofer închiriere - asociere spațiu 

50 mp pentru comerț A.P., prestații 
servicii, vad bun, central. Tel. 622372 
(3462)

OFERTE DE 
SERVICII

• S.C. în dezvoltare angajează 
vânzătoare, absolvente liceu, pro
moția 1996-1997. Relații la tel. 211411 
(7799)

• Transport auto 1 t, preț con
venabil. Tel. 216483 și 092/712716 
(8009)

• Șofer profesionist, cat.B.C.E. 
îmi ofer serviciile unei firme. 
Număr de telefon: 094/861496 
(3463)

• Caut pensionară pentru îngrijire
femeie în vârstă (menaj). Tel. 223489 
(8033)__________________________

• Instalăm alarme și interfoane 
pentru blocuți, vile, birouri. Tel. 
624055(7784) 

DECESE
_________

• Familia Remus și Monica 
Borza, împreună cu bunicii anunță 
cu adâncă durere dispariția 
fulgerătoare a fiului și nepotului 
lor drag

CRISTI
în vârstă de 13 ani. înmormântarea 
are loc astăzi, 27 mai a.c., ora 13, 
la Șimeria, str. Aurel Vlaicu, nr. 4. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
liniște și pace!

• Cu inimile zdrobite de durere 
finii Tică și Liana, împreună cu familia 
Lăpădat deplâng dispariția fulge
rătoare și prematură a scumpului

CRISTI
Sincere condoleanțe familiei 

îndoliate. Dumnezeu să-l odih- 
nească! (8030)

• Dacă banca pe care ai părăsit- 
o ar avea suflet, ar plânge amar 
după băiețelul vesel care a fost

CRISTI BORZA
Locul tău va rămâne gol iar 

sufletul nostru nemângâiat pentru 
totdeauna. Colegii din dasa a Vl-a A 
și colectivul de cadre didactice de 
la Școala Normală Deva. (8023)

• Colectivul SC Impex Borza 
SRL Deva este alături de familia 
Borza la greaua durere pricinuită 
de decesul fiului lor

CRISTI
și-i transmite sincere condoleanțe. 
(8025)

• Colectivul de cadre didactice 
de la Grupul Școlar Industrial 
"Horea" Deva este alături de colega 
lor în greaua încercare pricinuită de 
moartea soțului ei

KIRIȚESCU PETRU
Sincere condoleanțe! (8024)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm încetarea din viață după 
o scurtă și grea suferință a dragei 
noastre ’

GROZA ECATERINA 
(născută RAFFAI)

la vârsta de 68 ani.
înmormântarea va avea loc în 

data de 28 mai 1998, ora 13, în satul 
Peștera, comuna Băița. Dumnezeu să 
o odihnească în pace! Copiii Bebi și 
Pupa și fratele prof. Raffai loan (8038)

PIERDERI
■fit--*

• Am pierdut carnet conducător 
auto, pe numele de Airini Constantin, 
având categoriile C, E, D, B. îl declar 

nul. (7280)

§ 27 mai 1821 - a murit
Tudor Vladimirescu. conducătorul 
mișcării revoluționare din Țara 
Românească din 1821. S-a năs
cut în anul 1780 în satul Vladimiri, 
iar la 18 ani a intrat în rândurile 
pandurilor, alături de care a parti
cipat, ca voluntar, la războiul 
ruso-turc (1806-1812). Este au
torul "Proclamației de la Padeș” 
care cuprindea programul miș
cării pentru înlăturarea orânduirii 
feudale din Țările Române și a 
suzeranității otomane, constituind 
preludiul revoluției burghezo-de- 
mocratice de la 1848.

2 28 mal 1358 - a izbucnit
Jacaueria - marea răscoală a 
țărănimii franceze, provocată de 
înăsprirea exploatării feudale. 
Deși a fost în cele din urmă în
frântă (la 24 iunie același an), 
răscoala a contribuit la acce
lerarea procesului de eliberare a 
țărănimii de sub jugul feudal.

