
Ploile abundente au amplificat dezastrele 
provocate gospodăriilor și culturilor agricole

Datele centralizate la Prefec
tură de către comandamentul 
județean de apărare împotriva 
inundațiilor reflectă faptul că, 
datorită ploilor abundente care au 
căzut în ultimele zile, s-au amplificat 
pagubele provocate unor 
gospodării și unor suprafețe întinse 
de terenuri agricole ocupate cu 
diferite culturi. Gospodăriile și 
terenurile afectate se situează într- 
o serie de zone ale județului unde 
apele s-au revărsat și inundațiile au 
cauzat pierderi irecuperabile.

în comuna Băița, până vineri 
seara, la ora 23, erau inundate 
48 de gospodării, curțile și 
anexele gospodărești, .apa 
intrând în același timp în două 
case. în situația în care 
precipitațiile nu încetează, există 
pericolul ca apele Căianului să 
pătrundă și în alte localități. 
Pentru a-i feri de pericole și de 
pagube mari, oamenii dintr-o 
locuință au fost evacuați, iar 
bunurile lor au fost puse la 
adăpost în alte locuri. De

asemena, s-a întrerupt și ali
mentarea cu energie electrică 
în Băița. Parcă necazul oame
nilor n-a fost destul de mare, că 
apa a pătruns și în peste 100 
de fântâni, făcând astfel ca 
localnicii să nu mai poată 
beneficia nici de apă potabilă. 
Totodată, este de semnalat că 
au fost inundate și 70 ba de te
renuri agricole, aducând daune
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| Nou în învățământul preuniversitar [
‘ Anul școlar 1998/1999 are aprobată 
. cifra de școlarizare prin Hotărâre de Guvern 
1 astfel:
i ■ învățământul preșcolar - în cadrul 
I grădinițelor vor fi cuprinși 665.000 de copii 
| din care 505.000 în grădinițele cu program 
I normal, restul în cele cu program prelungit 
: sau săptămânal;
. ■ învățământul primar va cuprinde
I 1.330.000 de copii.
I ■ învățământul gimnazial cuprinde 
| 1.300.000 de elevi, din care 1.288.000 la 

K________________________________________

învățământul de zi.
■ învățământul liceal clasa a IX - a - ■

152.000 elevi/curs de zi și 9.000 elevi/ curs ! 
fără frecvență. '

■ Anul I Școala profesională - pot I

opta 88.000 de elevi. |
■ învățământul post-liceal de stat va |

cuprinde un număr de 7.125 de elevi. |
■ învățământul special pentru copiii .

cu deficiențe și boli cronice va cuprinde 1 
50.400 de elevi, iar la casele de copii - I 
40.000 de elevi. (I.J.) j___ y

COTIDIAN INDEPENDENT ■r 4PARE LA DEVA

Campionatul
Mondial de 

fotbal
Rezultatele din 18 iunie: 

AFRICA DE SUD - DANEMARCA 
1-1.0 partidă în care Danemarca 
nu a reușit să treacă de Arabia 
Saudită, elevii lui B. Johansson 
neridicându-se la nivelul 
prestațiilor lor cu care ne-au 
obișnuit. Ultimul meci al danezilor 
va fi cu Franța, la 24 iunie.

în meciul FRANȚA - ARABIA 
SAUDITĂ francezii și-au 
surclasat adversarii cu 4-0 (cel 
mai mare scor înregistrat până 
acum, la CM). La acest joc arbitrul 
(din Columbia) i-a lăsat din min. 
19 pe saudiți în 10 jucători, Al 
Khlaiwi fiind eliminat cu ușurință. 
Echilibrul - la numărul de jucători
- a fost restabilit în min. 70, când i 
s-a arătat cartonașul roșu și lui 
Zidane, de către arbitrul mult prea 
pripit.

Sâmbătă, 20 iunie, se pot 
urmări și pe micul ecran 
meciurile: BELGIA - MEXIC (ora
18.30) și JAPONIA - CROAȚIA 
(ORA 15,30), OLANDĂ - 

COREEA DE SUD (ora 22,00).
Duminică, 21 iunie: 

GERMANIA - IUGOSLAVIA (ora
15.30) , ARGENTINA - JAMAICA 
(ora 18,30) și SUA - IRAN (ora 
22,00). Luni, 22 iunie: ROMÂNIA
- ANGLIA (ORA 22,00) Șl CO
LUMBIA-TUNISIA (ora 18,30).

Mult succes tricolorilor 
români! (S. CERBU)
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Contract iu valoare 
de 1,4 miliarde lei

Județul 
Hunedoara
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Primăria orașului Aninoasa a fost 
prima din municipiul Petroșani care a 
încheiat un contract în cadrul 
programului stabilit de M. M. P. S. 
de ocupare a forței de muncă 
disponibilizate din Valea Jiului - ne 
spunea dl llie Botgros, primarul 
orașului - despre programul pentru 
care B. M. a alocat importante fonduri. 
Contractul nostru, în valoare de 1,4 
miliarde lei, prevede realizarea unor 
lucrări de mare interes local, pentru a 
căror realizare am angajat la SC 
Citadin SA Aninoasa 50 de persoane 
disponibilizate. Suma asigură doar 
contravaloarea manoperei lucrărilor, 
pentru că valoarea materialelor va fi 
suportată de consiliul local. Lucrările 
vizează o seamă de lucrări edilitar 
gospodărești, reparații capitale la 
toate casele din colonie, darea în 
folosință a 120 de apartamente și a 
unei centrale termice. (L.L.)

tr

Sala mare de ședințe a 
Prefecturii a găzduit joi, în 
prezența diui Nicoiae Segesvari, 
subprefectul județului, ședința 
Comitetului directorteritoriai. Cu 
această ocazie, s-au adus în 
dezbatere stadiul privatizării 
societăților comerciale din județ, 
activitatea desfășurată de către 
APM Deva precum și cea a 
inspectoratului în construcții, 
lucrări publice, urbanism și 
amenajarea teritoriului.

Referindu-se în special la 
stadiul privatizării înjudeț o parte 
dintre membrii comitetului direc
tor au fost de părere că acest 
proces se derulează foarte lent, 
iar datorită acestui fapt s-au 
pierdut mai mu iți investitori 
străini pentru județul nostru.

"întârziereaprivatizării, ne-a 
declarat, între altele, subprefectul 
județului, are ia bază mai multe 
cauze obiective - legislația care 
trebuia să asigure o restructurare 
reală a regiilor și a societăților 
comerciale, dificultățile actelor

normative, precum și termenele 
foarte lungi care se practică în 
situația când cineva dorește să 
cumpere o societate. Am avut 
parteneri din Italia, Israel care 
datorită acestor tergiversări au 
renunțat, iar pe de altă parte nu 
s-au finalizat actele normative 
care să favorizeze potențialii 
investitori pentru zonele 
noastre, ne-a mai precizat di 
Nicoiae Segesvari. De 
asemenea s-au făcut referiri la 
impactul fenomenului poluant 
ce afectează starea de sănătate 
a circa 300.000 de locuitori, 
141.000 de hectare de pădure 
precum și a consecințelor 
negative ce vizează mediul 
ambiant, ia necesitatea unei 
mai atente supravegheri a 
amplasării unor construcții pe 
domeniul public, asupra unor 
schimburi dezavantajoase de 
terenuri între domeniul public 
și privat, în specia! ia Deva.

Corne! POENAR )Â

Cui dosairele se 
îintaiimiplai cevai

încolo de tot felul de 
speculații și de 

șantaje inimaginabile ce se 
produc pe seama dosarelor 
întocmite și deținute de 
fosta securitate, există sufi
ciente motive de reflecție 
pentru foștii colaboratori, 
acum dezvăluirile făcute în 
presă despre unele perso
nalități aflate la vârf în 
ierarhia vieții politico-sociale 
declanșând numeroase con- 
fiice și discuții aprinse în 
rândul partidelor și la nivelul 
Guvernului. Desigur că se 
putea, așa cum s-a întâm
plat în celelalte țări est-euro- 
pene, ca o asemenea pro
blemă să fi fost demult 
rezolvată dacă exista voința 
de acțiune necesară, dacă 
erau bine înțelese demer
surile făcute în această 
privință de către înfocatul 
Ticu Dumitrescu, care do
rește să se facă o dată 
lumină și să se clarifice 
toate aspectele legate de 
dosare. Ascunzându-și une
le părți mai umbrite din viața 
lor, unii demnitari se văd 
acum puși în situația ca, 
după dezvăluirile din presă, 
să recunoască public că, 
într-adevăr, au colaborat cu 
fosta securitate, dar nu în

calitate de informatori 
autentici, ci doar ca simpli 
cetățeni, fără să aducă 
atingere intereselor altor 
oameni sau să provoace 
daune morale sau de altă 
natură celor despre care au 
dat declarații sau au scris la 
cererea celor de la secu
ritate ori din proprie 
inițiativă.

Surprinzător este faptul 
că hărțuielile la toate nive
lurile nu fac decât daune 
apreciabile activității parla
mentare și guvernamen
tale. Asemenea situații de 
instabilitate și de nesigu
ranță în viață se puteau evita 
dacă cei în cauză erau 
serioși și sinceri atunci 
când au fost propulsați în 
diverse funcții înalte. Evi
dent că în lipsa unei legis
lații clare în domeniu s-au 
putut și se pot face încă tot 
felul de speculații pe 
seama dosarelor, despre 
unele argumentându-se că 
sunt doar niște falsuri 
create pentru a-i discredita 
pe unii demnitari. Impor
tant este să fie trase 
concluzii din astfel de
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La detalii te izbești de toate 
imperfecțiunile legilor

- Die primar, în deschiderea acestui 
serial problema cadrului legislativ în care 
administrația locală își exercită 
autoritatea a fost substanțial disecată de 
primarii municipiilor Deva și Orăștie. 
Dacă din acest punct de vedere aveți 
ceva de adăugat.

- In ce privește cadrul legislativ privind 
modul de organizare și funcționare a 
administrației publice locale, în ansamblu 
totul e bine. Când treci la aplicarea unei

In rezumat, deci, raporturile primărie- 
agenți economici nu sunt reglementate. 
Socotesc că, prin lege, și acestora trebuie 
să li se delimiteze atribuții și îndatoriri față de 
municipiul, orașul, comuna în care trăiesc și 
muncesc. Este drept, și dacă ar trebui să 
contribuie cu ceva, din proprie inițiativă, nu 
au suportul legal în baza căruia să o facă. 
Acum, de exemplu, la noi această contribuție 
benevolă se rezumă la fotbal.

Cum văd primarii reforma in administrația locala
Astăzi răspunde primarul municipiului 

Brad, Aurel Benea
legi, la detalii adică, îți dai seama câte 
imperfecțiuni are ea. Și asta în primul rând 
datorită faptului că la nivelul municipiului, 
orașului, comunei, nu ai nici o motivație legală 
să întrebi sau să tragi la răspundere pe un 
agent economic despre ce face el pe raza 
de activitate a consiliului local. Consider 
inadmisibilă o asemenea carență a legii.

- Opriți-vă mai în detaliu la ea.
- De pildă, ca primar, nu pot să trag la 

răspundere un agent economic care asigură 
curățenia și salubrizarea unui oraș, deși 
aceasta constituie cartea de vizită a oricărui 
primar și a oricărei primării. Nu este vorba 
doar de cei care o asigură în baza unui 
contract, cât mai cu seamă de cei care prin 
activitatea lor productivă sau socială 
poluează solul, subsolul, apele sau 
atmosfera orașului, degradează prematur, 
prin folosință necugetată, valori ale 
domeniului public sau privat al acestuia.

Aș da un exemplu recent - organizarea 
“Zilelor scriitorilor zărăndeni", în legătură cu 
care am fost nominalizat, pe nedrept, sub 
semnătura scriitorului Radu Sglejan, de ziarul 
dumneavoastră, că nu aș fi receptiv la viața 
spirituală a orașului. S-a nimerit să fie nevoie 
de ajutor, pe parcursul a 3-4 zile la 
organizarea "Zilei eroilor", a zilei de 1 Iunie, 
a “Crosului poștașilor" și a “Zilelor scriitorilor 
zărăndeni". Am mers cu săru' mâna pe la tot 
felul de agenți economici pentru a sponsoriza 
cu ceva aceste activități și acțiuni, căci de la 
buget nu avem de unde le finanța. De ce să 
fie nevoit primarul și Primăria pe care o 
reprezintă la acest gen de cerșetorie. Mai 
putem fi consecvenți, intransingenți în

Ion C/OCLEI, 
Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

întrebarea este valabilă pentru mulți cetățeni 
care, fără să gândească prea mult, primesc în 
casă tot felul de necunoscuți. Exemplu în acest 
sens este și ceea ce a pățit Maria Vlad din Lupeni. 
Deși necazurile au venit mai târziu, ele au venit 
odată cu sosirea în locuința femeii a Mihaelei Bucur, 
o tânără de 17 ani, tot din Lupeni. De fapt, din 
1996, Mihaela și-a părăsit domiciliul, locuind pe ici 
pe colo, pe unde apuca. Așa a ajuns și la Maria 
Vlad. Cunoscând așadar locuința acesteia, precum 
și faptul că avea mai multe bunuri, Mihaela i-a 
propus la un moment dat lui Sorin Berechet să le 
fure. Cine este Berechet? Un tip de 21 de ani din 
localitate, condamnat în ultimii ani pentru comiterea 
mai multor infracțiuni. Deci nu a trebuit să fie de 
două ori rugat pentru a accepta propunerea. 
Așadar...

I*e cine primiți 
in casă?

Mihaela l-a condus la locuința femeii, i-a descris 
bunurile care urmau a fi furate, apoi a rămas de pază. 
Prin escaladarea gardului hoțul pătrunde în curte, după 
care, prin forțarea unui geam, intră în bucătărie.

Sesizând că cineva i-a intrat în locuință, Maria 
Vlad strigă după ajutor. Este lovită cu pumnii în față 
și amenințată cu moartea.

După ce taie cablul telefonic, Berechet înghesuie 
într-o geantă de voiaj mai multe bunuri și pleacă. 
Ulterior, lucrurile furate le va ascunde în cotețul de 
găini al tatălui său.

Ce-a făcut Mihaela în acest timp? Când a auzit 
femeia strigând după ajutor a plecat din locul ei de 
pază, respectiv din zona din fața poștei.

Cei doi se întâlnesc a doua zi, Berechet 
povestind ce s-a petrecut, el reușind să vândă 
lucrurile furate.

