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Duminică, ta Arras - Franța
A fost semnat jurământul de înfrățire cu 

Municipiul Deva
Duminică, 21 iunie 1998, 

s-a semnat la sediul pri
măriei Arras-Franța jură
mântul de înfrățire dintre 
Comunitatea urbană Arras și 
Municipiul Deva.

La festivități au participat 
primarii celor două comu
nități, consilieri municipali și 
alți invitați. Delegația română 
cuprinde, alături de dl prefect 

Pompiliu Budulan, pe pre
ședintele Consiliului jude
țean, dl Gheorghe Barbu și, 
bineînțeles, pe primarul 
municipiului Deva, dl Mircia 
Muntean însoțit de vice- 
primarul dl. Alin Suciu și un 
număr de consilieri. Pro
tocolul a fost întregit de un 
concert susținut de Corala 
Liceului de artă Deva și o 

expoziție cu lucrări ale 
artiștilor plastici deveni. Unul 
dintre punctele de atracție a 
fost prezența lotului național 
de gimnastică de la Deva, 
care a susținut demonstrații 
de înaltă clasă.

Vizita delegației devene 
continuă.

Codruța iSTRATE, 
corespondent

CORVINTRANS” și „CORATRANS” cer să fie stopată 

„PIRATERIA” DE PE ȘOSELE
Suntem convinși că multi dintre 

locuitorii municipiului Deva s-au mirat 
când au văzut circulând în reședința 
de județ, bară la bară, 18 autobuze 
de mare capacitate, fără nici un 
călător, claxonând tot timpul. Șirul 
de autobuze s-a oprit în fața 
Prefecturii și pe strada Avram lancu. 
Erau - cum am aflat mai apoi - 
autobuze de la S.C. „Coratrans" 
S.A. Deva și S.C. „Corvintrans" S A. 
Hunedoara purtând afișe pe care 
scria „Opriți pirateria de pe șosele”, 
“Nu ne luați pâinea familiilor” ș.a. 

Eram acolo când au sosit și am intrat 
în vorbă cu un om, șofer am înțeles 
că este, pe nume Vasile Covaci pe 
care l-am întrebat ce se întâmplă. 
Mi-a răspuns:

- Am venit să protestăm pentru 
concurența absolut neloială ce ne- 
o fac transportatorii particulari pe ruta 
Deva-Hunedoara și retur. Ne fură 
călătorii, mulți nu au licență de trans
port, nu respectă nici o lege. Există 
Ordonanța de guvern nr 44 care 
reglementează activitatea de trans
port, inclusiv drepturile și obligațiile 

lor, dar n-o bagă în seamă.
O delegație, avăndu-l în 

frunte pe liderii de sindicat Vasile 
Loga („Coratrans") și Cristian 
Buble („Corvintrans") a fost 
primită de dl Nicolae Segesvarl, 
subprefectul județului. în cadrul 
discuției destul de sincere și, pe 
alocuri, în contradictoriu, a fost 
dezbătută în amănunt O G. nr. 
44 cerându-se aplicarea strictă

Traian BONDOR
(Continuare în pag. 8)
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Sâmbătă, duminică și luni
Pagubele cauzate de inundații 

au atins cote maxime '
ieri pe teritoriul județului 

Hunedoara se găseau sub 
ape peste 10883 ha, 
acestea fiind ocupate în 
specia! cu grâu, orz, 
orzoaică, porumb, cartofi și 
legume. Pe cuprinsul 
județului nostru au fost 
afectate de inundații peste 
450 de gospodării. Pentru a 
fi ferite de pericol s-au 
evacuat 215 persoane, 
care sunt cazate ia școli 
sau ia cămine culturale. 
Circulația spre Geoagiu, 
Geoagiu-Băi, Homorod și 
Baișa a fost deviată pe căi 
ocolite. Comunicația cu 
satul Tisa, care a fost izolat 
de râu! Mureș, se face doar 
cu ajutorul celularului.

Adevărata dimensiune 
a pagubelor se poate stabili 
abia după retragerea 
apelor.