2 29 mal 1453 - Mahomed
al ll-lea cucerește Constantino- 
polul care, sub numele de 
Stambul (până în 1923), a deve
nit capitala Imperiului otoman.

Amărăciunea unei octogenare
Plina de amaraciune a venit la redacție recent Valeria Băbuță, din Deva, 

femeie care, la 82 de ani, nu mai poate trăi în propria casă. Și iată de ce.
în urmă du aproximativ un an, chiar lângă garsoniera în care 

locuiește, de pe strada Libertății, bl. 2, ap. 16 - s-a mutat un individ 
pe care știe doar că îl cheamă Florin.

Ei bine, dna Valeria spune că acest om îi face viața imposibilă, 
prin faptul că îi bate în ușă, face permanent scandal și gălăgie.

Cel pus pe harță are în jur de 30 de ani, dar nu lucrează nicăieri. 
Se pare că garsoniera în care locuiește aparține mamei lui. Cel puțin 
așa știe dna Valeria.

în demersurile sale pentru a rezolva situația în care se află, 
octogenara ne-a spus că a discutat cu mama vecinului ei. Aceasta 
i-a spus "că-i nebun doamnă!" •

Și uite așa, Valeria Băbuță își chinuie viața zid în zid cu un Florin 
pe care propria-i mamă l-a situat între nebuni.

întrebările bătrânei doamne au fost următoarele: De ce nu-l 
tratează? De ce nu-l ține mama lui cu ea? Doar are casă!

Și poliția a fost de câteva ori acolo, dar omul nu s-a liniștit.
"Am făcut toate încercările posibile, ne spunea dna Valeria cu 

, lacrimi în ochi, dar nu am reușit nimic".
în asemenea cazuri trebuie știut că articolul 320 din Codul penal 

precizează că fapta prin care se tulbură în mod repetat folosirea 
locuinței locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se împiedică normala 
folosință a locuinței, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 
ani, ori cu amendă. (V.N.)

2 30 mal 1431 - a fost ar
să pe rug, ca eretică, Ioana d'Arc 
(n. 1412), eroină a poporului fran
cez, conducătoare în lupta împo
triva cotropitorilor englezi la sfâr
șitul războiului de 100 de ani.

2 30 mal 1778 - a murit
Voltaire, pe numele real Francois- 
Marie Arouet. gânditor și scriitor 
iluminist francez (n. 1694). S-a 
afirmat în aproape toate genurile 
literare, scriind poeme filozofice, 
epigrame, epistole, satire, mono
grafii, pamflete, cele mai cunos
cute titluri din creația sa fiind: 
"Istoria lui Carol al Xll-lea", "Prin
țesa din Babilon", "Secolul lui Lu
dovic al XlV-lea", "Candide", "Dic
ționar filozofic".

S 31 mai 1819 - s-a năs
cut marele poet american Walt 
Whitman, autor a numeroase pla
chete de poezii, multe traduse și 
în limba română ("Fire de iarbă", 
"Cântec despre mine însumi", 
"Salut lumii") (m. 1892).

2 31 mai 1883 - s-a năs
cut Onisifor Ghibu. pedagog, om 
politic, memorialist român.

Dacă dorești să cunoști un 
om cu o vastă experiență în Co
operația de consum, acesta 
este, fără îndoială, dl ing. Aurel 
Doboș. Mulți ani el a condus 
cooperativa de consum din ora
șul Orăștie, și a condus-o bine. 
Acum, de câțiva ani, este pre
ședintele Consumcoop Geoa
giu, o unitate cooperatistă care 
cuprinde pe aria sa de acti- 
‘vitate trei comune: Balșa, Ro
mos și Geoagiu, o'tooperativă 
puternică, implicată adânc în 
aprovizionarea sătenilor cu 
produse alimentare și indus
triale.

- Die Doboș, se vorbește 
"pe la colțuri" cum că unită
țile cooperatiste ar fi pe ter
minate, că timpul lor a trecut. 
Dumneavoastră, ca om cu 
experiență, ce părere aveți?