Maria Vlad a avut nevoie de 10 zile de îngrijiri 
medicale pentru a-și reveni. (V. NEAGU)
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SÂMBĂTĂ
20 IUNIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la 

...Timișoara și București! 9.05 
Șapte note fermecate 
(emisiune-concurs pt. copii)
9.55 D.a. 10.20 Viața ca în viață 
(s, ep. 32) 11.05 Minus (f. SF 
SUA 1996) 12.30 Ordinea 
publică (do) 13.30 Ecranul
14.30 Video Magazin (div.) 
15.20 Fotbal: Japonia-Croația 
(d) 17.25 Justiție militară (s, ep. 
16) ,,Supraviețuitori” 18.20 
Fotbal: Belgia-Mexic (d) 20.25 
Doar o vorbă săț-i mai spun!
20.30 Jurnal, meteo 21.00 Cer 
întunecat (s, ep. 3) 21.50 
Fotbal: Olanda-Coreea de Sud 
(d)

TVR 2
7.00 Perla Coroanei (s/r) 

11.00 Comorile lumii (do) 11.30 
TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Marguerite Volant (s, ep. 6)
15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a)16.00 
Veronica-Chipul iubirii (s)
16.50 Perla Neagră (s, ep. 142) 

^17.40 Tradiții 18.00 Planeta ci

DUMINICA 
21 IUNIE

TVR I
7.00 Bună dimineața de la... 

București! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Colț Alb; Degețica 
(d.a) 10.00 Ala-Bala, Portocala! 
(em. pt. copii) 10.45 Biserica 
satului 11.00 Viața satului
14.30 Turnul Babei (mag.) 
15.20 Fotbal Germania- 
lugoslavia (d) 17.25 Star Trek 
- Deep Space Nine (s, ep. 62): 
„motivul profetului” 18.20 
Fotbal: Argentina-Jamaica (d) 
20.25 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.30 Jurnal, meteo 
21.00 D-na King, agent secret 
(s, ep. 23) 21.50 Fotbal SUA- 
Iran (d)

TVR 2
7.00 Cer întunecat (s/r) 7.50 

Vechi melodii populare 8.00 
D.a. (r) 11.30 TVR lași 13.30 
Memoria exilului românesc 
(do) 14.00 Marguerite Volant (s, 
ep. 7) 14.50 Vitrina perso
najelor de operă 15.35 Doi ani 
de vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s, ep. 65) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 143) 19.00 în

LUNI
22 IUNIE

TVR 1
10.00 Ferestre deschise (s) 

12.05 Universul cunoașterii (r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.25 Sunset Beach 
(s, ep. 241) 18.15 Fotbal Co
lumbia-Tunisia (d) 20.25 Doar 
o vorbă... 20.30 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.50 
România-Anglia (d) 0.00 Scena 
(mag.) 0.40 Canary Wharf (s, 
ep. 163) 1.05 întâlnirea de la 
miezul nopții

TVR 2
13.50 Varietăți muzicale 

14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Engleza 15.35 
Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Veronica 
- Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 144) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.40 

^Sănătate, că-i mai bună decât 

nema (r) 19.20 Sporturi ex
treme (do) 20.20 Teatru TV: 
Hangița de Carlo Goldoni 
21.45’ Ateneu 23.30 

Conviețuiri. Din muzica 
romilor 0.00 Armonii nocturne

ANTENA I
7.00 Omul din Arizona (w. 

SUA ’35) 8.15 Alertă pe plajă 
(s, ep. 2) 9.00 O echipă 
fantastică (d.a) 9.30 Noile 
aventuri ale lui Flash Gordon 
(d.a) 10.00 între prieteni 11.00 
Onyx by Request 13.00 Vedeta 
în papuci 13.30 Zebra (mag.)
16.30 Uragan în Paradis (s, ep. 
1)17.15 Spitalul Universitar (s, 
ep. 1) 18.00 Esmeralda (s, ep. 
79) 19.30 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? (div.) 20.00 
Gunoierii (co. SUA 1990) 21.40 
Știri 21.50 A treia planetă de la 
Soare (s)

PRO TV
7.00 Duckman (d.a) 7.30 

Reboot (d.a) 8.30 Mot (d.a, 
primul episod) 9.00 Superboy 
(s) 9.30 Criterion (co. SUA ’86) 
11.00 Pro Motor 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 
Heights (s, ep. 2) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 News Radio (s) 

plină acțiune (s, ep. 34) 20.00 
Ultimul tren. Despre 
întreprinderile mici și mijlocii 
21.00 Ziua muzicii europene
22.30 O femeie necăsătorită 
(co. SUA 1977)

ANTENA 1
7.00 Știri 7.05 A treia 

planetă de la Soare (s/r) 8.30 
Spirit și credință 9.00 Animal 
Show 10.30 Mighty Max (d.a) 
11.00 Poveștile prietenilor mei
11.30 Controverse istorice (do) 
12.00 Prezentul simplu 12.30 
Descoperiri - Expediții (do) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Esmeralda (s, ep. 
80) 19.00 Observator/Sinteză 
știri 19.30 Sparks (s, ep. 38) 
20.00 Finaluri fericite (co. SUA 
1982) 21.45 Prețul succesului 
(s, ep. 4) 22.45 Pericol din 
umbră (thriller SUA 1994)

PRO TV
7.00 D.a. 8.00 D.a.: Capitain 

N (ep. 5) 8.30 Conan,
aventurierul (d.a) 9.00 Mowgli 
(s, ep. 9) 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 Doctor în Alaska 
(s, ep. 66) 12.00 Acapulco Heat 
(s, ep. 2) 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 O căsnicie perfectă (s, 

toate (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 78) 22.00 
Poveste de carnaval (dramă 
SUA 1954)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Planeta vie - lupta 
pentru supraviețuire (s, ep. 5)
10.35 Orășelul fantastic (s) 
11.00 Finaluri fericite (f/r) 13.00 
Dempsey și Makepeace 
(s)14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s, ep. 26) 15.10 
Talkshow 16.25 Văduva (s, ep. 
25) 17.15 Știri 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 81) 19.30 Dallas (s, ep. 
27) 20.20 Caracatița (s, seria a 
9-a, ep. 2) 21.15 Omul cu o mie 
de fețe (s, ep. 40) 22.45 Știri/ 
Sport 23.00 Tropical Heat

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

10.30 Lumea filmului (mag./r) 
11.00 Totul pentru Blues (f/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Where the River Runs Black 
(f.a.SUA 1986) 15.00 Maria (s)

13.30 Vărul din străinătate (s) 
14.00 Generația PRO 15.00 
Echipa mobilă 15.10 Gillette- 
Cupa Mondială 16.10 Xena - 
prințesa războinică (s, ep. 6)
17.50 PRO Fashion 18.20 
Adevărul gol-goluț (s, ep. 13)
19.30 Știrile PRO’TV 20.00 

Millennium (s, ep. 39) 21.01 
Cinci colțuri (dramă SUA 1987)
22.45 Știrile PRO TV 23.00 
NYPD Blue (s, ep. 38)

ACASĂ
9.00 Verdict: crimă! (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r) 10.30
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Secrete de 
familie (s/r) 14.15 lon-
blestemul pământului (f/r) 
16.00 Omul mării (s, ep. 54) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s, ep. 47) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 48) 19.30 
înapoi în viitor (d.a) 20.00 
Salonul muzical ACASĂ (d)
22.30 Pst! pst!... Dragă Char
lotte (thriller SUA 1964)

PRIMA
6.30 Videoclipuri 7.00 

Lumea lui Eric (s) 7.30 Bailey 

ep. 17) 13.30 Vărul din 
străinătate (s, ep. 93) 14.00 
Gustul vieții (co. SUA 1979)
16.30 Chestiunea zilei ; 
retrospectiva săptămânii
16.50 Lumea filmului cu Ada 
Roseti 17.00 Al șaptelea cer(s, 
ep. 28) 18.00 Beverly Hills (s, 
ep. 127) 19.00 Prețul corect 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Totul pentru Blues (dramă 
SUA 1990) 22.20 Știrile PRO 
TV 22.25 Cybill (s, ep. 18) 22.55 
Știrile PRO TV 23.00 Brigada 
132 (s ep. 5)

ACASĂ
9.00 Pst! pst!... (f/r) 11.15 

Sport la minut 11.45 Sport 
extrem 12.00 Motor Sport Mag.
12.30 NBA' Action 13.00 

Baschet NBA 15.00 Cupa 
Mondială 15.15 Istoria 
fotbalului 16.00 FIFA Mag.
16.15 Gillette 16.45 Top Gol... 
17.00 Retrosp. sportului 17.30 
Sport la minut 17.40 Young 
blood (f.a.SUA ’86) 19.30 D.a. 
20.00 Marile bătălii... (do) 21.00 
î c i 'grese și crime ( o)
21.45 Arhiva neagră (s) 22.30 
Nevestele de la Hoollywood (f. 
SUA ’85, ultima p.) 0.00 Drumul 
spre lumină (f. SUA ’88) 

16.00 Nano (s, ep. 59) 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 
19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Războiul familiei Rose (co. 
SUA 1989) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 108) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Cracker 
(s, ep. 4) 0.00 Procesul 
mondialelor

ACASĂ
9.00 Nevestele de la Holly

wood (f/r) 10.30 Arhiva neagră 
(s/r) 11.30 Marielena 12.15 Din 
toată inima (s/r) 13.30 Drumuri 
spre lumină (f/r) 16.00 Omul 
mării (s, ep. 49) 18.30
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 50) 19.30 
înapoi în viitor (d.a) 20.00 

Dragoste și putere (s) 21.00 
Nimic personal (s) 21.45 Ver
dict: crimă! (s) 22.45 Hud 
(dramă SUA 1963) 0.30 Secrete 
de familie (s)

Kipper (s) 8.00 Justițiarii (d.a)^

8.30 Țara de dincolo de nori 
(d.a) 9.00 Nemuritorul (d.a) 
10.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 10.30 Daria (d.a)12.20 
Festivalul berii 12.30 
Eurofotbal (em. sportivă)
13.30 în căutarea dreptății (s)
14.30 Martor din umbră (f.a. 
SUA 1988) 15.50 Universul 
cunoașterii (do) 16.40 
Festivalul berii 18.00 911: 
Apel de urgență (s) 19.00 Știri
19.45 Festivalul berii 20.00 
Autostrada Coastei Paci
ficului (f.a. SUA ’95) 21.45 
Concert Pasărea Colibri 
22.10 Pământul: bătălia 
finală (s) 23.00 Știri 23.55 
Festivalul berii

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 “No com
ment” (r) 06.45 - 07.00 Știri 
locale (r) 22.45-23.00
Retrospectiva săptămânii

ANTENA VDEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

09.15 Știri (r) 09.15-09.30 
Muzică 22.05-22.15 “Săptă
mâna pe scurt” (retrospec
tiva știrilor) 22.30-24.05 
Rondul de noapte

PRIMA
7.00 Elefănțelul (s) 7.30 

Lumea lui Eric (s) 8.30 
Căutătorii de aur (s) 9.00 
Echipa de fotbal (d.a) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 
10.00 Un cuplu irezistibil 
(d.a) 10.30 1999 (s) 12.00 
Duminică la prânz (talkshow) 
14.00 Lumea lui Dave (s)
14.30 Vedetele dragostei (do) 
15.00 Față în față la Holly
wood (s) 15.30 Secretele 
bărbaților irezistibili 16.00 
Videofashion (s) 16.30 Din 
culisele modei (do) 17.00 Un 
alt început (s/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s/r) 19.00 
Știri 20.00 Ceva cu totul 
deosebit (co. Anglia ’71)
21.55 Călătorii în lumi 
paralele (s) 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene ani

mate 07.30-07.45 “Vorbiți 
aici!” (r) 07.45-09.00 „Ghici 
cine bate la ușă?” (r) 

ANTENA r-DFVA
09.40-10.10 “Uditea 

Cărților” - d.a. 10.00-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai de cânt și 
dor”

PRIMA
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
13.00 Știri 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 26) 21.15 
Șantajul (s, ep. 2) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV * DEVA
06.10-06.50 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.50-07.00 Retrospectiva 
săptămânii(r) 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 l-DEVA
16.35 -17.00 Program 

muzical 17.00-17.55 Sportul 
hunedorean 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale (r) J

Perioada 20 - 22 iunie

O Berbec
Nu vă agitați, veți avea 

timp pentru tot ceea ce v- 
ați propus. Aveți nevoie 
de odihnă. Duminică 
surpriză plăcută și s-ar 
putea să primiți musafiri. 
Luni, zi bună pentru cei 
implicați în afaceri. Cei cu 
o slujbă modestă se vor 
bucura de aprecierea 
șefilor.

2 Taur
O activitate socială vă 

va pune în evidență 
calitățile. Veste bună de la 
serviciu. S-ar putea să 
inițiați o activitate la care 
vă gândiți mai de mult. 
Duminică, o zi liniștită în 
mijlocul familiei. Parte
nerul de viață va primi 
bani de la o rudă apro
piată. Bună dispoziție 
pentru lucru sau pentru 
lectură. Eveniment impor
tant în familie.

O Gemeni
în ultimul timp ați 

neglijat corespondența și 
trebuie s-o rezolvați. Un 
cadou de la un bărbat mai 
în vârstă vă ridică moralul. 
Drumuri obositoare. Du
minică va trebui să vă 
ocupați de treburi gospo
dărești. Luni veți încerca o 
evadare din cotidian, 
activitățile de divertisment 
vă fac bine.

3 Rac
Nu aveți stare, vă 

ocupați de gospodărie. 
Musafirii pe care-i aștep
tați vor întârzia puțin. Nu 
este momentul să faceți 
schimbări fundamentale 
în viața dv. Ați putea face 
o investiție importantă în 
terenuri sau ați putea 
cumpăra o casă.

O Leu - *1
Nu reușiți să vă 

oncentrați, _ ;i...
zboară. Este posibil sa 
cheltuiți pentru sănătate. 
Duminică, partenerul de 
viață vă cere sprijinul 
pentru a-și pune în 
practică planurile. N-ar 
strica să-l ajutați căci reu
șita vă va aduce bucurie. 
Luni, vă avantajează 
activitățile intelectuale. Ați 
putea finaliza o lucrare la 
serviciu.