S-a întâmplat în acest 
an, datorită forțelor dez
lănțuite ale naturii, ca ziua 
cea mai lungă din an, 
respectiv 21 iunie, când a 
fost și Sărbătoarea Sfinților 
Români, să fie una dintre 
zilele cele mai negre și 
grele pentru multe mii de 
locuitori ai județului Hune
doara, în special pentru 

producătorii agricoli de la 
sate, unde inundațiile le-au 
compromis culturile sau le- 
au lovit năprasnic gospo
dăriile și agoniseala de-o 
viață. Nu este cazul să 
intrăm în detalii, dar parcă și 
natura, cerându-și drepturile 
ei, se răzbună pe oamenii 
care-i fac atâta rău pro- 
vocându-i răni ireparabile și 
dezechilibre ecologice, în
deosebi prin defrișări 
abuzive, prin lipsa măsurilor 
de decolmatare și de men
ținere a unei stări de cură
țenie pe cursurile de ape, fie 
ele cât de neînsemnate la 
prima vedere.

Dacă prin anii 1970, după 
inundațiile ce le-au întrecut 
ca și amploare pe cele de 
acum în unele zone ale 
județului, s-au început unele 
lucrări de regularizare și 
îndiguire, parcă prea repede 
s-au uitat urmările inun
dațiilor și s-a întrerupt 
execuția proiectelor. Ca 
urmare, acum din cauza 
depunerilor de aluviuni șl 
ridicării albiilor râurilor, în 
special a Mureșului, se 
produc frecvent inundații de 
câteva ori pe an, pagubele 
suferite de agricultori

întrecând cu mult
cheltuielile ce ar fi 
necesare pentru a preveni 
inundațiile. Poate că din 
necazurile întâmplate vor fi 
trase învățăminte și se vor 
găsi resurse financiare 
pentru ca de acum încolo să 
fie limitate la minimum 
pagubele cauzate de 
inundații. Dar iată câteva 
secvențe din timpul 
inundațiilor întâlnite în unele 
localități ale județului 
nostru.

între localitățile care au 
avut însemnate pagube de 
suferit ca urmare a re
vărsării Mureșului se 
numără și comuna Șoimuș. 
Primarul, Laurențiu Nistor, 

spunea că sunt inundate 
mai mult de 200 ha 
cultivate cu grâu, 
orzoaică, porumb sau 
legume, precum și 50 de 
ha pășune. Până la retra
gerea apei este greu de 
estimat ce pierderi au 
înregistrat proprietarii de 
terenuri afectate de 
inundații.

într-o altă localitate, la 
Burjuc, am discutat cu 
secretara primăriei, dna 
Ștefania Burza, care 
relata că aici se găsesc 
sub apă mai mult de 500 
ha, cel mai greu încercat 
fiind satul Tisa, cu care 
era întreruptă și comu
nicarea telefonică, doar 
prin celular putându-se 
lua legătura cu oamenii 
izolați. Pe lângă terenuri 
aici au fost inundate 8 
gospodării cu anexele lor, 
precum și 12 fântâni. 
Comuna Gurasada este 
deosebit de afectată, 
lunca Mureșului, cât poți 
cuprinde cu ochii, fiind 
sub apă, terenurile 
inundate depășind ieri 
suprafața de 700 ha. 
Dacă locuințele din Ilia și 

, cele din satele Săcămaș 
și Brâznic au fost ferite 
de digurile construite cu 
ani în urmă, în schimb au 
fost pricinuite mari 
pagube proprietarilor de

Nicolae TÎRCOB 
Foto: Traian MÂNU

(Continuare in pag. 4)

"UN AN IN CARS 
GOSPODĂRIM SĂRĂCIA"

După aproape șase luni de 
discuții, de incertitudini, bugetul 
consiliilor locale s-a decis în 
aceste zile, speranțele multor 
primari hunedoreni fiind spul
berate de sumele de austeritate.

Fără a face prea multe 
aprecieri asupra “bugetului de 
sărăcie”, cum mai este numit de 
către cei mai mulți edili ai 
localităților județului, ne-am propus 
să aflăm câteva păreri asupra a 
ceea ce înseamnă aceste cifre 
pentru Simeria, Orăștie, Călan, 
Hațeg, Aninoasa.

Cum comentează primarii 
acestor localități aceste cifre ale 
bugetului pentru 1998?