- Am auzit și eu despre a- 
ceste prevestiri. Părerea mea 
este că ele sunt lansate inten
ționat de unii foști lucrători în 
cooperație, acum întreprinzători 
particulari, care ar dori "să ter
mine" cooperația, ca să folosesc 
acest termen, pentru ca ei să 
nu mai întâmpine concurența 
acestora. Rău este că în unele 
localități chiar și reușesc să de
vină, ca să zic așa, "monopoliști" 
în comerțul cu alimente și pro
duse industriale, dictând prețu
rile. Situațiile acestea sunt totuși 
rare. în fond, cooperația de con
sum sau.Consumcoop, cum o 
numim mai nou, este tot un co
merț particular, care însă se 
exprimă prin asocierea mem

brilor cooperatori. Eu am credința 
că instituția cooperației nu poate fi 
"terminată", că ea are un viitor. Aș 
lua ca exemplu chiar cooperativa 
noastră. Dacă imediat după re
voluția din decembrie '89, unele 
unități sătești s-au desființat, a- 
cum, dimpotrivă, sătenii cer reîn
ființarea lor. în comuna Balșa s-au 
redeschis unitățile din satele Voia 
și Ardeu; în comuna Geoagiu cele 
din Cigmău, Bozeș și Gelmar; în 
comuna Romos bufetele din Ro- 
moșel și Vaidei. în curs de redes
chidere sunt magazinele sătești 
din Homorod și Vălișoara. De alt
fel, în anul trecut noi am investit 
pentru modernizări și dotări, în 
cele peste 30 de unități pe care le 
avem, 34 de milioane de lei, iar în 
acest an vom cheltui în același 
scop alte 54 de milioane lei. După 
cum se vede ne dezvoltăm și nici
decum nu dăm faliment, cum ar 
dori unii. Aș mai vrea să adaug că 
în anul trecut profitul net pe coo
perativă a fost de 68 de milioane 
de lei, fapt ce ne face optimiști în 
privința viitorului unității.

- Cum ați reușit să opti
mizați activitatea dumnea
voastră, care este secretul?

- Nu este nici un secret. Noi 
am reorientat activitatea Consum
coop Geoagiu, îmbogățind-o. Ast
fel, pe lângă comerțul clasic cu 
alimente și produse industriale, 
noi am insistat și am reușit să 
venim în sprijinul membrilor coo
peratori, al tuturor sătenilor în ce 
privește aprovizionarea cu unelte 
agricole, semințe de cereale și 
legume, erbicide, insecticide, fungi

cide etc. O parte din aceste pro
duse le-am vândut țăranilor în 
schimbul cupoanelor acordate 
de guvern. Numai în lunile martie 
și aprilie am aprovizionat 
populația sătească cu semințe 
și substanțe chimice în valoare 
de peste 240 milioane lei.

Și în continuare căutăm for
me noi de comerț, care să apro
pie pe săteni de unitățile noas
tre, să putem comunica direct în 
acest mod cu ei.

- Cum s-ar zice vă des
curcați bine, experiența dum
neavoastră își arată valoarea.

- Da, experiența este impor
tantă, dar nu este totul. Baza 
materială este determinantă. în 
crearea ei noi suntem ajutați, 
firesc, de Federalcoop Hune
doara, dar în mod deosebit aș 
remarca sprijinul pe care ni-l 
acordă consiliile locale din cele 
trei comune,.primarii lor. Și sper 
că și în activitatea viitoâre ne 
vom putea baza pe sprijinul lor. 
Af mai fi, desigur, necesară per
fecționarea legislației privind 
cooperația, pentru a ne defini 
mai pregnant locul nostru în ac
tualul context democratic.

- Deci nu vă este teamă 
de concurență.

- Nicidecum. Dimpotrivă, aș 
dori ca această concurență între 
noi și ceilalți agenți economici 
cu activitate de comerț să se 
desfășoare loial și cei câștigați 
să fie cetățenii pe care, și unii și 
alții, îi servim.