3 Fecioară
Intuiția și imaginația se 

împletesc în mod fericit, 
astfel că veți lua cele mai 
nimerite decizii în pro
blemele care vă frământă. 
La serviciu se va întâmpla 
ceva ce vă va face 
optimist. Dorință mare de 
a călători dar mijlocul de 
transport vă poate face 
neplăceri. Indiscreția față 
de anumite persoane vă 
poate deteriora relațiile cu 
acestea.

3 Balanță«
S-ar putea concretiza o 

idilă pe care doriți să o 

țineți secretă. Ați putea 
primi informații despre 
dușmanii dv. Sunteți în 
măsură să faceți lucruri 
deosebite, căci energia 
dv. este maximă. Luni s- 
ar putea să primiți vizita 
unor prieteni. N-ar fi 
exclus să vi se propună o 
colaborare interesantă, 
deși riscantă.

O Scorpion
Sunteți energic și plin 

de umor, ca de obicei, 
dar puțin mai romantic, 
ceea ce v-ar putea ajuta 
să îmbunătățiți relația cu 
persoana iubită. Dumi
nică veți primi o invitație 
la o petrecere, ceea ce vă 
va bucura nespus. Evitați 
să fumați prea mult. Luni, 
colaborarea cu persoane 
de pe altfe meleaguri vă 
este favorabilă.

Săgetător
Veți cunoaște o per

soană de sex opus care 
vă va entuziasma foarte 
tare. Nu vă pripiți însă, 
căci mâine s-ar putea să 
vă treacă. Duminică, 
entuziasmul vă este 
molipsitor și grație lui vă 
veți convinge prietenii să 
vă urmeze în excursia pe 
care doriți să o faceți. 
Luni, o zi bună; energia 
mentală vă ajută să rezol
vați o seamă de pro
bleme. Nu vă lăsați pradă 
comodității.

2 Capricorn
Comunicarea cu per

soana iubită este lejeră, 
plăcută. Posibile realizări 
în plan familial. Puteți 
soluționa cu ușurință 
problemele care apar. 
Veți cheltui bani pentru a 
vă înnoi garderoba. 
Relațiile cu superiorii 
sunt bune; vă vor da 
mână liberă în realizarea 

proiecte deosebite

3 Vărsător
Sunteți eficient în tot 

ce faceți, căci capacitatea 
de concentrare este 
maximă. Ar fi cazul să dați 
dovadă de mai multă 
înțelegere față de cei din 
jur. Duminică veți primi 
vești care vă vor ridica 
moralul; veți rezolva 
probleme legate de casă. 
Luni sunteți în măsură să 
ridicați o sumă de bani și 
să vă întâlniți cu mai 
multe persoanș.

O Pești
Aveți de făcut cură

țenie, schimbări în casă, 
cumpărături. înconjurat 
de rude, duminică veți 
petrece o zi minunată. Nu 
discutați probleme de 
familie, căci v-ați implica 
prea tare. Luni vi se face o 
ofertă, însă e bine să 
amânați o zi demararea 
acțiunii. Veți fi solicitat 
pentru a media conflicte 
și a da sfaturi, veți fi în 
centrul atenției.
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Taberele școlare își primesc

Vacanța mare și-a intrat în 
drepturi pentru elevii care nu se 
află în fața examenelor de admi
tere în licee sau a bacalaurea
tului. Așadar, cei mai mulți dintre 
elevi își aleg - în funcție de posi
bilități și opțiuni -locurile unde își 
vor petrece plăcut, activ și odih
nitor o parte din recreația verii. 
Pentru a afla ce le oferă Admi
nistrația Județeană a Taberelor 
Școlare, am avut o discuție cu dl 
Dorin Crișan, directorul A.J.T.S.

- Mai întâi, die director, vă 
rog să treceți în revistă tabe
rele școlare care vor funcționa 
în județ în această vacapță.

- Cinci tabere își pot primi de 
pe acum oaspeții. Este vorba de 
"Căprioara" ( cu 80 de locuri pe 
serie), Lăpușnic (120 locuri), 
Sântămăria Orlea (160), Bră- 
dățel și Costești cu câte 200 de 
locuri fiecare. Două tabere - ce
le de la Ohaba și Bulzeștii de 
Sus - se află în reparații capi
tale. Doresc să fac o mențiune: 
de când sunt directorul acestei 
administrații ( și sunt câțiva ani 
buni - nn) nu am avut în tabere 
condiții atât de bune ca cele de 
acum. S-au făcut reparații capi
tale, modernizări, dotări.

- Vreți să exemplificați?
- La Căprioara lucrările au 

vizat acoperișul și fațada tabe
rei, introducerea încălzirii cen-
trale, compartimentarea și zugră-

oaspeții
virea sălilor precum și mochetarea 
lor. Aici ne apropiem de condițiile 
pe care le oferă un hotel de două 
stele. La Costești au fost constru
ite balcoane noi, s-au înlocuit 
dușumelele, s-au mochetat că
suțele, s-a reparat acoperișul la 
blocul alimentar. Vom avea aici, în 
curând, o sală de mese cu 400 de 
locuri pe serie. în Retezat, la Bră- 
dățel, s-au refăcut acoperișurile la 
toate pavilioanele, s-au instalat 
două cazane pentru încălzire cen
trală și în toate băile s-a montat 
faianță și gresie. Vor funcționa aici, 
non-stop, 24 de dușuri cu apă 
caldă. Lucrări de cea mai bună 
calitate au fost efectuate și la 
tabăra de la Lăpușnic iar ele au 
vizat modernizarea blocului ali
mentar cu gresie și faianță, zugră
veli. La Sântămăria-Orlea s-au 
făcut reparații capitale la cantină și 
blocul alimentar (acoperiș, ten
cuieli), s-au construit balcoane la 
căsuțe. în decurs de o lună se va 
introduce gaz în toate taberele și 
astfel vom elimina consumul de 
lemne pentru prepararea hranei și 
încălzire. Toate aceste lucrări, care 
au schimbat și aspectul și condi
țiile de cazare ale taberelor, le-am 
realizat cu sprijinul Ministerului 
Educației Naționale și al Inspec
toratului Școlar Județean.

- Au fost numiți directorii
de tabere? Personalul sezo-
nier a fost încadrat?

- Joia trecută s-au încheiat 
cursurile de pregătire a direc
torilor de tabere școlare și de 
perfecționare a personalului cu 
activitate permanentă la A.J.T.S. 
Hunedoara. Au fost numiți direc
torii - toți sunt dascăli cu expe
riență - și s-a făcut încadrarea 
cu personalul sezonier. S-au 
eliberat autorizațiile sanitare de 
funcționare a taberelor, s-au 
aprovizionat cantinele cu ali
mente. într-un cuvânt - copiii pot 
sosi. Doresc să menționez că, în 
acest an, avem foarte multe soli
citări din țară pentru taberele 
noastre. Sunt școli care-și trimit 
la noi elevii pentru a cincea și a 
șasea oară.

- Prin administrația tabe
relor de aici se organizează 
trimiteri și în afara județu
lui?

- Da. Avem pentru litoral vreo 
3-4000 de locuri, la Eforie Nord 
(câte 200 /serie), Costinești 
(40), Luminița (67), la Eforie Sud, 
Năvodari și foarte multe în țară. 
De această dată cele mai solici
tate sunt taberele din Moldova. 
Organizăm și tabere și excursii 
internaționale în Grecia, Turcia, 
Italia și Austria, cu durata de 
circa 10 zile.

E tentantă vacanța mare!

A consemnat 
Lucia LiCiU

CUVÂNTUL E LIBER Șl 
APROĂPE DE ADEVĂR

Cu ceva timp în urmă am publicat în coloanele ziarului nostru 
o anchetă în trei episoade care trata problema restructurării în 
minerit. Dovadă că ancheta a avut oarece ecou o confirmă și 
epistola dlui loan Horea, str. Progresului, Deva, cum semnează pe 
plicul trimis de curând la redacție, deși pe scrisoare se numește 
un viitor fost miner. E mai șocant.

Și ce constată cititorul nostru? Redăm "in integrum" obser
vațiile sale.

"Din păcate, mesajul transmis este fals și neadevărat. Pe de o parte 
nivelul discuțiilor a fost scăzut, departe de problematica tehnică a 
subiectului, iar pe de altă parte s-a sesizat dorința, de care nu putem să 
ne debarasăm, de a nu spune lucrurilor pe nume, dar în același timp 
care transpiră un fals patriotism, o așa-zisă mândrie de a fi român, care 
până la urmă iese pe dos.

Adevărul este unul singur: restructurarea, într-un sens pozitiv (deja 
acest cuvânt a ajuns magic), poate să se facă la ceva care există cu 
adevărat. în mineritul nostru metalifer, cu puține excepții, cantitatea, dar 
mai ales calitatea rezervelor de minereu nu oferă baza reală pentru 
demararea (și aceasta cu bani mulți) unei veritabile restructurări, care 
înseamnă de fapt asigurarea rentabilizării activității.

La noi restructurarea înseamnă reducerea activității și a perso
nalului. Restul sunt basme cu feți frumoși și incultură economică. Este o 
realitate adevărată! Dar neadevărul la ce servește?

Un viitor fost miner
P.S.
Sunt convins că nu veți da atenție celor de mai sus. La noi 

românii "cuvântul liber" este tot așa de departe de adevăr cu cât 
apelăm mai obsesiv la el".

Vă mulțumim pentru atenție, die loan Horea. Dacă nivelul discuțiilor 
cu cei trei directori de unități din domeniu, care și-au exprimat liber, 
cinstit și mai ales competent opiniile, nu v-au satisfăcut, nu e vina 
noastră. Nici a domniilor lor. Aveți dreptate când spuneți că restruc
turarea se poate face la ceva care există, iar mineritul românesc, chiar 
cel metalifer, la care Tăceți referire, există cu adevărat. Doar lucrați în 
sector, dacă nu ați beneficiat cumva de Ordonanța 22.

Cât privește îndoiala din finalul scrisorii, n-ave a nici un temei, 
l-am dat și atenție și curs în ziar. Noroc bun!

Dumit ru GHEONEA

I Beat și fără permis
I la volan
I Polițiștii din Petroșani îl cer- I 

| cetează pe Mihăiță Babii, 21 de | 
. ani, din Berbești, județul Vâlcea. ■ 
1 Deși nu avea permis de condu- ■ 
| cere și era în stare de ebrietate | 

l (2,15 la mie alcoolemie), individul | 
! s-a urcat la volan și a pornit la . 
I drum. A pierdut însă controlul • 
| volanului și s-a izbit de un stâlp | 
| din rețeaua electrică. |

I Hoț cu afecțiuni
* psihice
I într-o noapte, pe la ora 2, o i 

| patrulă de ordine publică a Poli- |
■ ției municipiului Deva a prins în i
• flagrant pe Marius Iulian Progaje, * 
I în timp ce forța portiera de la un I 

| autocamion parcat pe o stradă. |
■ întrucât s-a constatat că tânărul . 
I de 18 ani prezintă afecțiuni psi- I 
| hice, a fost internat la Spitalul din | 

I Zam pentru expertizare.

I 
I
I
I
I
I
I 
I
I

Recidivistul a forțat 
gratiile

Un recidivist de 24 de ani din • 
Petroșani și un individ de 21 de | 
ani au ajuns la puțină vreme în ■ 
arestul poliției. Ne referim la Frân- J 
cisc Boko și Kalman Toma. într-o I 
noapte, cei doi au pătruns în in- I 
cinta SC "Scot" SA Petroșani de ■ 
unde au furat aparatură electro- * 
nică în valoare de 700.000 de lei. |

Ei au intrat prin forțarea gratiilor. I

Nu Jiul l-a omorât
Drumul forestier Câmpul lui Neag, ora 21,45. Un autoturism, proprie

tatea Regiei Autonome a Apelor Valea Jiului, este condus de inginerul 
Victor Ceapa, 37 de ani, angajat al firmei menționate. într-o curbă, 
autoturismul se răstoarnă în albia râului Jiul de Vest. Victor a murit. Au 
mai fost rănite două persoane aflate în mașină. Concluziile poliției: 
șoferul nu a redus viteza până la limita evitării oricărui pericol. (V.N.)

*. La "Valea Lupească"
; Pentru astăzi un caz mai puțin obișnuit. După ce s-a dus la furat, 
. un hoț anunță poliția că un "coleg de afacere" a murit. Explicația? Mihai 
J Duga și Ferencz Vass, din Vulcan, au pornit la furat cablu de aluminiu 
• de la linia de înaltă tensiune din zona "Valea Lupească", Vulcan.
' Ferencz a murit electrocutat. (V.N.)

STAREA MEDIULUI

De la Lăpușnic la 
Rădulești

S-au făcut demersurile și s-a 
primit aprobarea de la Ministerul 
de Finanțe pentru asfaltarea dru
mului dintre satele Lăpușnic și 
Rădulești. Este realizat proiectul, 
iar licitația (organizată de Direcția 
de drumuri județene) a fost câști
gată de o firmă din București.

Cum afirma dl Mircea lacob 
Comșa, primarul comunei Dobra, 
va fi astfel rezolvată o veche 
doleanță a sătenilor, beneficiind 
de un drum mai bun populația a 
patru așezări din zonă. Să fie 
într-un ceas... bun. (E.S.)

□rumul a fost; reparat;
După tergiversări și intervenții făcute timp de aproape trei 

luni la factorii responsabili, în sfârșit, cu puțin timp în urmă, 
Drumul Național 74 Brad - Abrud, în zona barajului de la 
Mihăileni, a fost reparat. De acum, autovehiculele vor putea 
circula pe el în condiții satisfăcătoare până la construirea 
noului drum de legătură.

Pentru acest lucru se cuvin mulțumiri dlor ing. Gheorghe 
Brânzan - directorul Filialei Deva a Direcției Naționale de 
Drumuri și Siguranța Circulației, ing. Sorin Dudaș - șeful 
Districtului DNSC Brad și ing. Gheorghe Mihancea - șeful 
șantierului Baraj Mihăileni, care au rezolvat această problemă.