Dl loan Rovinaru, primarul 
orașului Simeria: “Bugetul 
pentru anul în curs este mult sub 
așteptări. Nu se poate spune că 
avem un buget de austeritate ci 
unul de superausteritate. Față de 
cerințele orașului cu banii pe care 
i-am primit - 1,6 miliarde de lei, 
spre exemplu, la investiții - nu 
putem face mai nimic. Numai 
acoperișul casei de cultură 
necesită circa trei miliarde de lei, 
așa că vă dați seama ce

Surprizele așa-ziselor 
compensări

După cum se știe, înce
pând cu 1 iunie a.c., prescrip
țiile medicale se fac după o 
nouă listă a medicamentelor 
compensate și gratuite. Au 
trecut de atunci câteva 
săptămâni, interval în care 
bolnavii și mai cu seamă cel 
dependențl de un anumit 

• Realitatea în farmacii •
tratament au avut ocazia să 
„beneficieze” de așa-zisele 
compensări. Căci, după cum 
am auzit șl am văzut, bolnavul 
plătește 50 la sută și chiar 80 
la sută din valoarea 
medicamentului și nu 20 la 
sută cât ar fi după noile 
reglementări legale.

în anticamerele cabine
telor medicale sau în farmacii 
nemulțumirile sunt expri
mate frecvent. Ele vizează nu 
numai costul mare al unul 
tratament cl șl faptul că 
foarte multe medicamente 
folosite de cei vârstnici au 
fost scoase de pe noua listă. 
Așa, de exemplu, nu se mal 
compensează stugeronul, 
piracetamul, cele folosite de

A început Bacalaureatul 
©W dreptu.!

Judecând după felul cum a 
debutat Bacalaureatul în județul 
nostru s-ar putea spune că 
absolvenții de licee au pășit cu 
dreptul la acest examen. Dl 
Simion Molnar, inspector general 
adjunct al Inspectoratului Școlar 
Județean, preciza că n-au apărut 
probleme în legătură cu des
fășurarea sa, cele 2-3 cazuri de 
profesori care nu s-au putut 
prezenta la comisii din motive 
obiective soluționăndu-se ope
rativ. In legătură cu subiectele de 
oral de la prima probă (de limba 
română) nu s-au primit reclamați! 
din teritoriu. Primii elevi 
examinați la Liceul Pedagogic 
“Sabin Drăgoi" Deva au obținut 
note mari. 

înseamnă noul buget pentru 
noi. Practic nu o să reușim să 
facem altceva decât să cârpim 
câte ceva pe ici pe colo. Banii 
se vor consuma fără ca să 
putem face ceva în folosul 
urbei. Problema cea mai dificilă 
o reprezintă cea a investițiilor. 
Jumătate din oraș este 
necanalizat, lucrările fiind în 
curs de derulare, iar dacă nu 
vor fi bani nu știm în ce an se 
vor termina. Este trist că am 
primit doar 20 la sută din 
necesarul pentru acest an”.

Dl losif Blaga, primarul 
municipiului Orăștie: “Pen
tru 1998 este un buget sărac, 
acesta fiind împărțit în baza 
unor criterii stabilite de lege. 
Sumele alocate pentru fiecare 
primărie sunt insuficiente, dar 
încercăm să ne încadrăm în 
aceste cifre. Sperăm să fie și 
o rectificare de buget în acest 
an încât să putem realiza 
măcar o parte din ceea ce ne-

Anchetă realizată de
Corne! POENAR

(Continuare în pag. 8) 

suferinzii de ficat, căi biliare, 
pansamentul gastric, medi
camentele pentru ochi, nu 
se mai compensează nimic 
din cele necesare tratamen
tului varicelor, nici 
silimarina. Cei care suferă 
de hepatită cronică și sunt 
dependenți de stugeron au 

surpriza să nu II se poată 
prescrie decât rețetă cu 
plata Integrală. Nici tabletele 
sau picăturile folosite de 
suferinzii de cataractă nu 
mai figurează pe lista 
compensatelor. Ceea ce 
este de-a dreptul de neîn
țeles, vitaminele folosite 
îndeosebi de cei de vârsta a 
treia au fost scoase total de 
pe lista compensatelor.