Gh. PAVEL

EVI UM’I
"Totdeauna e la fel" - mă 

surprind murmurând de fiecare 
dată când părăsesc poarta ca
sei de copii. Imaginea celor mici 
mă-nsoțește pretutindeni: în o- 
glindă, în somn, în privirea tre
cătorilor, în conversațiile mele cu 
prietenii, încercând să mă con
ving singură că cei mai mulți nu 
suferă de un sentiment de gol 
interior și au învățat trăirea sen
timentului de bucurie și tristețe 
pentru aproapele lor. Privesc 
trecătorii și mă-ntreb: ei știu că 
există suflete care doresc să-și 
dezvăluie sentimentele la lumina 
zilei, sub semnul Fericirii? Că 
există și oameni care le um
bresc lumina?

■ ■ -■

S.C. "MINAG VAL” S-A. Călan
| Cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr,17/B ~|

Organizează licitație deschisă fără preselecție pentru vânzarea 
fierului vechi rezultat în urma acțiunilor de casări mijloace fixe și 
a deșeurilor rezultate în urma procesului de producție.

Pot participa la această licitație firme atestate de Ministerul 
Industriei - Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor.

Documentele de licitație se pot obține contra sumei de 
150.000 lei de la sediul s’c. ‘MINAG VAL" S.A. Călan.

Deschiderea licitației va avea loc la sediul societății în data 
de 11.06.1998.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 054/730560, interioare 
173; 174. ' 

Viața este un urcuș plămădit 
din ani și zile, din trăiri și nici un 
pas nu se poate face de unul 
singur, să știm cât de buni suntem, 
de unde începe puterea noastră 
și de unde apare nevoia de a fi 
împreună cu ceilalți. Să nu ră
mânem la veșnica întrebare, dacă 
lucrul făcut a meritat sau nu a 
meritat (?). Suntem fericiți că mai 
simțim încă imaginea casei în care 
am copilărit - căminul părintesc. 
Dar ei? Știu, avem preocupări 
până peste cap. Ideal ar fi să nu 
rămânem la frumoasele cuvinte: 
"Copiii reprezintă viitorul" sau 
"Miracolul vieții". Să primim cu bu
curie strigătul noului născut u- 
rându-i "Bine ai Venit!". Fă-i loc 

alături la "masa vieții", pe care 
Dumnezeu ne-a ajutat să o con
struim, fii tu semnul de început în 
biografia lui.

Sărbătorim de 1 Iunie Ziua 
Copilului și în fiecare an dorim 
să fie diferit, iar pentru cei ce nu 
au bucuria plimbării alături de 
părinți: Luați-i de mânuță, veți fi 
mândri că sunteți prietenii lor.

Unii oameni fac pe fericiții, 
alții încearcă să se convingă pe 
ei și pe alții că sunt fericiți. Doar 
alături de ei vei avea puterea să 
rupi cercul Eului Tău pentru a nu 
deveni tu însuți propria-ți "vic
timă".

Carmen M/CU

______________________________



CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DINȚARĂ

MQDEX”
•jT HOLDING

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

S.C. “Zori Noi” S.A. Petroșani
✓ "■ ’"T1 ~~ ' f — — —. ' '' ' — _ - - ' > : \c Prin tipografia Matinal

Execută cu promptitudine orice comandă de tipărituri, 
alb-negru-color.

Execută orice tip de imprimate.
Tipar offset, calitate deosebită
Comenzile se pot lansa la sediul societății din 

Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2 sau la telefoanele: 
^054/541662; 054/542464. • Fax. 054/545972 ?

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE:
> >

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

PUBLIROM

Vă oferă
îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 

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

Vtricouri, pantaloni scurți, costume baie;
✓ bluze, cămăși;

fuste, rochii, pantaloni;
✓ articole casnice;
✓ treninguri;
v încălțăminte.

NOU! NOU! NOU!

Baloți de 45 kg cu îmbrăcăminte de 
vară cu conținut mixt la prețul de numai 
4500 iei + TVA/kg.

NU UITAȚI:
LA NOI - CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI!
Informații: CltțJ-Napoca,

str. luliu Maniu, nr.6,
tel: 064/193493;

018/623482.