Prof. Viorel VULTURAR, 
primarul comunei Buceș
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31.000.000 de lei 
prejudicii

Da, 31.000.000 de lei este 
valoarea celor peste 2 tone de 
lanț de mină furat într-o noapte 
de la E.M. Uricani de 4 indivizi. 
Polițiștii din Uricani au stabilit că 
Strugurel Barica, 19 ani, din Ro- 
nea, județul Botoșani, Florin Ste
jar, 19 ani, loan Hobocki, 26 de ani, 
recidivist, și loan Romeo Roman, 
24 de ani (ultimii trei din Uricani), 
sunt autorii furtului despre care 
am vorbit. Ei se află în arestul 
poliției, iar cercetările continuă.
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Valorile medii și maxime in 
perioada 8-14.06.1998, pentru 
poluanții gazoși analizați (dioxid 
de azot, dioxid de sulf, amoniac 
și fenoli), se încadrează în limi
tele prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului. Valorile ma
xime au fost înregistrate pe zo
na Hunedoara la data de 
12.06.1998 pentru dioxidul de a- 
zot și pe zona Mintia - Deva la 
data de 13.06.1998 pentru dioxi
dul de sulf. Pentru amoniac și 
fenoli, indicatori care se deter
mină pe zona Hunedoara, maxi
mele au fost înregistrate la da
tele de 10.06 și respectiv, în 9 și 
14.06.1998.

Pulberile în suspensie au a- 
vut valori medii care, cu excep
ția zonei Teliuc, se încadrează 
în limita admisă de 0,15 mg/mc 
aer/24 h. Și valoarea maximă 
care depășește limita admisă a 
fost înregistrată pe aceeași 
zonă.

Pulberile sedimentabile înre
gistrează depășiri ale limitei ad
mise de 17,0 gr/mp/lună în zo
nele Teliuc de 3,5 ori și pe zona 
Chișcădaga de 5,7 ori. Valoarea 
maximă înregistrată în zona 
Chișcădaga a fost în această 
perioadă de 176,16 gr/mp/lună.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absorbite 
se menține în limitele de variație 
ale fondului natural de radio
activitate la toți factorii de mediu 
analizați. Astfel, dacă valorile de 
atenție pentru depuneri 
atmosferice și pentru aerosoli 
filtrați sunt de 200 Bq/mp și res
pectiv, 10,0 Bq/mc aer/zi, valorile 
medii obținute în această perioadă 
au fost de numai 1,03 Bq/mp la

depuneri atmosferice și de 1,10 
Bq/mc/aer la aerosoli.

Materiile în suspensie pe râ
ul Jiu, provenite de la unitățile de 
extracție și prelucrare a cărbu
nelui, au avut o valoare medie 
de 1132,0 mg/l și o valoare ma
ximă de 1997,0 mg/l, înregistrată 
la data de 11.06.1998. Raportate 
aceste valori la perioada ante
rioară, se constată o creștere a 
cantității de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 323,0 mg/l pentru 
valoarea medie și cu 632,0 mg/l 
pentru valoarea maximă.

Din datele primite de la RA 
Române, Fii. Tg. Mureș - SGA 
Deva a rezultat că în anul 1997 
cursurile de apă de suprafață 
din bh. Mureș au recepționat un 
volum de ape uzate de 386,047 
mii.mc. Din acest volum 285,022 
mii. mc sunt considerate ape 
convențional curate, care nu 
necesită epurare și provin în 
întregime din sectorul "energie 
electrică și termică".

Se constată că volumul total 
de ape uzate se reduce cu 
66,1039 mii.mc, din care volumul 
apelor uzate care nu necesită 
epurare se reduce cu 57,904 
mii.mc. Volumul apelor care nu 
se epurează este mai redus 
decât în 1996 cu 8,1043 mii.mc, 
volumul apelor uzate evacuate 
și apreciate ca necorespunză
tor epurate este cu 8,555 mii. 
mc mai redus ca în 1996, în timp 
ce volumul apelor uzate sufi
cient epurate este cu 6,615 mii. 
mc mai mare față de același an 
de referință.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

| S-a sinucis
. La Dobra, vecinii au găsit . 
I spânzurat într-un șopron din I 
| gospodărie pe Roman Florea, de | 
| 69 de ani.

I Cu microbuzul la
I furat
J Adrian Onea și Petru Cerghi- I 

| zan din Hunedoara au fost prinși |
■ recent de lucrători ai Biroului de ■ 
1 Poliție platformă în incinta SC j 
I "Siderurgica" SA în timp ce în- | 

| cercau să sustragă cu un micro- [
■ buz apoape 2 tone de fier vechi. ,

Deși Petru are 23 de ani, cu 10 ■ 
| mai puțin decât Adrian - el este | 
| cunoscut cu antecedente penale. |

Rubrică realizată cu ' 

sprijinul IPJ Hunedoara J

Ministerul Educației Naționale
Direcția Generală a învățământului Preuniversitar• •

I.5.J. Hunedoara
Lista comisiilor de bacalaureat pentru sesiunea iunie-iulie 1998

Nr. 
corn.

Localitatea Unitatea școlară Profilul Limba de 
predare

Nume președinte Unitatea de înv. sup.

803 Deva Col. Nat. "Decebal" Real Română Conf.univ.dr. Marinescu Constantin Univ. Brasov
804 Deva Lie. Teor. "Traian" Real Română Conf.univ.dr. Banea Horea Univ. Brasov
805 Deva Lie. Pedag. "Sabin Drăgoi" Pedagogic Română Conf.univ.dr. Pop Liana Univ. "Poli" Cluj
806 Deva Gr. Șc. cu program sportiv Real Română Prof.univ.dr. Duca Dorel Univ. Cluj
807 Deva Gr. Șc. "Grigore Moisil" Industrial Română Conf.univ.dr. Fierean Mircea Univ. Brașov
808 Deva Gr. Sc. Ind. Energetic Industrial Română Conf.univ.dr. Lobonțiu Mircea Univ. Baia Mare
809 Deva Gr. Șc. Ind. "Horea" Industrial Română Prof.univ.dr. Chindris Mircea Univ. "Poli" Cluj
810 Deva Gr.Sc. Transp. Telecom Transil. Industrial Română Prof.univ.dr. Galiș Mircea Univ. "Poli" Cluj
811 Simeria Gr. Șc. Ind.M.R. Industrial Română Prof.univ.dr. Crețu Mircea Univ. "Poli" Cluj
812 Ilia Lie. teor. "Silviu Dragomir" Real Română Conf.univ.dr. Ovesea Horiana Univ. Brasov
813 Hunedoara Lie. Teor. "lancu de Hunedoara" Real Română Conf.univ.dr. Bleiu Dorin Univ. Sibiu
814 Ghelar Lie. Teor. Ghelar Real Română Conf.univ.dr. Radomir Irinel Univ. Brasov
815 Deva Lie. de Muzică și Arte "S. Toduță" Muzică Română Conf.univ.dr. Cucerean Eugen Univ. "Agro" Cluj
816 Hunedoara Gr. Șc. Ind. Metalurgic Industrial Română Prof.univ.dr.Bejan Mircea Univ. "Poli" Cluj
817 Hunedoara Gr. Șc. Ec. Administrativ Economic Română Conf.univ.dr. Ruja loan Univ. Reșița
833 Petroșani Lie. Teor. Real Română Conf.univ.dr. Marinca Stefpn Univ. Baia Mare
834 Hunedoara Col. Mat. Info. "T. Lalescu" Informatic Română Conf.univ.dr.Marin Marin Univ. Brasov
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Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a 
decis miercuri sa sesizeze Parchetul cu privire la 
încălcarea de către Televiziunea publică, în data de 
15 iunie, a Legii Audiovizualului, prin difuzarea pe 
post a unui material conținând manifestări obscene, 
contrare bunelor moravuri.

“Am hotărât să dăm un comunicat prin care să 
anunțăm opinia publică că incriminăm o asemenea 
atitudine și, având în vedere încălcarea gravă a legii, 
vom sesiza organele Parchetului", a declarat, 
miercuri, pentru MEDIAFAX, Mircea Baciu, membru 
al CNA.

Art. 2, alin. (4) din Legea Audiovizualului 
interzice "programarea și difuzarea de manifestări 
obscene, contrare bunelor moravuri". încălcarea 
acestei dispoziții legale se pedepsește cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

CNA a luat decizia de a sesiza organele de 
urmărire penală după ce a vizionat, în cursul zilei 
de miercuri, caseta cu materialul incriminat. "Situația 
este cu atât mai gravă, cu cât materialul difuzat în 
pauza meciului dintre Germania și Statele Unite a 
fost reluat la ora 24.00", a declarat la rândul său 
Constantin Vaeni, un alt membru al CNA.

Acesta din urmă a mai spus că organismul din 
care face parte va informa comisiile permanente și 
comisiile pentru cultură, artă și mijloace de 
informare în masă ale Parlamentului în legătură cu 
acest caz, deoarece, potrivit legii, Societatea 
Română de Televiziune se subordonează direct 
Parlamentului.

Grupul de companii MEDIA PRO a protestat 
marți, prin intermediul unei scrisori adresate 

președintelui CNA, Mircea Sorin Moldovan, în 
legătură cu un material difuzat în data de 15 iunie, 
de către TVR. in scrisoare se arată că în pauza 
meciului Germania - SUA de luni, TVR a difuzat un 
material informativ realizat de Departamentul Sport, 
care contravine art. 2, alin. (4) din Legea 
Audiovizualului, cât și art. 5, alin. 1 din Legea de 
organizare și funcționare a Societății Române de 
Televiziune ("programele SRTV nu trebuie să 
propage manifestări obscene, contrare bunelor 
moravuri"). De asemenea, în scrisoarea semnată 
de către Adrian Sârbu, director general MEDIA 
PRO, se arată .că TVR a încălcat cu același prilej 
și articolul 2 din Legea privind combaterea 
concurenței neloiale, prin săvârșirea unui act 
“contrar uzanțelor cinstite în activitatea comercială".

Materialul incriminat miercuri de către CNA 
conține manifestările obscene ale unui grup de 
suporteri ai echipei naționale de fotbal la adresa 
canalului de televiziune PRO TV, filmate în fața 
sediului Televiziunii naționale imediat după debutul 
victorios al reprezentativei naționale la Campionatul 
Mondial din Franța.

Printr-un comunicat al Departamentului relații 
publice al Televiziunii române, dat publicității marți, 
această instituție mulțumește suporterilor echipei 
naționale și "telespectatorilor TVR pentru 
încurajările și bucuria manifestate pe străzile 
Bucureștiului și în fața sediului TVR din Calea 
Dorobanților", rugându-i totodată pe aceștia să își 
exprime sentimentele de bucurie și victorie "într- 
un limbaj civilizat, fără atacuri jignitoare și în spiritul 
fair-play-ului".
--------------------------  •>
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O dată cu aprobarea de către Guvern a

împărțit în două mari sectoare.
Unul, condus de secretarul de statI

I
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i noii organigrame, Ministerul Sănătății va fi |
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I Alexandru Ciocîlteu, se va ocupa de I 
| problemele curative și de gestionarea celor |
■ 3572 de miliarde de lei, bani care 
! reprezintă bugetul Ministerului Sănătății.

Al doilea, aflat în subordinea celui de- 
| al doilea secretar de stat, Petru Armean, va 
| răspunde de Asigurările sociale de 
I sănătate și de privatizare, a anunțat, în
■ conferința de presă, ministrul Sănătății. 
I Francisc Baranyi.

Pentru Asigurările sociale de sănătate, | 
i bugetul va fi constituit din colecta 
! asiguraților și a patronilor la aceste
• asigurări, a mai spus Baranyi.

Activitatea celor două mari direcții va fi 
| supervizată de secretarul general, al 
l ministerului, Doina Ștefan, a mai spus 
' Baranyi.

Atribuțiile celorlalte direcții generale, 
| departamente și secții vor fi anunțate după 
| aprobarea hotărârii de guvern care
• stabilește noua organigramă a Ministerului
• Sănătății.
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Nașterea unui 
băietei-

transmisă pe
internet

O americancă în vârstă de 40 de ani a născut, 
marți, un băiețel a cărui venire pe lume a fost 
urmărită în direct pe Internet de zeci de mii de 
oameni, transmite AFP.

Elizabeth, femeia care a născut și care a 
permis să-i fie făcut public numai prenumele, a 
fost înconjurată de soțul său și de ceilalți trei 
copii ai lor. Nașterea a avut loc la spitalul Arnold 
Palmer din Orlando. Evenimentul a fost anunțat 
pe Internet și a suscitat o curiozitate enormă, 
zeci de mii de persoane din întreaga lume 
accesând site-ul America’s Health Network, 
rețeaua sanitară americană, care a organizat totul. 
Băiețelul a primit numele de Sean. El a cântărit la 
naștere 3,3 kilograme și a venit pe lume după 
cinci ore de travaliu.Mama a fost anesteziată peri
dural. Medicii au anunțat că atât ea, cât și copilul 
se simt foarte bine.

Pentru a urmări nașterea pe Internet a fost 
necesar un prgram special, plătit. Imaginea nu a 
fost perfectă, existând numeroase întreruperi, dar 
curioșii au putut-o vedea pe mamă înconjurată 
de familie, anestezierea ei și nașterea propriu- 
zisă. “Pentru mine, travaliul și nașterea sunt cele 
mai ușoare momente din ultimele nouă luni și aș 
vrea să arăt acest lucru și celorlalte femei”, a 
spus Elizabeth la începutul transmisiei.

Crește numărul 
autoturismelor 

fabricate în 
Germania

Numărul de autovehi
cule realizat de industria 
germană de automobile a 
crescut, din ianuarie până 
în mai 1998, la 2,284 mili
oane, cu 7% mai mult com
parativ cu aceeași perioadă 
a anului 1997. în luna mai, 
producția a crescut cu 16%, 
la 459.300 de autovehicule, 
în 1997, industria germană 
de automobile a realizat 
5,02 milioane de auto- 
mobilg, depășind, pentru 
prima dată din 1997, nu
mărul de 5 milioane. în 
prezent, industria are 
700.000 de angajați, cu 

! 43.000 mai multi decât în 
11996

Bankcoop va emite
“Certificatul de 

economii cu cîștiguri 
turistice sau obiecte 

de folosință* 
îndelungată”

Banca de Credit Cooperatist - 
Bankcoop va lansa “Certificatul de 
economii cu câștiguri turistice sau 
obiecte de folosință îndelungată", cu 
o valoare de 25.000 lei, se arată într- 
un comunicat remis agenției 
MEDIAFAX de către bancă.

Acesta derivă din “Certificatul de 
economii cu cîștiguri turistice", în 
valoare de 100.000 lei, ambele fiind 
comercializate în paralel.

Cele două produse bancare se 
emit nominal, pe un termen de 12 luni. 
Pentru desemnarea certificatelor 
cîștigătoare, se organizează 
trimestrial trageri la sorți, acordându- 
se premii ce constau în excursii 
turistice în țară și străinătate, precum 
și în bunuri de folosință îndelungată.