„Cine a făcut această 
listă - afirma o dnă care ne- 
a rugat să nu-l dăm numele 
în ziar - n-a fost medic sau 
farmacist. Probabil sunt 
persoane din afara

Estera SfNA

(Continuare în pag. 8)

La fel se prezenta situația, 
în prima parte a zilei de ieri, și 
la Colegiul Național “Decebal" 
Deva. Când apărea câte un 
“fericit" care scăpase din sala 
de examinare era urgent 
înconjurat. Intre -curioși se 
înghesuiau și câțiva părinți, în 
special mame îngrijorate. Din 
fericire cei care au răspuns la 
primele ore au obținut note bune 
(9 sau 9,50). Daniela An- 
dronache a luat 9 și considera 
că n-a fost greu. Problema este 
că timpul a fost prea scurt față 
de volumul mare al materiei (10

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 8)
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3 BERBEC
Sunteți sensibil și 

impresionabil, așa că 
încercați să nu vă exagerați 
necazurile. Persoana iubită 
așteaptă un semn de la dv.

Campionatul Mondial de fotbal Franța 98
Așa a fost săptămâna trecută

O TAUR
Astrele vă avantajează. Ar 

fi bine să nu vă implicați, 
totuși, în activități importante; 
dedicați-vă timpul liber 
familiei.

O GEMENI
Sunteți ocupat cu calcule 

și socoteli. Este posibil să 
aveți o realizare socială sau 
profesională. O vizită la 
medic ar fi binevenită.

O RAC
Aveți ocazia să vă 

consolidați o relație sen
timentală, ceea ce vă 
satisface nevoia de 
stabilitate afectivă. Inspirație 
în luarea unor decizii 
deosebite în cămin.

O LEU
Cineva încearcă să tragă 

niște sfori, ceea ce vă 
dezavantajează. Veți afla și îi 
veți contracara încercările. O 
persoană vârstnică vă va 
oferi protecție.

O FECIOARĂ
Cineva dorește să vă ajute, 

dar vă trezește bănuieli. îl 
suspectați însă degeaba. 
Interes pentru activități 
sportive.

O BALANȚĂ
Nu prea aveți azi succes în 

afaceri, doar dacă este una 
sentimentală. Banii vor veni 
curând.

O SCORPION
Surpriză neplăcută din 

partea partenerului de viață, 
dar nici dv nu vă lăsați mai 
prejos. Fforturile dv îl vor 
ajuta să urce o treaptă în 
ierarhia socială.

O SĂGETĂTOR
Vă vine o idee și sunteți 

hotărât să o puneți în 
practică. Veți găsi și 
colaboratorii necesari.

Z> CAPRICORN
S-ar putea să primiți un 

ajutor pentru a rezolva o 
problemă mai veche. O 
femeie aflată la drum vă va 
aduce informații deosebite.

O VĂRSĂTOR
Aveți nevoie de sprijin din 

partea persoanei iubite. O 
discuție cu aceasta vă va 
prinde bine. Asociatul vă va 
face o propunere pe care o 
cântăriți pe toate părțile.

O PEȘTI
încercările dv de a obține 

un post nou sau un transfer 
se pare că v-au reușit. Este 
momentul să finalizați 
lucrările de la serviciu, altfel 
șeful vă va acuza că doriți să 
trageți de timp.

Se ridica ștacheta 
calitâtii

Când apar aceste rânduri, 
nu cunoaștem rezultatul celui 
mai important meci al momen
tului de la Campionatul Mondial 
de fotbal Franța '98 dintre Ro
mânia - Anglia ce s-a disputat 
luni seara de la ora 22,00. în 
săptămâna trecută am avut 
satisfacția urmăririi unor partide 
ce dau fiori celor ce iubesc fot
balul - multe faze fierbinți în fața 
porților, goluri multe, unele subli
niate și de Pele în emisiunea sa 
televizată, printre care a fost 
felicitat și Adrian llie pentru golul 
înscris în primul meci din grupă 
al tricolorilor cu Columbia.