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND” SRL 

Timrșooro, sir Mirceo tel Whin, nr.4, 
tel; 056/183558; 124550; 125035; lax; 056/183558, 125035.

Produce și comercializează din stoc sou Io comandă: 
® combine muzicale cu (0 ® combine muzicale normale 

® dublu radiocasetofoane ® amplificatoare 
© VCD (video CD Player) ©wolkman uri 

® telefoane cu emițător. 
Preț de producător!

Condiții de calitate ți garanție asigurate!

Ofertă Specială OUASAR, 
dealer autorizat CONNEX GSM.

Orar depozit: 
Zilnic 8-18 
Sâmbătă 8-14

Se cer:
>studii superioare;
> prezență agreabilă;
>abilități comunicaționale;
> vârsta maximă 40 de ani.

ADVERTISING AGENCY 

ANGAJEAZĂ
REPREZENTANT! ZONALI
în orașele Hunedoara, Deva, Orăștie

Se oferă:
>comision generos;
>program flexibil;
>posibilități de afirmare;
>colectiv tânăr.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 064/192205 și 
așteptați să fiți contactați.

reducere de

INTERNATIONAL S.R.L.

unic importator al produselor

acorda numai în

luna MAI

la aparate pentru 
călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare 

. • ambientizare

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

INFOROM
CATALOGUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE OIN ROMANIA

SINGURUL CATALOG 
DISPONIBIL 

SUB FORMĂ DE 
CARTE 

COMPACT DISC 
Șl PE INTERNET

GSB Dcm.
1. Vinde la licitație publică, ce va 

avea loc în data de 28.05.1998, la 
Judecătoria Deva, birou executori jude
cătorești, următoarele:

♦ fermă zootehnică, 11,424 m2, si
tuată în Bârcea Mică;

♦ grajd de animale, tânăr, situate în 
Bârsău, corn. Hărău;

♦ mașină înghețată, frișcă și o vi
trină frigorifică;

♦ imobil 4 nivele, construcție nouă, 
situat în Deva, str. Braniștei, nr.7.

2. Vinde la licitație publică, ce va 
avea loc în data de 29. 05.1998, la sediul 
băncii din Deva, b-dul Decebal, bl.8, 
parter:

♦ izotermă 8 t, an de fabricație 1993. 
Informații suplimentare la tel: 211853.

149$ *
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QUASAR: Deva. B-dul DccHmiI, bl. R, jwirter, tel/fax: 
054 222 999 • QUASAR: Hunedoara. B-dul Dada nr. 47. 
leVCnx: 0.71 723 139 • QUASAR: Oraslie, Str. Avram laurii, 
bl. E, parter, tel/fax: 0->4 047 540_________________________
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R0MAVIC0M 
SRL DEVA

Ferma Particulară 
Mintia, Platforma 
Casa Agronomului, 
vinde pui de 

carne vii zilnic 
între orele 7-15,30

Informații la 
telefon 233484 

{(447792)

Noaptea Devoratorilor de Publicitate
ino și câștigă \ 

premii \ 

senzaționale 
numai pe baza seriei biletului.'' 
V de intrare) /

prezintă sâmbătă, 30 mai 1998, ora 21x, la Casa de Cultură a Smdicatelar-Deva

Fii pe fază! Pe 30 med, orele 24“, la 
Casa de Cultură, pentru prima dată 

in orașul tău, un spectacol unic, un 
show publicitar de senzație, o 

nebunie importată din Franța, numai 
pentru tine.

Devorează publicitate împreună cu 
iubita, cu secretara, cu 

departamentul de marketing...