Datoriile 
societăților■

din portofoliul
FPS

Valoarea totală a dato
riilor societăților aflate în 
portofoliul FPS este de peste 
30.000 miliarde lei, a declarat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, Sorin Dimitriu, ministrul 
Privatizării.

Portofoliul FPS include un 
număr de 5.554 societăți, din 
care 698 sunt mari (cu un 
capital social de peste 18 
miliarde lei), 2.050 mijlocii (cu 
un capital social cuprins între 
2,5 și 18 miliarde lei) și 2.806 
mici (cu un capital social mai 
mic de 2,5 miliarde lei).

Sorin Dimitriu a menționat 
că la un număr de 100 socie
tăți comerciale cu mari datorii 
și mai puțin atractive pentru 
privatizare au fost inițiate 
programe de restructurare.

Tefiinici iranfiiraite 
iri ipireluiciraureai 

cerealelor
Battle Creek, orășelul natal al celebrilor fulgi 

de porumb, a sărbătorit un secol de la crearea 
industriei de prelucrare fl cerealelor. Istoria 
fabricării fulgilor de cereale pentru micul dejun 
este retrasată prin intermediul unor expoziții 
interactive și al unei linii de producție de corn 

! flakes, reconstituită intr-un complex de distracții 
de 4.180 m~. Compania Kellog, botezată după 
numele inventatorilor fulgilor de porumb, in 
urmă cu , 104 ani, este omniprezentă in această 
aglomerație de 53.000 de locuitori, situată Ia 
jumătatea drumului dintre Chicago și Detroit, in 
regiunea Marilor Lacuri. “Suntem pe punctul să 
lansăm anumite tehnici de prelucrare a cerealelor 
care vor fi cele mai avansate din lume, dar nu 
vreau să le prezentăm ca să nu prindă de veste 
concurența", a declarat Joe Stewart, 
vicepreședinte la Kellog. Totul a inceput din 
întâmplare in 1894, la Sanatorium din Battle 
Creek, stațiune curativă de renume internațional, 
care propunea pacienților ei hogați un regim 
restrictiv, ce presupunea exerciții fizice, aer pur 
și o alimentație din care erau excluse cofeina, 
alcoolul, tutunul și carnea.

> ---------- ------- -- .' 2

Și în SUA 
scad 

investițiile 
străine

Investițiile străine în 
Statele Unite au înregistrat, 
în 1997, un regres, la 70,8 
miliarde dolari față de 79,9 
miliarde dolari în 1996, a 
anunțat, miercuri, Depar
tamentul de Comerț. Scă
derea reflectă diminuarea 
numărului de investiții și 
reducerea investițiilor japo
neze, a precizat Departa
mentul de Comerț. Cel mai 
important investitor a fost 
Marea Britanie, cu 13,4 
miliarde dolari, urmată de 
Țările de Jos, cu 11,3 
miliarde dolari, și Canada, 
cu 10,8 miliarde. Investițiile 
japoneze au scăzut la 1,8 
miliarde dolari, la o zecime 
din valoarea maximă atinsă 
în 1990, de 19,9 miliarde 
dolari.

Și in țările europene
ORTURILE, TRATAMENTELE

în

DEGRADANTE CONTINUA
Organizația Amnesty International a înregistrat, 

1997, cazuri de tortură sau de tratamente 
degradante aplicate de forțele de securitate, poliție 
sau alți agenți ai statului în 28 de țări europene, 
informează AFP, citând raportul anual al organizației, 
dat publicității miercuri la Londra.

în cel puțin cinci țări europene au existat deținuți 
care au murit în urma torturii și a tratamentelor 
degradante la care au fost supuși, iar în alte trei 
state europene, 41 persoane au murit în urma 
acțiunilor "grupurilor armate de opoziție", notează, în 
raport, organizația internațională de apărare a 
drepturilor omului.

în Marea Britanie, 15 civili au fost uciși de 
grupuri politice armate din Irlanda de Nord, 
subliniază Amnesty care, după mai multe decese ale 
căror cauze încă nu au fost elucidate, se declară 
neliniștită de metodele de constrângere utilizate de 
forțele de ordine publică.

în Spania, cel puțin 13 persoane au fost 
asasinate de organizația separatistă bască ETA - o 
creștere netă în raport cu anul 1996, iar în Turcia, 13 
persoane au fost ucise de organizații armate 
separatiste.

în provincia sîrbă Kosovo, unde, începând din 
februarie 1998 au fost uciși peste 250 membri ai 
comunității albaneze, poliția sârbă.a ucis, torturat 
sau maltratat o mulțime de etnici albanezi, 50.000 
dintre ei fiind nevoiți să-și părăsească locuințele. în 
același timp au fost uciși circa 40 sârbi, dintre care 
14 polițiști.

O serie de persoane care au fost arestate, 
maltratate sau torturate de polițiști și în Albania, 
fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Belarus, 
aceasta din urmă atingând recordul european în 
privința aplicării pedepsei cu moartea (30 execuții 
pe lună).

Amnesty menționează totodată unele progrese 
în ceea ce privește pedeapsa cu moartea, abolită în 
Georgia și care face obiectul unui moratoriu în 
Azerbaidjan. Rusia a pronunțat cel puțin 846 
condamnări la moarte, dar se pare că președintele 
Boris Elțîn a cerut guvernului să ia măsuri pentru 
ca pedeapsa să fie abolită, precizează Amnesty.

în Belgia și în Italia, forțele armate au făcut 
obiectul unor critici privind comportamentul lor în 
Somalia în.1993, în timp ce în Germania, poliția a 
maltratat persoane care au cerut azil sau membri 
ai unor minorități etnice.

Organizația se referă și la dispariția a cinci 
persoane în Turcia, moartea altor 20 în cursul 
execuțiilor extrajudiciare și denunță atentatul comis 
în luna mai asupra președintelui Asociației pentru 
drepturile omului din Turcia.

în Bosnia-Herțegovina, soarta a peste 19.000 
persoane dispărute, majoritatea în timp ce se aflau 
în custodia poliției sau a armatei, rămâne 
necunoscută. La acest număr se adaugă 2.000 
persoane date dispărute în Croația, adaugă 
Amnesty, care subliniază totuși că sute de cazuri 
au fost elucidate după identificarea cadavrelor 
găsite în gropi comune._______________ _
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Respectul față de

Reflecția 
sĂptămÂnii
"Oamenii de geniu sunt meteori destinați să ardă pentru a 

lumina secolul".

'CEĂR7 FRANCEZE
9

- "Pentru orice rău sunt două leacuri: timpul și tăcerea".
AL Dumas - tatăl

- "Nimic nu este mai de temut decât un prost."
Andre Gide

- "Gândul zboară și cuvintele merg pe jos. lată toată drama 
scriitorului."

Juiien Green
- "Ura celor slabi nu este atât de primejdioasă ca prietenia lor".

Vauvenargues
- "Ceea ce știm este puțin față de ceea ce nu știm; uneori chiar 

ceea ce nu știm este tocmai ce se pare că ar trebui să știm în 
primul rând."

Fontenelle
-"Trebuie să compensăm absența prin amintire. Memoria este 

oglinda în care îi privim pe cei absenți."
J. Joubert

- "Nu trebuie niciodată să scriem decât despre ceea ce iubim. 
Prin uitare, prin tăcere pedepsim ceea ce am considerat urât sau 
obișnuit, în plimbarea de-a lungul vieții."

Ernest Renan
- "Natura a făcut două feluri de minți superioare: unele pentru 

a produce cugetări sau acțiuni frumoase și celelalte pentru a le 
admira."

J. Joubert
Selecție de Hie LEAHU

Medicul consulta un 
pacient:

- Respirați! Nu respirați! 
Respirați! Nu respirați! Nu res
pirați! Nu respirați! Nu respi
rați!...

Scoateți-!!' Următorul!

© - Scumpule, n-ai uitat că 
ne-am căsătorit acum cinci ani?

- Nu, scumpo, așa ceva nu 
se uită! Eu însă te-am iertat deja!

© Doi ruși, soț și soție, 
caută o a treia persoană ca să 
cumpere o sticlă de vodcă. Soția 
oprește un trecător:

- Vreți să fiți al treilea?
Bărbatul o măsoară din cap 

până în picioare, apoi zice:
- N-aș vrea să fiu nici măcar 

primul!

© La camera de gardă a 
spitalului e adus un bărbat plin de 
sânge și cu un cuțit înfipt în cap.

Calm, doctorul îl întreabă:
- în copilărie ați suferit de 

scarlatină, pojar sau tuse măgă- 
rească?

© O tânără ce visa să de
vină secretară, vine la atelierul 
de reparații cu o mașină de scris.

Meșterul o întreabă:
- Ce defect are?
- Bate cu greșeli de orto

grafie...

© - Mămico, cine a fost
mai întâi, oul sau găina?

- înainte se găseau de toate, 
dragul mamii...

Culese și prelucrate de
Hie LEAHU

CIOBURI DE 
CLEPSIDRĂ

® "Nu prăpăstiile ne des
part, ci diferențele de nivel" - spu
nea celebrul umorist polonez Sta
nislaw Jerzy Lec. Mă sâcâie acest 
gând privind blazarea din jurul 
meu, blazarea unor oameni care 
au - ca și mine - un"ing" în fața 
numelui...

® Conform legii probabili
tății, regula rezultă dintr-un șir de 
coincidențe.

® Scrisul dumneavoastră 
este atât de frumos încât devine 
impersonal ca cel al caligrafilor...

® Simt uneori cuvintele for
mând un clopot de sticlă sub care 
nu se ascunde nimic.

Corynthina, -i, vara - Vara, 
Anotimp de noi speranțe; 
Vremea-i faină și clară - 
Numai bună de vacanțe...

Logoreicii-și fac rondul 
Și vorbesc nimic să spună, 
însă, poate, vine Fondul 
Cu-o anemică arvună,

Toată lumea-i zăpăcită, 
Toți visează munte, mare...
Chiar Guvernul se agită 
Pentru-un pic de bunăstare.

masa si comeseni
7

De la bătrâni am moștenit 
respectul pentru bucate. Ma
sa te obligă. Dizgrațiozitatea 
în a mânca produce inape- 
te'nță comesenilor. La masă 
nu se stă cu corpul aplecat 
într-o rână, nici cu pieptul 
peste farfurie. Nu se stă cu 
coatele pe genunchi sau 
prea întinse peste farfuria 
vecinului. Se stă drept, dar 
degajat, se țin coatele alături, 
lejer. Nu se va răsturna pe 
spătar, nu se va sta cu mâi
nile la sân. Costumul și cra
vata se așază la oglindă îna
inte de a lua loc. Rujul nu se 
dă în timpul mesei. Mâncă
rurile se servesc degajat, cu 
grijă față de cei din jur. Nu se 
soarbe și nu se înfulecă, nu 
se face zgomot, nu se vor
bește în timpul mesei cu gura 
plină. Nu se încarcă lingura 
peste măsură ca să nu-ți 
curgă ciorba pe barbă sau pe 
haine. Buzele se țin lipite și 
nu se clefăie. Când tai cu 
cuțitul și servești cu furculița 
nu ții degetul mic depărtat. 
Nici cu paharul. Se țin 
degetele adunate frumos.

Când friptura e tăiată, fur
culița se ține în dreapta. 
Când ți-o tai singur, o ții în 
stânga. Cuțitul se apasă cu 
degetul arătător. Nu se gesti
culează cu cuțitul sau fur
culița. Tacâmul se lasă jos pe 
farfurie când bei. Nu se rea- 
zămă tacâmul de marginea 
farfuriei, căci alunecă și mur
dărește fața de masă. Nu se 
ciocnesc paharele și tacâ
murile zgomotos. Nu-ți suge 
dinții, nu folosi scobitoarea cu 
gura deschisă, neacoperită 
cu mâna. Șervețelul nu se 
leagă la gât. Se așază pe 
genunchi împăturit. Gura se 
șterge discret. Nu servi până 
ce gospodina nu te-a poftit. 
Nu o jigni servind "din poli
tețe”, nici nu lăsa mâncarea 
în farfurie. Nu dicta tu cât să 
ți se pună. Servește cât poți. 
Scuză-te doar dacă ești bol
nav. Nu tăia carnea în bucăți 
mari, nici pâinea sau chifla în 
bucăți mici. Dacă ai rămas în 
urmă și s-a dat semnalul de 
ridicarea mesei, te ridici o- 
dată cu toți, nu înfuleci să 
recâștigi timpul pierdut.

-------
----------- “X

Rolul apiculturii (III)

® Simțeam că focul Soa
relui mă va topi; mă amestecam 
deja cu asfaltul... Dar te-am întâlnit 
și a început să ningă...

® "Bucuria atât de rară de a 
sta de vorbă cu un om deștept, în 
stare să glumească inteligent" 
(Marin Preda).

® Eu m-am născut într-o zi 
de iarnă, într-un Ianuarie - în ziua 
dintre joi și vineri...

® Dacă ești de calitate, 
ironia este o formă de tandrețe și 
iubire.

® Fecioara după ce îl sărută 
pe sfânt spuse: "Am dat de dracu!"

® Tăcerea este foșnetul de 
aripă al cuvântului.

® Când cumpăr o carte de 
la anticariat am senzația că înfiez 
un copil.

Și-o fi iarăși veselie
De la Dunăre-n Orade,
Că ne dă pe veresie,
Apoi vine și ne ... rade!
_______ Dumitru HURUBĂj Palatul Justiției, parcul și cetatea Devei

Ina DELEANU

£um se manifesto 
mfarctal?

După cum spun specialiștii, infarctul 
apare dintr-odată. El se manifestă printr-o 
durere puternică în zona toracelui, durere 
care iradiază spre umeri, brațe, gât și 
partea superioară a abdomenului. Pa
cientul are o stare de anxietate intensă, 
apar probleme cu respirația și semne de 
slăbiri ale activității inimii (scăderea ten
siunii, aritmii). în stadiul primar al infarc
tului, apar deseori complicații ce pot fi 
fatale: tulburări de ritm, stop cardiac, șoc, 
ruperea peretelui cordului.

Guma de mestecat pe
post de cafea

Cunoscuta firmă producătoare de gumă 
de mestecat Wrigley va lansa în curând pe 
piață un nou produs care satisface în același 
timp și cerințele iubitorilor de cafea, relatează 
CNN. "Stay Alert", despre care producătorii 
declară că este "o ceașcă de cafea într-un 
pachet de gumă de mestecat", datorită conți
nutului său de cofeină, reprezintă o bună 
alternativă pentru persoanele care doresc să 
rămână treze, dar nu au la îndemână dorita 
băutură.