Printre meciurile săptămânii 
trecute la CM în care am remarcat 
un fotbal de calitate, dar și mo
mentele de suspans, de incerti
tudine a rezultatului final, amintim 
jocurile Belgia - Mexic, Germania - 
Iugoslavia și SUA - Iran, remar
când puterea de luptă, de mobili
zare în clipele grele ale germanilor, 
extraordinara dăruire a iranienilor 
pentru a învinge pe SUA. în săp
tămâna aceasta, de marți până 
vineri, se joacă câte 4 meciuri pe 
zi dintre care două se transmit în 
direct pe TVR1 și două sunt în
registrate și retransmise pe 
TVR2 (după programul alăturat). 
Suscită un mare interes partidele 
Italia - Austria, Franța - Dane
marca, Spania - Bulgaria, Olanda 
- Mexic, România - Tunisia. Dar, 
nu se Știe unde poate să se i- 
vească marea surpriză! Pe mă
sură ce ne apropiem de treptele 
superioare ale marii competiții 
mondiale crește calitatea și atrac- 
tivitatea meciurilor, între care am 
dori să-i vedem și pe tricolorii 
noștri.
__________ Sabin CERBU j 

iN CUPA INTERTOTO 1 

FC NAȚIONAL- 
HAPOEL HAIFA 3-1

Sâmbătă, la București, FC 
Național a susținut prima manșă a 
turului întâi din Cupa UEFA - Inter
toto cu echipa Hapoel Haifa (Isra
el) pe care a întrecut-o cu 3-1 (1- 
0), prin g. rile înscrise de Voci'in 
și Liță de 2 ori.

FC Național a aliniat formația: 
Munteanu, Carabaș, Vochin, 
Sburlea, P. Marin, Liță, Barbu, Șer- 
ban (Coman), Pogăcean, Pigulea 

JCararnarin), Axinia (Savu).

V / MARTI
23 IUNIE

MM TVR1
6.00 România: ora 6 fix! 

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 
Ultimele știri (s/r) 15.00 Emi
siune pentru persoane cu 
handicap 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 16.50 Fotbal 
Italia-Austria (d) 18.55 Sunset 
Beach (s, ep. 242) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială 
21.00 Efecte secundare (s, 
ep. 23) 21.50 Fotbal Brazilia- 
Norvegia (d) 0.00 în flagrant 
0.30 Canary Wharf (s, ep.

TVR 2

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
D.a. (r) 8.30 Fotbal România- 
Anglia; Columbia-Tunisia (r) 
11.30 Scena politică (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.50 
Varietăți internaționalei.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi

Marți, 16 iunie
Brazilia - Maroc 3-0 (Grupa A)
Scoția - Norvegia 1-1 (Grupa A)

Miercuri, 17 iunie
Chile - Austria 1-1 (Grupa B)
Italia - Camerun 3-0 (Grupa B)

Joi, 18 iunie
Africa de Sud - Danemarca 1-1 (Grupa C)
Franța - Arabia Saudltă 4-0 (Grupa C)

Vineri, 19 iunie
Nigeria - Bulgaria 1-0 (Grupa D)
Spania - Paraguay 0-0 (Grupa D)

Sâmbătă, 20 iunie
Belgia - Mexic 2-2 (Grupa E)
Japonia - Croația 0-1 (Grupa H)
Olanda - Coreea de Sud 5-0 (Grupa E)

Duminică, 21 iunie
Germania - Iugoslavia 2-2 (Grupa F)
Argentina - Jamaica 5-0 (Grupa H)
SUA - Iran 1-2 (Grupa F)

< X

Ce va fi în perioada 23-26 iunie
i ..................  - r.r --------------- ----- ---- iI ---------------- I

Ziua Ora Partida Grupa La TVR

23VI 22,00 Brazilia - Norvegia A Direct TVR1
2 3 VI. 22,00 Scoția-Maroc A înreg. TVR2
23VI 17,00 Italia-Austria B Direct
23VI 19,00 Chile- Camerun B înreg. TVR2
24VI 17,00 Franța Danemarca C Direct
24VI 19,00 Afr.de Sud-A. Saudită C înreg. TVR2
24VI 22,00 Spania-Bulgaria D Direct
24VI 22,00 Nigeria- Paraguay D înreg. TVR2
25VI 17,00 Olanda-Mexic E Direct
25VI 19,00 Belgia-Coreea de Sud E înreg. TVR2
25VI 22,00 SUA-Iugoslavia F Direct
25VI 22,00 Germania-Iran F înreg. TVR2
26 VI 22,00 România-Tunisia G Direct
26 VI 22,00 Columbia-Anglia G înreg. TVR2
2b VI 17,00 Argentina - Croația II Direct
26VI 19,00 Japonia-Jamaica II înreg. TVR2

dintre 27-30 iunie, meciurile din OPTIMILE DE FINALA.