SPONSORI

Trucade

SPONSORI MEDIA

■ î ir. > j i” i'

Organizator: Fundația Transilvania Expres
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SPRIJIN PENTRU REALIZAREA " 
UNUI PUNCT DE PRIM-AJUTOR

Primul contact al Crucii Roșii din 
Rastadt (Germania) cu filiala 
similară de la noi s-a stabilit încă din 
1990, imediat după Revoluție. De 
atunci dl Roland Kast, 
reprezentantul Crucii Roșii din 
Rastadt, vine la Deva în fiecare an 
de două ori, primăvara și toamna. 
Și nu vine cu mâna goală. De fiecare 
dată aduce ajutoare în obiecte sau 
bani 6u care sunt cumpărate aici di
verse produse. Astfel de ajutoare, 
(alimente, alte produse) a adus 
Crucea Roșie din Rastadt și la Casa 
de Copii Sîntămărie-Orlea.

De anul trecut a stabilit cu 
subfiliala din Vulcan o relație de 
parteneriat. în baza acestei relații 
Crucea Roșie din Rastadt a adus cu 
această ocazie aparatură și oferă 
bani pentru procurarea celor 
necesare în vederea amenajării unui 
punct de prim-ajutor. Se apelează 
și la metoda finanțării întrucât și 
transportul costă foarte mult, dată 
fiind distanța mare. Pentru viitor se 
intenționează continuarea cola
borării, atât în privința sprijinului 
material cât și împărtășirea din 
experiența proprie în această 
activitate, atât cu partenerul din 
Vulcan, cu instituția din Sîntămărie- 
Orlea, cât și cu Filiala de Cruce 
Roșie a județului. în privința filialei 
se dorește sprijinirea acesteia 
pentru a deveni suficient de 
puternică încât să-și poată ajuta 
singură subfilialele. De aceea 
delegația germană a adus șl acum 
îmbrăcăminte pentru populația 
nevoiașă , este dispusă-și să arate 
cum trebuie instruiți oamenii, mai 
ales tinerii și copiii pentru activitățile 

^specifice desfășurate de Crucea 

Roșie. Pentru că, afirma dl Kast, 
Crucea Roșie Germană o sprijină 
pe cea română, dar și oamenii 
noștri „trebuie determinați să facă 
ceva”, cu alte qpvinte să se ajute 
singuri.

Dl Roland Kast, ca și colegii 
săi fac aceste deplasări umanitare 
benevol, fiind în concediile lor de 
odihnă. Și recunoaște că drumul 
e obositor, ,,nu-i o călătorie de 
plăcere", transportul presupune o 
mare răspundere, dar la ei există 
o tradiție în ceea ce privește astfel 
de activități obștești. Singura 
recompensă pentru gesturile lor o 
constituie zâmbetele fericite ale 
celor care primesc ajutoarele și 
faptul că au cu reprezentanții 
Crucii Roșii din județul nostru o 
permanentă și foarte bună 
conlucrare.

Dar, a mai precizat oaspetele 
german, e tot mai greu să adune 
fonduri sau lucruri pentru ajutoare 
atât pentru că atitudinea populației 
de la ei s-a schimbat mult față de 
români (mai ales în urma faptelor 
unora dintre conaționalii noștri 
ajunși în Germania) dar și pentru 
că și acolo au loc schimbări, în 
multe cazuri patroni din industrie 
preferând să-și transfere 
activitatea în țări cu mână de lucru 
mai ieftină. Lumea e peste tot în 
schimbare și, chiar dacă nouă ni 
se pare că se bate pasul pe loc, dl 
Kast afirmă că din '90 se observă 
multe schimbări în bine: drumurile 
sunt bune, au apărut construcții 
noi, este abundență în vitrinele 
magazinelor.

____________Viorica ROMAN ,

(Urmare din pag. 1)

Dacă înainte de 1990 era reglementată 
pe baze clare monta naturală, după 
acest an trecăndu-se la insămânțările 
artificiale, acum se urmărește 
consecvent realizarea pe bază de 
programe concrete a progresului ge
netic, având în vedere că de la un singur 
taur se pot obține circa 300 de mii de