Rolul apiculturii nu se reduce numai la produsele pre
zentate anterior.

Albinele au o importanță înzecită și prin polenizarea florilor 
contribuie la sporirea producției agricole, la menținerea și 
dezvoltarea vegetației și deci la mai multe produse agricole și 
oxigen în natură, fără de care viața omului pe pământ nu ar fi 
posibilă.

De aceea ar fi necesară sporirea efectivului coloniilor de 
albine pentru folosirea bazei melifere constituită din păduri de 
salcâm, tei, rășinoase ș.a. și terenuri agricole; lărgirea bazei 
melifere prin răspândirea unor plante de interes apicol în 
păduri sau pe terenuri degradate, terenuri agricole arabile; 
mărirea producției apicole, concomitent cu ridicarea calității și 
diversificării produselor, prin aplicarea unor tehnologii 
moderne, creând posibilități de sporire a exportului; inten
sificarea acțiunilor de popularizare a acestei activități 
tradiționale românești, pomenită în cele mai vechi cronici și 
care, în prezent, se bucură de primul combinat apicol din lume.

Apicultorii, înzestrați cu spiritul de ordine, răbdare și 
hărnicie al albinelor, sunt chemați să ducă mai.departe 
această activitate tradițională reconfortantă în mijlocul naturii, 
deosebit de benefică pentru natură, sănătate.

(sfârșit)
ing. Traian iACOB

. ..... -Z

I 
I MECIURI MECIURI

ORIZONTAL: 1) Câștigul unei 
partide revenit arbitrului - Debutanți cu 
cântec la o partidă în cuplaj; 2) Pasa
ger tradițional pe corabia deșertului - 
Component de bază al lotului restrâns; 
3) Schimburi de locuri pentru întărirea 
apărării - Prologul dilematic al incer
titudinii: 4) Comprimat matinal luat la 
antrenament! - Acțiune desfășurată în 
fața porții; 5) Arbitru de linie cu prestații 
perimate - Mingi lansate de-a dreptul 
pe extremă!; 6) Remarcat în compo
nența lotului mare - Atmosferă tihnită, 
lipsită de precipitații; 7) Tras frumos 
peste zid, cu finalizare la vinclu - 
Bumerang sui-generis răsfrânt in 
extremis!; 8) Apărători vetuști aflați în 
preajma porții - Idolul tribunelor an
gajat în dispute verbale; 9) Impune 
implacabil rejucarea unor meciuri - 
Extreme clasice care marchează pe 
teren; 10) Garnitura de bază a for
mației feroviare - Suspendare cu drept 
de joc... a doua zi.

VERTICAL: 1) Formă de încadrare pentru portari' f 
- Moment important de pornire la atac; 2) Prinsă în II 
aer după degajare - Intervine cu capul la acțiuni de 11 
pătrundere în adâncime; 3) Foarfecă pe spate... la > . 
înaintare - Rezultate strânse după bune evoluții pe ■ I 
teren; 4) Acțiune finalizată prin surprindere - Mar- 11| 
chează pe teren, de obicei, portarul; 5) Jarul strălu- ■ ■ 
citor mocnit dintr-o doină - Floarea arhitecturală a ■ ■ 
unei zvelte coloane; 6) Context definitor de apreciere 11 
a unui gol - Argumentul forte într-o dispută grobiană; 
7) Teme prezentate, după moda retro! - Suspendate 
indubitabil de pe teren; 8) Maestru incontestabil al 
executării loviturilor indirecte - Filtru de lumină cu 
efect decorativ; 9) Marchează goluri de la mare 
distanță (pl.) - A scoate goluri gata făcute, când se 
trage tare; 10) Dată... de gol în urma ieșirii la joc - 
Neconcordantă de interpretare care viciază rezultatul.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "IARĂ PE STADIOANE" 11 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută: s |
1) AVANSAT-TS; 2) TASATĂ-LAT; 3) ALA- ! ’ 

RATATĂ; 4) RALPA-AMAN; 5) AHT-DARA-T; 6) I ll 
T-ACASĂ-BA; 7) ATĂ-ACAR; 8) AR-PAN-TAC; 9) | | 
RAS-CĂTANĂ; 10) START-ASTM. e .

MA T UN 2 MUTĂRI
Controlul 
poziției:
Alb: Rf2, Dc1, 
Ce5, Nc8
Negru: Rh4,
Ch5, Cf5
Soluția proble
mei din nr. tre
cut:
1. Nb6! -;

... a:b;
Da8 mat;
...R:b6;

2. Dd6 mat.
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• Caut pentru închiriere apar
tament 2 camere, mobilat, exclus 
Dacia, Micro 15. Tel. 223770,625550 
(7954)

ÎNCHIRIERI PIERDERI ^Societate comerciala

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI '

• Vând casă, curte, grădină, 
Deva,spațiu comercial, vad excelent, 
acces din 2 străzi și teren extravilan 
1,30 ha. Tel. 220475, după ora 20 
(8446)

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria. Tel. 260151,092/288144 
(8443)

• Vând garsonieră în Simeria, str. 
Crișan, bl. 19, sc. C, ap. 36. Tel. 092/ 
294264

• Vând casă compusă din 4 ca
mere, bucătărie, 2 băi, garaj, hală. 
Simeria, str. Teilor, nr.89 (7961)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, str. Scărișoara, nr.8, bl. 32, 
ap. 17, sc. 1, etaj 4. (7954)

• Vând apartament4 camere. Tel. 
221193.(7968)

• Vând apartament 3 camere 
nemobilat, 2 băi, 2 balcoane, boxă. 
Hunedoara, str. Libertății, 2/23, preț 
negociabil 80 milioane. Tel. 718377. 
(8156)

• Vând apartament 4 camere și 
garaj, ultracentral. Tel. 092/227601 
(7965)

• Vând casă cu grădină, 2500 
mp, Hațeg, Susâni 2, 068/214941. 
(7255) ’

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1984. Tel. 094/527715 (8402)

• Vând Opel Record 2,0 E, 
fabricație 1979, neînmatriculat, vama 
plătită. Tel. 219509 (7951)

• Vând autoturism W Trans
porter 8+1 locuri, an 1982, motor 
Boxer, preț4800 DM, înmatriculat. 
Deva tel. 222222 (7961)

• Vând tractor 650 cu remorcă. 
Vând Opel Ascona înmatriculat. Tel. 
228561,224754(7963)

• Vând autobasculantă 16 tone, 
stare perfectă. Tel. 623935,625394 
(7967)

•Vând Mazda 626 Diesel, an fabri
cație 1985. Informații 770084. (6873)

• Vând rulotă comercială am
plasată în piața Mihai Viteazu, Deva. 
Tel. 092/381985 sau 215776 (8438)

• Vând parbrize. Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Tel. 225075 (8445)

• Vând pompă apă presiune, 
profil "U". Tel. 225632 (8450)

• Vând mobilă second-hand și 
jucării import, Deva (magazin 
Bachus, etaj 1). Tel. 234150 (6890)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629 (OP).

• Vând casă Simeria, gaz, apă, 2 
camere, bucătărie, baie, garaj. Gar
sonieră, confort I, etaj 4, str. Eminescu. 
Tel. 216913 (8449)

•Vând telefon G.S.M., 150-300 
DM,tel. 094-611774(6883)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 4 camere, 
etaj 2, cu apartament 2 camere, etaj 
1 sau 2, Simeria. Tel. 260096 (8403)r —————————————————— q 

I Inspectorii școlari vor fi testați I 
I Ministerul Educației Naționale a dat recent o dispoziție prin care, I 
| pentru prima dată, inspectorii școlari, generali și adjuncți vor trebui | 
■ să-și prezinte rezultatele activității manageriale. Periodic, inspectorii ■ 
* vor fi evaluați, aceasta pentru a se urmări respectarea programului ■ 
I managerial în baza căruia au fost investiți în funcție. Criteriile și I 
| haremurile de verificare sunt deja stabilite. Potrivit acestora, toți | I inspectorii testați, pentru a rămâne în funcție, trebuie să obțină ■

calificativul "bine" sau "foarte bine". Inspectorii care obțin califi- ' 
| cativul "satisfăcător" vor fi reevaluați, iar cei ce obțin "nesatîs-1 
| făcător" vor fi schimbați. Dintr-un maximum de 210 puncte, califica-1 
. tivului "foarte bine" i se acordă punctaje cuprinse între 189-210 . I puncte, iar calificativului "nesatisfăcător" - 147 de puncte. //.V.) I

• Pierdut certificat nr. 3217/IT 
eliberat de DGFPCFS Deva pentru 
SC Lalia Comimpex Prod SRL Deva. 
Se declară nul. (7959)

VINDE EN GROS
ȘI

EN DETAIL

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajez cizmar pensionar. Tel. 
215048 (7964)

• S.C.Vidra-Confex SA Hune-
doara, str. 9 Mai, nr. 2 angajează 
de urgență personal muncitor 
specializat pentru,confecții textile. 
(8154)_________________ '

• Societatea comercială Za- 
randtrans SA Brad, str, Vânătorilor, 
nr. 47, scoate la concurs postul de 
contabil șef pe data de 20 iulie 1998, 
la sediul societății, ora 13. Vechime 
minimă cinci ani, studii superioare sau 
medii de specialitate. Relații supli
mentare la sediul societății. (7534)

• Casă de amanet, comision 1 la 
sută, primește în gaj aur, autoturisme. 
Deva, bdul Decebal (deasupra 
magazinului Supermarket). Tel. 
214246.(6889)

îl COMEMORĂRI

• Cu inimile îndurerate ne 
aducem aminte de 20 iunie, zi în 
care se împlinește un an de 
când ne-a părăsit pentru tot
deauna iubitul nostru soț, frate 
și unchi

GRUNBERGER CAROL
din Simeria, fost mecanic de loco
motivă. Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace I (7960)

DECESE

DIVERSE

• S.C. Peracom General SRL 
Orăștie, Piața Victoriei, 23, anunță 
intenția de avizare a protecției mediului 
pentru magazinul General. (7947)

• Cu adâncă durere anunțăm 
că a încetat din viață, la 70 de ani, 
bunul nostru soț, tată și bunic •

HARALAMPIU-VIRGIL 
BLĂJAN

Corpul neînsuflețit se află 
depus la casa mortuară. înmor
mântarea va avea loc duminică la 
cimitirul ortodox din str. Eminescu, 
Deva. (7970)

r — — — — — — —-----------—--------— — —--------q

] Loteria și vizele [ 
! SUA I 
l Câștigătorii programului "Loteria vizelor DV - 99" au fost | 
J deja anunțați, iar de la 1 octombrie a.c., National Visa Center.
■ va începe programarea interviurilor pentru vize de emigrare ’ 
I SUA. Nu toți cei declarați câștigători vor și obține în final viza. I 
| Acestea se eliberează doar în cazul în care persoanele în |
■ cauză demonstrează că au suficienți bani pentru stabilirea în | 
! SUA. Din cele 3700 de persoane selectate de computerul!

■ NVC, doar 3500 vor primi viza, după care, câștigătorii vor •

I primi acasă un set de instrucțiuni și formularele ce trebuiesc I 
| completate. După primirea acestora, fiecare solicitant va fi | 
• programat pentru interviu la Ambasada SUA. Informații ■ 
’ suplimentare vor primi doar câștigătorii la Secția Consulară ! 

I a Ambasadei SUA din București. (/-•/-) ‘
L — — — — — — — — — — — — — — — — — — J

0 realizare care va schimba modul de 
viată al sătenilor

■A

De cum intri în comuna Ro
mos îți dai seama că oamenii 
de aici sunt gospodari, le place 
frumosul, ordinea și curățenia. 
Impresionează însă în mod de
osebit voința cetățenilor de a-și 
face viața cât mai bună, mai 
confortabilă.

Anul trecut s-a modernizat 
cea mai mare parte a drumului 
spre Vaidei, mai rămânând de 
asfaltat anul acesta circa 300 
de metri până în sat, la Romo- 
șel s-a terminat modernizarea 
drumului și mai sunt de realizat 
400 m în interiorul localității, iar 
la Școala Generală s-a amena
jat un teren modern de handbal.

Locuitorii comunei Romos 
nu s-au oprit însă cu investițiile.

- într-adevăr, deși la bugetul 
comunei sunt bani puțini, iar anul 
acesta încă nu avem buget, noi 
nu ne-am oprit din muncă - ne 
spune dl Mircea Pătrânjan, pri
marul Romosului. Anul trecut am 
început o lucrare foarte impor
tantă pentru toți locuitorii satelor 
noastre, poate cea mai impor
tantă din istoria comunei și anu
me introducerea gazului metan. 
Lucrarea costă în total peste 7 
miliarde de lei, iar conducta va 
măsura 12 km și va duce gazul 

^metan în toate cele patru sate

ale comunei: Romos, Romoșel, 
Vaidei și Pișchinți.

Lucrările le executăm cu spe
cialiști în domeniu și cu munca 
oamenilor. Trebuie să menționez 
că fondurile din care se realizea
ză introducerea gazului metan nu 
sunt din bugetul comunei. Lucra
rea este aprobată de guvern, cu 
fonduri din bugetul statului. Locui
torii comunei noastre contribuie cu 
5 la sută din valoarea totală a lu
crării și, desigur, îi mai costă intro
ducerea gazului în propria gospo
dărie. Oamenii suntinteresați ca 
lucrarea să se facă mai repede și 
de aceea atunci când sunt solici
tați la muncă răspund cu prompti
tudine.

Este firesc. Introducerea ga
zului metan în gospodării va 
schimba în bună măsură modul de 
viață al oamenilor. Ei știu și înțeleg 
aceasta. De aceea, mulți cetățeni, 
mai ales în Romos, unde sperăm 
ca până la sfârșitul acestui an să 
avem deja gazul metan, și-au re
alizat instalațiile necesare în gos
podării.

- Die primar, ne face plă
cere să constatăm că în comu
na dvs există o voință unanimă 
în a vă face viața mai bună. Este 
firesc. Spuneți-ne, dvs ca pri
mar nu aveți greutăți?

- Dacă până acum v-am vor
bit despre lucruri plăcute nu în
seamnă că nu avem greutăți. Și 
eu, ca primar, am destule. O pro
blemă care ne dă multă bătaie de 
cap este aplicarea Legii fondului 
funciar.