CLASAMENTE

Grpjfa A

(lAfAtttlIWt
1. BRAZILIA
2. NORVEGIA
3. SCOTIA
4. MAROC

BRAZILIA - SCOTIA 
MAROC - NORVEGIA 
SCOTIA NORVEGIA 
BRAZILIA - MAROC 
SCOTIA - MAROC 
BRAZILIA - NORVEGIA

1
2
1
0

22,00
22,00

2
2
2
2

2
0
0
0

5-1
3-3
2-3
2-5

CUSAMINlUt
1. OLANDA
2. MEXIC
3. BELGIA
4. COREEA DE SUD

COREEA DE SUD - MEXIC
OLANDA - BELGIA
BELGIA - MEXIC
OLANDA - COREEA DE SUD 
BELGIA - COREEA DE SUD 
OLANDA - MEXIC

3
0
2
0

17,00
17,00

ITALIA ■ CHILE 
CAMERUN - AUSTRIA

R CHILE ’ AUSTRIA ornpa o italia ■ camerun

CLASAMINWL
1. ITALIA
2. CHILE
3. AUSTRIA
4. CAMERUN

ITALIA - AUSTRIA 
CHILE - CAMERUN

2
2
2
2

4
2
2
1

X 
’x

GriȚpa F
X
____________________

CLASAMENTUL —
1. GERMANIA
2. IUGOSLAVIA
3. IRAN
4. SUA

Gnipa C

C1ASAMENTIJL ,
1. FRANȚA
2. DANEMARCA
3 AFRICA DE SUD 
4. ARABIA SAUDITĂ
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străine. Franceza 15.35 Doi 
ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, 
ep.145) 17.40 Tribuna
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup!, Hei-Rap! (cs) 
19.10 Fotbal Chile-Camerun 
21.00 Sensul tranziției 22.00 
Teatru TV prezintă: Supeul 
de Jean Claude Brisville 
23.00 Pelerinaje

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie - lupta 
pentru supraviețuire (do) 
10.35 Orășelul fantastic (s)i 
11.00 Caracatița (s/r) 12.00 
Omul cu o mie de fețe (s/r) 
13.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s, ep. 
27) 15.10 Talkshow 16.35 
Văduva (s, ep. 26)18.00 
Esmeralda (s, ep. 82) 19.30 
Dallas (s, ep. 28) 20.20 Clubul

femeilor (co. SUA ’86) 22.45 
Știri/Sport 23.00 Tropical 
Heat (s) 23.45 Talkshow 
sportiv cu B. Tudor

PRO TV
7.00 Ora 7, bună di

mineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.30 Insula 
misterioasă (s) 11.00
Războiul familiei Rose (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Where the Lilies Bloom 
(dramă SUA ’74) 15.00 Maria 
(s) 16.00 Nano (s) 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 Chicago Hope 
(s, ep. 19) 21.15 Avocații (s, 
ep. 13) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 109) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Cracker (s) 0.00 Procesul 
mondialelor

PRIMAT'/
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 15.00 Știri 15.05 
Xuxa (show pentru copii) 
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 Rivalii (do) 
21.15 Spioni pentru K.G.B. 
(f.a. SUA 1990, p. I) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ
9.00 Verdict: crimă! (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r) 
10.00 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 
Hud (f/r) 16.00 Omul mării (s)
17.45 Din toată inima (s)

18.30 Concursul de Acasă 
18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Nimic 
personal (s) 21.45 Verdict: 
crimă! (s) 22.45 Comme un 
Boomerang (f. p. Franța/ 
Italia 1976) 0.15 Secrete de 
familie (s)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Concurs “Știi și 
câștigi” - PRO TV Deva 