înde ești adolescență?
Mi-a căzut sub priviri un 

"fluturaș " ■ acei simbolic pliant prin 
care liceenii absolvenți iși iau “ia 
revedere" de ia dascăli șl de ia 
colegi. Un chip frumos, cu un 
zămbet caid, mă privea dlntr-o mică 
poză. E Oana. A dăruit "fluturașul" 
unei colege mai mici - din clasa a 
Xl-a P - cu dedicația: "Anii trec, dar 
există și clipe care rămăn in 
adâncul sufletelor noastre tinere". 
Poate câteva din aceste clipe care 
"rămân" sunt și cele trăite de Oana 
in concertele de muzică sacră, 
susținute impreună cu corul 
Liceului de muzică "Sigismund 
Toduță " in biserici sau in sălile de 
spectacole. Acea hrană pentru 
spirit și inimă pe care ți-o dă muzica 
gravuluiBach sau inăițătoarea "Ave 
Maria”, atâtea și atâtea piese 
desprinse din universul muzicii 
sacre - nu poate fi uitată.

"Prin muzică ne-am rostit 
numele" - mărturisește Oana, 
alături de colegii ei din clasa a XH-a 
(Marius, surorile Alina și Anca, 
Anton, Loredana, Raluca, Alina, 
Angela, Emanuel, Fiorina, Aicora, 
Georgiana, Diana, Ciprian, Oana, 
AHna-Lucia, Rada, Călina, Corina, 
Nicoieta, Adela, Adrian) - “și-n urma 
noastră a rămas un ecou pentru 
eternitate: PRIETENIA ",

Important este să exportăm
produși, în timp ce de la o vacă se 
realizează numai 10-12 produși. 
Programele de ameliorare a căror 
înfăptuire o urmărim sunt întocmite, la 
specia bovine, pentru minimum trei 
generații - respectiv la vacă pentru 15 
ani. Firește că, în raport de scopul 
urmărit, după modelul altor țări cu

Angeia-Maria, colega Oanei, 
și-a rostit numele in anii de liceu 
nu doar prin muzică, ci și prin 
poezie. Câteva versuri ie-a așezat, 
drept motto, pe "fluturașul” 
despărțirii de colegi și dascăli.

"ieri visam precum nebunii/ 
nu gustam amarul dulce/ dintr-un 
strop de existență/. Azi, in ultimele 
clipe/ Mai visăm că poate timpul/ 
iși va frânge-a iui aripe/ Șl răpindu- 
/ o secundă/ Vom șopti neîncetat:/ 
Unde ești adolescență? Ni te-ai 
dus.../De ce-aiplecat?".

întrebarea adună în ea clipele 
celor mal frumoși ani, cei de 
căutări și răspunsuri, de 
acumulări, de instruire, de 
descifrare a miracolului muzicii, 
alături șl sub îndrumarea 
dascălilor de specialitate, de 
cultură generală. Dascălii care le- 
au fost mereu aproape. "Prin noi 
au retrăit clipele adolescenței - 
spun absolvenții, amlntlndu-le 
numele pe fluturașul-pllant - șine- 
au învățat a le prețul. Le 
mulțumlml"

Și, absolvenții ie dau întâlnire, 
și își dau întâlnire, în anul opt ai 
mileniului viitor.

Lucia UCiU 

zootehnie avansată, se are în vedere o 
oarecare specializare în creșterea 
animalelor pentru lapte, carne sau lână. 
Avantajul nostru este acela că produsele 
noastre sunt realizate în condiții mult mai 
bune din punct de vedere ecologic, ceea 
ce le poate conferi și prețuri competitive. 
In context aș aminti că prin tradiție noi

OFERTE ATRACTIVE
(Urmare din pag. 1)

•Victenon 50 WP, în plicuri de 
8 g, la prețul de 2533 lei/plic. Este 
un insecticid foarte eficace în 
combaterea gândacului de Colo
rado la cartofi și vinete, viermelui 
mărului, viespei galbene și negre a 
prunelor, viermelui prunelor, moliei 
viței de vie, gărgăriței frunzelor de 
porumb, gândacului ovăzului etc.

Conținutul unui plic se dizolvă 
în 15 I apă. Soluția obținută se 
pulverizează pe o suprafață de 150 
mp, la cultura cartofului.