La noi, majoritatea locuitorilor 
au primit pământul pe care l-au 
avut, inclusiv titlurile de proprie
tate. Dar legea inițială, cum se știe, 
a fost modificată și completată 
prin Legea 169 din 1997. Potrivit 
noilor reglementări, cetățenii care 
au avut suprafețe mari de pământ 
și pădure pot cere să li se resti
tuie până la 50 hectare de pământ 
și 30 ha de pădure. Până acum la 
primărie s-au depus 628 de ce
reri. Se solicită circa 200 ha pă
mânt și suprafețe importante de 
pădure. Greutățile noastre, ale 
primarului în special, încep odată 
cu verificarea acestor cereri, pen
tru că multe n-au fost însoțite de 
actele doveditoare, acestea ur
mând să fie depuse. Când? Noi 
insistăm să fie depuse cât mai 
repede, să putem apoi verifica 
cererile pe teren și să dăm o so
luție. Toate aceste demersuri sunt 
greoaie, pentru că și cetățemii fac 
cu greutate rost de actele dove
ditoare. Așa că aplicarea întocmai 
și în întregime a legii se mai amână.

Alte greutăți constau în faptul 
că mult teren, datorită costurilor 
mari ale lucrărilor, semințelor, er- 
bicidelor, îngrășămintelor chimice, 
rămâne nelucrat. Sigur, primăria 
n-are prea multe obligații în ce 
privește producția agricolă, dar pe 
mine, care sunt inginer agronom, 
mă doare sufletul. La Vaidei, de 
exemplu, sunt nelucrate, în pre
zent, circa 400 de hectare. Pentru 
un sat este prea mult...

- Die primar, pentru vii
tor ce aveți în vedere să re
alizați în comuna Romos?

- Eu pot să mă gândesc la 
multe lucruri care se pot face în 
Romos, dar deocamdată mă li
mitez la terminarea celor înce
pute. Cel mai mult doresc să fi
nalizăm introducerea gazului 
metan în toate satele. După ce 
vom termina și va mai rămâne 
ceva timp din actuala legislatură 
(mai mult de jumătate s-a scurs 
deja) ne vom gândi și la altele. Eu 
sunt un optimist, dar nu mă pot 
întinde cu visurile peste man
datul pe care electoratul local mi 
l-a încredințat. Dacă voi candida 
pentru un nou mandat și voi fi 
ales, atunci să veniți să mai dis
cutăm despre viitor.

Gh. PAVEL

BERE:&,
SUVA 1/2

BEGUN 1/2
NEAGRĂ 1/2 1

ROM 30' /O

VODCĂ 30 lJB
RACHIU Al B 23* 

pchior cireșe negre 20*

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienică.
• Zârnești
• Petrești
• Prundul Bârgâului

Relații la depozitnl-magazin din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava

f REGIA AUTONOMĂ DE "1
INTERES LOCAL

HUNEDOARA
| ANUNȚĂ: |

organizarea licitației directe pentru 
închirierea următoarelor spații comerciale:

1. - Str. Gh. Lazâr, nr.4 - suprafață 34,84 mp - 
profil de activitate: cabinet medical;

2. - Ghelari - str. Izvorului, nr.6 - fostul bufet 
Izvorul - profil de activitate: ciupercărie;

3. - Str. Mureșului, sc. 3 -suprafața 49,60 mp - 
profil de activitate: prestări de servicii.

Licitația va avea loc la sediul RAIL Hunedoara 
din B-dul Republicii, nr. 5, în data de 30.06.1998, ora 
10,00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
regiei sau la telefon 711554.

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



RATMIL RA-Uzina 
Mecanică Orăștie

cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60 
cod 2600, jud. Hunedoara 

organizează la data de 15.07.1998 licitație 
publică deschisă pentru "Executarea lucrărilor 
de refacere a hidroizolațiilor la halele de 
producție din incinta uzinei".

Ofertanții interesați vor putea ridica de la sediul 
uzinei, contra cost, documentația de licitație care 
cuprinde caietul de sarcini și regulamentul de 
desfășurare a licitației.

Prețul documentației este de 50 USD și se va 
depune la casieria unității sau în contul 
25110502009801 deschis la BAS A Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanica 
Orăștie până la data de 10.07.1998, ora 15.

Relații suplimentare la telefoane 054/241040; 
241041, interior 202.

SC ELIS SA HUNEDOARA
str. Ecaterina Varga, nr.3, organizează licitație publică 

directă, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, și Normelor metodologice 
privind privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 55/1998, pentru vânzarea 
următoarelor active:

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către 
cumpărător.

(DENUM. ACTIV OBIECT DE ACTIV. ADRESA ACTIV. PREȚDEPORNIRE^
1. Secție industr.
2. Spațiu comerc. comerț, prad.

Str. Ec. Varga, 3
Bd. Dacia, bl. 47A

609.834.000 lei
185.000.000 lei.

[ SC CAȘUL SA DEVA

PRIMELE REZULTATE 
ALE PRIVATIZĂRII AU 
ÎNCEPUT SĂ SE VADĂ

DIRECȚIA IUDEȚEANÂ A 
DRUMURILOR - R.A. DEVA

Organizează în 2 iulie 1998, ora 10 
LICITAȚIE 

deschisa pentru vânzarea:
* 3 autoturisme Dacia 1310 break;
* 2 autoturisme ARO 10
Licitația are ioc la sediul D.J.D.-RA, str. 

Dragoș-Vodă nr. 1-3.
Autoturismele pot fi văzute la Baza 

Auto DJD-RA, str. C.A. Rosetti ( lângă 
OGA).

Licitația se va repeta în fiecare zi de joi 
din luna iulie.

Informații 054/225090.

Licitația va avea loc la data de 30.06.1998, ora 10,00, la sediul SC 
ELIS SA Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a 
doua ședință a licitației în fiecare zi de marți, ora 10.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, 
zilnic, de la sediul societății comerciale, între orele 8-15.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute, se pot lua de la 
di Aron Virgil, tel. 712933,712507.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul 
societății, până în ziua licitației, ora 8, documentele prevăzute de 
legislația în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarului 
de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății taxa de 
participare de 50.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția 
societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire 
a licitației.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de pornire.

Firma austriaca LASSELSBERGER a cumpărat 
la sfârșitul anului 1997 pachetul majoritar al SC 
CÂSIAL SA DEVA, aducând pentru societate și o 
importantă piață de export pentru ciment.

în primele 5 luni ale anului 1998 producția 
s-a dublat față de aceeași perioadă din anul 
1997, jumătate din producție fiind destinată 
exportului.

Managementul local a fost reconfirmat.
în prezent, împreună cu Institutul CEPROCIM, 

se definitivează studiile de modernizare, urmând 
ca în a doua jumătate a anului să demareze 
lucrările de investiții aferente.

Programul de protecție a mediului a fost deja 
demarat cu asistenta tehnică a firmei daneze 
DANCEM și asistența financiară a Guvernului 
Danemarcei.

* SC ELIS SA HUNEDOARA *;
Str. Ecaterina Varga, nr.3, tel. 712933, 712507, ' 

organizează în fiecare zi de marți, ora 10, , 
licitație publică directă pentru vânzarea de ■ 
mijloace fixe disponibile.

Lista cu mijloacele, fixe disponibile propuse a 
pentru vânzare se poate consulta zilnic la sediul ■ 
socletăfii, compartiment Mecanic Șef. 1
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Direcția Generală de Muncă si Protecție Socială - | 
Centre! ;!e Cg re, P califice . . p- :țit >c a I 
Șomerilor Hunedoara-Deva, organizează în data de I 
6.07.1998, ora 10, la sediul Centrului de calificare din I 
str. T. Maiorescu, nr.28 (fosta Minerului}, concurs I 
pentru ocuparea unui post de economist (studii I 
superioare).

Dosarele se pot depune la sediu! Centrului până in I 
data de 2.07.1993.

Informații suplimentare la telefon 23. ÎL 01 sau la j 
sediu! C.C.R.P.S. din Deva, între orele 8-16.

SC GOMAR LUX SA BISTRIȚA
9

FILIALA DEVA - J77?. DEPOZITELOR, NR.I

VĂ OFERĂ LA CELE MAI MICI PRETURI 
DIN ZONĂ:

> CONDUCTOR/S/MBLUWFLFC7WCF
> 7V8UR/MT&IWPVC.

INFORMAȚII LA TELEFON 054/232946.
I ' ________ /

S.C. COMSIM S.A.
SIMERIA

Important pentru agricultori!
APROTERRA JA /IMERIA

vinde din stoc 
îngrășăminte chimice pe cupoanele de toamnă 

pentru agricultură. Căutăm și distribuitori. 
Relații la telefoane: 260424, 260966.

<x. 
&• o

CARTEA ADRESELOR UTILE

Piața Unirii, bl.8, parter
Anunță vânzarea ta licitație în data de 29 iunie 1998, 

nra 10, fa sediu! -vjjlițai
14 AC an fabricație m3, capacitate 1,5 tune, 

acoperit cu nreiată. 
Relații la tel: 054/261513; 054/261816.

jp»,
WBimț Rțtu

"pnimw'riii. i.wpv" > TAXI 22.22.22,

S.C, C0MUMLA. MVA
comercializează

PAPETARI E

ROLE CASE DE MARCAT

Cumpărați acum !
rfocmoM to moyiAtwăt •CcmWrrv»' <an

I
DEVA - 226062; HUNEDOARA - 722623; BRAD - 
651790; VULCAN - 570605; LUPENI - 560603

începând cu data de 
1 mai 1998, circulă cu 
următoarele tarife în 
program non-stop: 

S 1900 lei/km - pe 
timp de zi;
S 2400 lei/km - pe 
timp de noapte.
Cel mai aproape de 
prețul autobuzului.

> angajează dispeceri. 
Concursul se va ține în 
data de 25.06.1998, ora 
17. Rel. latei. 22.22.22.

NEOSET
PRIK

OGAZIKLLC din B-du£ PECEB/IC
B£0CC

(PESTE DRUM DE COmCEXlLC "TIPO")

Tet/Fax : 054/213.575 ; 217.929
TeMon : 092.258.444

as
O 
£■ 
w

Se afirmă că anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței. 
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Dacă tu vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu. 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ei.

Tel.: 056-214805, 2 14845, 282019

tr
Cartea’ Galbenă este marcă înregistrau a S.C. SEDONA Timișoara la O.S.I.M. București.

Dacă și 
concurența 

e4e în 
Târțea Galbenă,
rd puțin știțcă 

la nivelul acesta 
$5 *3»- .riufij reușit 

să te întreacă.

S.C. COMSIM S.A.
Simeria

Piața Unirii, bl.8, parter
I Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 

de ia Societatea Comercială COMSIM 
pentru data de 3 iulie, ora 12, la sediul 
societății, cu următoarea ordine de zi:

7. Aprobarea programului de restructurare. 
Relații la tel: 054/261513.
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Precizări privind 
Bacalaureatul

Luni începe Bacalaureatul, 
examen cu caracter național, 
inedit în ceea ce privește 
desfășurarea sa în acest an. 
Chiar dacă a rămas ne
schimbat numărul de probe și 
programa este aceeași ca în 
anii trecuți, Bacalaureatul se 
desfășoară acum după o altă 
metodologie. Dar, preciza dl 
Simion Molnar, inspector 
general adjunct al Inspecto
ratului Școlar Județean, acest 
examen a fost conceput ca 
unul de maturitate a absol
venților de licee și nu ca o 
sperietoare, așa cum îl percep 
unii elevi și părinți. S-a 
procedat la o sporire a 
exigențelor și la excluderea 
posibilelor subiectlvisme în 
apreciere întrucât nota de la 
Bacalaureat contează (în 
ponderi diferite) la admiterea in 
facultate.

Vineri la prânz s-a derulat 
intr-o ședință publică tragerea 
la sorți a vicepreședinților și 
secretarilor de comisii.

în acest an la problele 
orale sunt subiecte unice șl ele 
sunt aduse de la Ministerul 
Educației Naționale. De 
asemenea, față de simularea 
de la sfârșitul lunii aprilie, la 
limba română - scris a survenit
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Lămuriri pentru 
minerii de la 

E.M. Boița - Hațeg
Un grup de foști mineri 

disponibilizați de la E.M. Boița - 
Hațeg se plâng, într-o scrisoare 
trimisă redacției, că întâmpină 
dificultăți în obținerea unor acte 
necesare încadrării lor în grupe de 
muncă I, respectiv II, cu trecerea 
înscrisurilor necesare în cărțile de 
muncă. Actele doveditoare de care 
minerii au nevoie se găsesc în arhiva 
E.M. Boița, dar, scriu ei, persoana 
care a lucrat la personal a fost 
disponibiiizată și nu mai are cine să le 
elibereze înscrisurile.

Pentru lămurirea situației am 
solicitat punctul de vedere al dnilor 
ing. Ionel Lazăr, director tehnic 
producție, ing. Iosif Kisely - șef secție 
și ing. Mircea Demian, șef serviciu 
salarizare - resurse umane în cadrul 
R.A.C. Deva. Interlocutorii au 
acceptat faptul că de-a lungul anilor, 
numeroasele reorganizări ale centraiei 
și apoi ale regiei au provocat o 
oarecare dezordine în actele de 
muncă ale personalului. în ceea ce 
jjri»*’?!- ”’il în speță interlocutorii 
recuri* . ca toti cei interesați, foști 
minen la E.M. Boița, să apeleze la 
dna Viorica Păran, contabilă a 
exploatării, care este abilitată să 
elibereze adeverințe în baza actelor 
existente în arhiva exploatării. (A.S.)
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Despre grupele

întrebării dv, stimate die Iosif 
Bârlea, din Deva, Aleea Salcâmilor, 
bloc 32, ap.18, îi răspunde Direcția 
Generală de Muncă și Protecție 
Socială a județului Hunedoara. Cităm 
răspunsul semnat de dl loan Lupșa, 
director general adjunct în cadrul 
DGMPS: "în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr.50/1990, emis 
de către Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, Ministerul Sănătății și fosta 
Comisie Națională de Protecție a 
Muncii, abilitate să acorde grupe 
superioare de muncă sunt consiliile de 
administrație și sindicatele din 
societățile comerciale în care se 
desfășoară activitatea și în care se 
află locurile de muncă în discuție.

| Numai aceste organe pot cunoaște] 
.condițiile concrete în care se desfășoară. 
lactivitatea la fiecare loc de muncăl 
■ analizat și, pe cale de consecință, potl 
’hotărî în problema pe care o solicitați" * 1

aplicarea legii cu un asemenea 
agent?