ANTENA I - DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean (r) 
16.35-17.30 Program mu
zical 17.30-17.35 Promo- 
publicitate 17.35-17.55 Pro
gram folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale ,

Afr.de


23 IUNIE 1998 Cuvântul liber = f .Sporii —
Croații si-au asigurat calificarea

JAPONIA -
CROATIA 0-1

9
înaintea acestei partide croatul Davor Șuker 

afirma că "suntem o echipă foarte puternică", iar 
coechipierul său supralicita că "am avut un meci 
bun de deschidere (cu Jamaica - câștigat cu 3-1), 
dar veți vedea o echipă chiar mai eficientă în fața 
Japoniei". Și cu toate că lor le-a lipsit o "piesă" de 
bază în angrenajul formației - BOBAN -, croații au 
câștigat, la limită e drept, dar cele trei puncte le-au 
adus calificarea din grupă, adică obiectivul princi
pal al reprezentativei Croației.

Meciul a fost plăcut, ambele echipe jucând 
deschis, în ciuda diferenței de valoare, japonezii au 
atacat și ei cu mult curaj, dar le-a lipsit omul de 
gol, în atac manifestând mari carențe la finalizare. 
Echipa lui Blazevici, cu mulți jucători de evoluează 
la cunoscute echipe din Italia, Spania și Germania, 
feste bine pusă la punct și cu toate că a câștigat 
acest meci doar cu 1-0 prin golul înscris de Suker 
în prima repriză - croații erau siguri că vor încheia 
victorioși și cu 6 puncte sunt calificați, ultima 
partidă cu Argentina (ea fiind cealaltă echipă din 
această grupă ce merge mai. departe) va fi jucată 

^oar pentru palmares

Coreenii au cedat la scor j

I 
I

! OLANDA-COREEA i 
] ‘ DE SUD 5-0
I Antrenorul Olandei Hiddink, conducerea delegației | 
. olandeze au fost nemulțumiți de rezultatul de egalitate' 
I înregistrat în primul meci din Grupa E cu Belgia în care I 
| scorul a fost 1-1. lată de ce echipa a fost pregătită |
■ nu numai să cucerească toate trei punctele puse în. 
ijoc, dar și să marcheze cât mai multe goluri. FaptI 
| concludent că nici la 3-0 pentru ei, olandezii n-au|
■ redus "motoarele", dimpotrivă, profitând de degrin-j
■ golada apărării coreenilor, au continuat să atace cu ■
| aceeași dezinvoltură, realizând scorul cel mai mare| 

ide la C.M. până în prezent. I
* în ciuda celor afirmate de antrenorul repre-: 
I zentativei Coreii de Sud, că elevii lui vor juca mult mai I 

| defensiv, ei n-au putut opri ritmul ridicat al "Portocalei [ 
. mecanice" în atacul căreia a strălucit Bergkamp. Cei. 
135.000 de spectatori au asistat la un joc frumos cu • 
| multe faze ofensive la cele două porti, dar superioare |
■ olandezilor prin rapiditatea, consistența și eficiența lor ■
• care au înscris de 5 ori: în min. 37 Philip Cocu trage de1
| ia 16 m prin surprindere în colțul din stânga al lui| 
i Byung-Ji și 1-0. Minutul 40: contraatac fulgerător al ■ 
Jolandezilor, Overmars depășește pe Sjjn-hong și! 
I ridică scorul la 2-0. La reluare, acțiunile olandezilor din I 
| minutele 71,79 și 82 se încheie cu goluri marcate de| 
^Șergkamp, Hooijdonk și Frank de Boer. y 

Galop de sănătate... 

ARGENTINA - 
JAMAICA 5 0

Doar 30 de minute au rezistat elevii antrenorului 
reprezentativei Jamaica în fața argentinienilor a- 
vându-i" în față" pe cunoscuții Batistuta și Ortega. în 
minutul 31, Ortega avea să deschidăi seria celor 5 
goluri încasate de Jamaica în partida cu Argentina din 
grupa H. Decarul argentinian a primit mingea la 
întâlnire în careu și portarul ieșit în întâmpinare este 
neputincios la o execuție tehnică fină și balonul 
poposește în plasa porții. Până atunci, argentinienii 
au întreprins nenumărate incursiuni îri careul advers, 
însă n-au izbutit să înscrie. La rândul lor, fotbaliștii din 
Jamaica au ieșit cu curaj la atac, dar atât. Șuturile lor 
spre poartă depășeau mult spațiul apărat de Roa. 
Colac peste pupăză, din min. 45, ei rămân în 10 
oameni, Powell fiind eliminat de pe teren pentru 
cumul de "galbene".