•Nabu S, flacon de material 
plastic de 100 ml, la prețul de 
19148 lei/flacon.

Este un erbicid selectiv 
postemergent (se aplică după 
răsărire) și combate buruieni ca: pir, 
iarba de Sudan, costrei, mohor, 
iarba vântului, din culturile de 
floarea soarelui, sfecla de zahăr, 
ceapă, căpșuni, cartof, morcovi, 
pomi fructiferi, viță de vie.

Erbicidul este absorbit prin frunze 
și translocat în toate organele plantelor, 
având o perioadă largă de aplicare de 
la faza de două frunze a buruienilor 
până la cea de a doua înfrățire. 

avem crescători de animale deosebiți, 
ale căror eforturi sunt susținute cu 
competență și profesionalism de 
specialiștii din domeniul zootehniei și 
rețelei sanitar-veterinare, un rol impor
tant în formarea acestora avându-l 
învățământul românesc de 
specialitate.

Conținutul flăconului se 
dizolvăîn 201 apă, corespunzător 
unei suprafețe de 500 mp.

• Promedon 50 PU, amba
lat în pungi de 40 g, la prețul de 
5106 lei/pungă.

Este un erbicid pre și post
emergent pentru buruieni mono și 
dicotiledonate, combătând cca 140 
specii de buruieni. Se aplică înainte 
de răsărire la culturile de mazăre, 
ceapă din arpagic, morcov, cartof 
și după răsărire la morcov, pătrunjel 
și țelină. Conținutul unei pungi se 
dizolvă în 101 apă și se aplică prin 
pulverizare.

•Sencor 70 WP, ambalat în 
plicuri de 20 g, la prețul de 
13800 lei/plic. Este un erbicid 
recomandat pentru combaterea 
buruienilor mono și dicotile
donate din cultura cartofului. 
Conținutul unui plic se dizolvă în 
10 I apă și se aplică după 
rebilonarea cartofilor pe o 
suprafață de 200 mp.

Menționăm că produsele 
neutilizate în acest an se pot 
păstra în ambalajele originale 
pentru utilizare în anii următori, 
fiecare ambalaj având inscrip
ționat termenul de valabilitate.

Tarife mici. Căsuță de mesaje vocale CONNEX VOX.

DACĂ VOI NU LE VREȚI NOI UE VREM!
Vă dăm de știre, boieri dumneavoastră, că de azi încolo tarifele-s 
mai mici Ia CONNEX GO! Mai mici in timpul zilei, dar și mai 
mici la ceas de scară și în week-end! Intre orele 7 seara și 7 dimineața, 
ca și la sfârșit de săptămână, puteți sta la taifas mai mult de acum.
Și vă mai dăm de știre, dragi boieri, că de azi 'nainte puteți primi și o 
căruță de mesaje: le ține minte VOX, căsuța de mesaje! Pentru că tot omul 
care are CONNEX GO! primește gratuit și CONNEX VOX*.  Boierie! 
Urmăriți, domniile voastre, tabelul de mai jos:

telefon fix, Dialog. Telcmobil

APELURI LUNI VINERI
(07:00-19:00)

LUNI VINERI 
(19:00-07:00) 

SAMHATA. DUMINICA ȘJ

De b CONNEX la 
CONNEX

0.40 USD/min. 0.20 USD/min.

De h CONNEX la orice 
alil destinație in România** 0.60 USD/min. 0.40 USD/min.

1 De la CONNEX la

/ CONNEX VOX 0.40 USD/min. 0.20 USD/min.
Informații la: 302.ll.ll

CONNEX GOI. un serviciu legendar, acum cu telefon sau fără.

* Pentru toți cei care vor cumpăra unul dintre pachetele CONNEX COI începând 
cu ÎS mai. căsuța de mesaje vocale va fi activată in maximum 24 de ore de la primul 
apel primit sau emis. Pentru informații suplimentare despre noile tarife și CONNEX 
VOX. sunați GRA TUIT la 777.

De acum înainte, IA de ore din 24 și 7 zile din 7, veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL.
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