Un alt “model" de ambiguitate, 
de inconsecvență a legii: cum este 
reglementată gestionarea spațiilor 
cu altă destinație proprietate a 
domeniului public, administrată de 
primării. Nici până acum nu s-au 
produs precizările promise - cum se 
evaluează, cum se vând, dacă se 
poate invoca sau nu dreptul de 
preempțiune la cumpărare de către 
ocupantul actual. Și așa spațiile se 
degradează, ocupantul actual 
nefiind interesat de conservarea lor, 
ci doar de profitul personal. Pentru 
conservarea și întreținerea spațiilor 
vin la primărie, care în calitate de 
proprietar are obligații de acest gen. 
Și așa ce iei pe mere, dai pe pere; 
dacă iei. Iar Primăria e tot cu punga 
goală. Nu mai vorbesc de 
“concursul" pe care-l dă justiția în 
caz de conflict al administrației lo
cale cu aceștia.

O altă problemă pe care reforma 
în administrația locală trebuie să o 
rezolve este cea a raporturilor dintre 
consiliul local și executivul său. Așa 
cum stau lucrurile acum, executivul 
este total aservit consiliului. Dar din 
executiv cel puțin primarul este 
expresia voinței electorale a 
majorității alegătorilor dintr-o unitate 
administrativ-teritorială. In baza cărui 
principiu democratic o parte 
însemnată, reprezentând majori
tatea electoratului, este aservită
celeilalte părți, care reprezintă Un 
conglomerat de grupări politice sau 
alianțe electorale, fiecare fiind 
reprezentat în consiliu de un număr 
limitat de alegători? Nici măcar 
modificările aduse de Ordonanța 22/ 
1997 a Guvernului nu rezolvă 
această inadvertență.

O altă anomalie este modul în 
care trebuie să funcționeze 
tandemulprimar-viceprimar, în cadrul 
executivului.

Primarul este reprezentantul

o modificare, pentru a împie
dica posibilele “surprize” (unii 
elevi au aflat subiectele prin 
telemobile înainte ca ele să 
fie transmise în săli). Acum 
se va comunica prin mass
media doar numărul biletului 
tras la sorți iar subiectele vor 
fi aduse tot de la minister și 
predate comisiilor. Această 
procedură este și mai ope
rativă, elimină și eventuale 
neînțelegeri datorate grabei 
cu care subiectele trebuiau 
notate altfel.

Alte noutăți sunt: toți 
membrii comisiilor, inclusiv 
profesorii corectori și 
supraveghetorii sunt din alte 
localități (nu doar din alte 
licee ca până acum); fiecare 
persoană implicată în desfă
șurarea examenului, de la 
președinte la supraveghetor, 
primește o fișă cu atribuțiuni, 
prin care își asumă direct 
răspunderea asupra modului 
în care se derulează Baca
laureatul; supraveghetorii 
sunt bine retribulțl (pentru 3 
ore de supraveghere vor primi 
cuantumul a 7 ore plata cu 
ora).

Succes tuturor absol
venților hunedoreni!

Viorica ROMAN

La Densuș, pe marginea străzii ce duce către ,, vechea biserică”, se amenajează un parc-.
Foto: Anton SOC ACi

G.I.S. - o sursa de informație de care nici
o localitate nu se poate lipsi

Ce este acest G.I.S.? iși va
pune firesc cititorul întrebarea. 
Este abrevierea în engleză a unui 
așa-zis sistem informațional geo
grafic.

Informatizarea administrației 
publice impusă de reforma în 
interiorul acesteia are nevoie de 
instrumente de lucru. Un sistem 
informațional unitar la nivelul unui 
județ ca și al unităților administra- 
tiv-teritoriale componente este un 
astfel de instrument. Mergând 
mai în detaliu, sistemul informa
țional este de strictă necesitate la 
alcătuirea cadastrului de specia
litate imobiliar-edilitar, este banca 
de date care stă la baza acestuia.

De existența acestui sistem 
informațional și a cadastrului imo
biliar-edilitar depinde în cea mai 
mare măsură rezolvarea operativă 
și civilizată a multora dintre 
problemele pentru care cetățeanul 
se adresează administrației locale. 
Un exemplu este edificator.

Cetățeanul X al unui muni
cipiu, oraș sau comună dorește să 
investească în construcția unui 
atelier, magazin, locuință etc. Pe 
lângă alte avize, mai mult sau mai 

^puțin formale, el are nevoie pentru

Zile culturale ' 
la Orăștie
La Orăștie a început joi, 

18 iunie, cea de a lll-a ediție a 
Zilelor Culturale „Ion Budai- 
Deleanu”. în cadrul simpo
zionului cu titlul „Ion Budai- 
Deleanu - personalitate mar
cantă a scrisului românesc în 
perioada Iluminismului" - s-au 
prezentat o serie de referate 
având ca temă ‘viața și 
activitatea scriitorului.

S-au remarcat expunerea 
dlui PetrișorCiorobea, inspector 
la Inspectoratul pentru Cultură 
al județului Hunedoara, a dlui 
profesor Gligor Hașa și a dlui 
consilier Nicolae Adam.

în după-amiaza aceleiași 
zile a avut loc și un spectacol 
de teatru susținut de către 
trupa Teatrului Dramatic „I.D. 
Sârbu" din Petroșani. Piesa 
prezentată publicului din 
Orăștie a fost „Jocul cu 
Daniela s-a terminat" de Mircea 
Ștefănescu, în regia Otiliei 
Dediu.

Alegerea respectivei piese 
de teatru nu a fost întâm
plătoare, în acest fel marcân- 
du-se o sută de ani de la 
nașterea lui Mircea Ștefănescu.

De evidențiat prestația 
actorilor: Victoria Loghin în rolul 
„Danielei" și a Oanei Liciu în 
rolul „Măriucăi". Scenografia 
spectacolului a aparținut 
doamnei Liliana Fus.

Andrei NiSTOR

autorizarea construcției de avizul 
tuturor deținătorilor de rețele 
aeriene sau subterane: RENEL, 
Romgaz, Romtelecom, unitatea de 
gospodare comunală, poate și 
altele. Obținerea acestor avize îl 
costă acum pe cetățean timp și 
nervi. Existând acel sistem 
informațional unitar și complex el 
depune o cerere la un ghișeu. 
Folosind sistemul informațional 
G.I.S., acesta va fi în măsură să 
satisfacă cererea cetățeanului în 
cel mai scurt timp posibil. în câteva 
cuvinte, acesta ar fi sistemul G.I.S. 
și avantajele sale pentru 
perfecționarea raporturilor dintre 
cetățean și administrația locală, 
plus alte avantaje pe care nu le 
mai detaliem.

Județul nostru se află în pro
ces de constituire a unui ase
menea sistem. Cristalizarea, 
desfășurarea și alimentarea lui, 
pus în directă legătură și cu 
cadastrul de specialitate imobiliar- 
edilitar, costă bani. Și nu puțini. 
Finanțarea este deci o problemă 
de contribuție a utilizatorilor. 
Contribuția lor însă nu este doar 
financiară. Ei trebuie să alimen
teze sistemul cu informații la zi. Cu

Cui 
dlosaiurelle se 

«irtaiimipllâi 
cevai
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“jocuri” de-a dosarele, să 
se clarifice odată pentru 
totdeauna soarta rapoar
telor informative, având în 
vedere că stările de incer
titudine și de suspiciuni 
nu folosesc nimănui. Cel 
puțin în ceea ce-l privește, 
domnul Radu Vasile este 
decis să ceară tuturor 
miniștrilor să declare pe 
propria răspundere dacă 
au fost sau nu informatori, 
în același timp, se fac 
auzite voci tot mai in
sistente și din partea 
conducerilor partidelor 
politice, care doresc să 
știe clar și totul despre 
oamenii cu care lucrează, 
ceea ce nu ar face decât să 
se întărească încrederea 
și buna colaborare în 
rândul partidelor, indife
rent dacă sunt de dreapta, 
de stânga sau de centru, 
în acest sens este de 
așteptat ca și legea ce se 
tot tergiversează să aducă 
toate clarificările necesare 
referitoare la dosare.

cât o vor face mai profesional și 
mai responsabil, cu atât mai util 
se va dovedi sistemul în timp.

G.I.S. nu este doar o idee 
frumoasă. Un protocol încheiat 
între Consiliul județean, Consiliul 
local Deva, Filiala teritorială de 
distribuție a energiei electrice, 
Regionala de gaz metan, Oficiul 
județean de cadastru, Rom
telecom, Regionala S.N.C.F.R și 
RAGCL Deva așteaptă să fie 
dezbătut și aprobat de Consiliul 
județean. Prin acest protocol toți 
semnatarii își exprimă oferta de 
informație primară la închegarea 
sistemului, ce anume i-ar interesa 
în viitor să li se furnizeze ca infor
mație de către sistem și, evident, 
participarea cu fonduri la 
constituirea lui și punerea în stare 
de operabilitate.

Pe de altă parte Consiliul 
județean prin direcțiile sale de 
specialitate a evaluat practic 
pentru toate cele 69 de unități 
administrativ-teritoriale - municipii, 
orașe, comune - lucrările necesare 
pentru întocmirea cadastrului de 
specialitate imobiliar-edilitar și 
constituirea băncilor de date.
______________ ion CiOCLEi j

Ploile abundente au amplificat 
dezastrele provocate gospodăriilor 

și culturilor agricole
(Urmare din pag. 1)

deosebite culturilor. Stricăciuni 
deosebite există și la drumul 
comunal ce leagă satul Lunca 
de Băița, pe mai multe porțiuni în 
lungime de circa 2 km depu- 
nându-se aluviuni, ceea ce a 
determinat ca circulația să se 
facă numai prin satul Vălișoara.

Din cauza aceluiași pârâu - 
Căian - în comuna Șoimuș au 
fost inundate 5 gospodării, iar în 
satul Păuliș au avut de suferit 3 
gospodării. Pe o suprafață de 
25 ha ocupată cu diverse culturi 
sau furaje s-au produs 
inundații.

Valea Rapoltului și-a ieșit 
din matcă provocând inundații 
la incinta școlii, la două case, la 
drumul comunal pe un km și pe 
o bună parte din terenurile 
agricole limitrofe. Nici valea 
Certejului nu a iertat și nu a 
scutit de pierderi de ordinul a 
zeci de milioane de lei 
gospodării și terenuri agricole 
din comuna Hărău, cuprinzând 
50 de ha. Apele de pe versanți 
au afectat 30 de gospodării. în 
satul Bârsău, valea Nojagului s- 
a revărsat,-inundând 22 de 
gospodării și 7 ha de teren, iar 
în satele Banpotoc și Chimindia 
au fost afectate de inundații 
peste 200 ha de terenuri 
agricole. în.comuna Mărtinești 
pârâul Turdaș a provocat 
inundarea a 40 ha de teren 
situat în apropierea DN 7. Ca și 
în alte perioade cu precipitații 
abundente pârâul Luncanilor s-

La detalii te izbești de toate 
imperfecțiunile legilor

(Urmare din pag. 1) 

a revărsat pe 20 ha teren, pe 
alte 50 de ha băltirile de lungă 
durată cauzând mari pagube 
proprietarilor. în același timp 
drumul de la Boșorod la 
Luncani a devenit impracticabil 
pe circa 4 km. De asemenea, 
un pod a fost rupt iar în 
Boșorod, Chitid și Luncani au 
fost inundate 7 gospodării și 
anexele acestora.

Pagube însemnate s-au 
semnalat și în satul 
Streisîngeorgiu, unde erau 
inundate, până ieri, 15 
gospodării și 20 de ha teren 
agricol. Scurgerile de ape de 
pe versanți și băltirile au 
afectat și în comuna Pui mai 
mult de 30 de gospodării, fiind 
inundată și gara CFR din 
localitate. In zona Orăștie - 
Romos au fost inundate mari 
suprafețe de teren, revăr- 
sându-se apele Orăștiei și 
Romosului, pe unele drumuri 
circulația autoturismelor fiind 
întreruptă. în același timp la 
fabrica de cherestea din 
Orăștie, la autogară și la baia 
populară s-au produs inundații 
și pagube apreciabile.

Comisiile județeană, locale 
și cele de specialitate 
urmăresc evaluarea exactă a 
pagubelor și starea hidro
grafică a apelor pentru a se 
putea preveni pierderile de 
vieți omenești sau de animale 
și a limita pe cât posibil volumul 
pagubelor.

întregii obști, căci el a fost ales 
nominal deci el trebuie să 
reprezinte în consiliu și în executiv 
interesele acesteia. Viceprimarul, 
fiind ales de consilieri, reprezintă 
interesele grupurilor de consilieri 
care l-au ales. Este un caz de 
flagrantă viciere a principiilor 
democratice. Dacă în executiv 
primarul și viceprimarul 
funcționează în tandem, mi se 
pare absolut normal ca primarul 
să-și prefere, să-și aleagă dintre 
consilieri viceprimarul cu care va 
lucra.

- De ce credeți domnule 
Benea că aceeași problemă 
este privită diferit la niveluri 
diferite? Intr-un fel este văzută 
la nivel de comună, în altul la 
oraș și altul total diferit la nivel 
de municipiu?

- Omogenizarea punctelor de 
vedere pe aceeași problemă 
n-are cum se realiza atâta vreme 
cât există: Federația primarilor de 
comune, o alta a primarilor de 
orașe și alta a celor de la municipii. 
Toți aceștia se întâlnesc și dezbat 
problemele separat. Punctele de 
vedere le-ar putea omogeniza 
parlamentarii, dar legătura lor cu 
teritoriul din care au fost trimiși în 
parlament este mult perfectibilă, 
ca să folosesc un eufemism.

X
Nu putem, din motive de 

spațiu, să redăm in extenso 
detaliile de care ne-a vorbit 
primarul municipiului Brad, cu 
referire la problemele cărora 
reforma în administrația de stat 
locală trebuie să le dea o 
rezolvare. Ele nu sunt nici pe 
departe inventate. S-au reliefat în 
practica de zi cu zi, în activitatea 
de doi ani a unui consiliu local 
municipal, a unui primar. Dacă 
forțele politice la guvernare, 
Parlamentul, Guvernul doresc o 
reformă autentică, atunci se vor 
apleca cu răbdare asupra lor.
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