în partea a doua a meciului, argentinienii contro
lează cu autoritate jocul și drept urmare, în min. 54 
Ortega pătrunde pe un culoar deschis de apărare și 
din interiorul careului de 16 m, trimite balonul în plasa 
porții lui Barrett: 2-0. Argentinienii vrând să treacă pe 
primul loc în clasament, apasă pe accelerație, profită 
și de nesincronizările dintre jucătorii adverși și 
Batistuta își onorează prezența în echipă prin 3 
goluri înscrise în minutele 72 și 78, din acțiune și în 
min. 83 din lovitură de la 11 m.

r/ 'rl ~ ' w "
[ Bucurie greu de descris în tabăra iraniană

SUA - IRAN 1-2
A curs multă cerneală înaintea desfășurării 

acestei partide și se vor mai scrie multe în presa din 
țările arabe despre prețioasa victorie a fotbaliștilor 
iranieni asupra celor americani. UEFA a stabilit 
(poate și pentru acest joc) ca ziua de duminică să 
fie o zi a fair play-ului. Și spre cinstea celor două ; 
formații meciul s-a desfășurat în bune condiții.! 
Președintele Clinton și-a manifestat dorința ca acest 
meci "să constituie o altă etapă către sfârșitul 
tensiunilor dintre țările noastre" (SUA - Iran). S-a j 
vrut, și credem că s-a reușit ca fotbaliștii pe teren 
să dea o lecție politicienilor din cele două țări.

Meciul a depășit în bună măsură așteptările 
suporterilor. în prima repriză, americanii au început 
mai bine, în min. 5 McBride trimite balonul în bară, dar, 
treptat, iranienii fac și ei incursiuni la poarta ame
ricanilor și în min. 41 reușesc să deschidă scorul 
prin Estili 0-1. Și după pauză, până în min. 55, iranienii 
au fost mai activi în acțiunile lor spre poarta adver
sarilor. însă americanii și cu schimbările produse în 
formație au preluat conducerea ostilităților creându- 
și multe ocazii de a marca. Au reușit însă iranienii în 
min. 84 când, pe contraatac, Mahdavikia ridică scorul 
la 0-2! Americanii reușesc doar golul de onoare în 
min. 87 când se stabilește scorul final 1-2.

Bucurie greu de descris în tabăra iraniană, în 
rândurile suporterilor lor din Iran.

■ ■ -- ■ ■ — ----------------------

A fost un meci bun, viu dis
putat, la care au participat 
35.000 de spectatori, între care 
vreo 10.000 de mexicani și câ
teva mii de belgieni. Afribele echi
pe au dovedit o mare putere de 
luptă, "diavolii roșii" fiind renu- 
miți pentru ambiția cu care își 
apără culorile, dar nici mexicanii 

l au sunt mai prejos. La belgieni a 
reintrat Enzo Scifo, temutul ata
cant al belgienilor, dar și al echi
pei Anderlecht, de la care toti 
se așteptau să dea mai multă 
substanță și eficiență acțiunilor 
ofensive.

Prima ocazie de gol din a- 
ceastă partidă am notat-o în fa

Meci viu disputat

REL1.IA - MEXIC
voarea mexicanilor în min. 10. A- 
tunci Sanchez trimite balonul în 
bară și revenit în teren, Hernan
dez întârzie reluarea lui în poartă, 
în min. 30 Pardo (Mexic) este eli
minat și belgienii profită de omul în 
plus și devin și ei mai prezenți în 
atac. în acțiunile întreprinse la cele 
două porti și spre sfârșitul primei 
reprize, belgienii deschid scorul la 
o centrare de pe dreapta, Wilmots 
marchează primul gol al întâlnirii: 
1-0. Ei insistă în atac și măresc a- 
vantajul la 2-0. Mexicanii nu re
nunță la luptă, nu se retrag deloc 
în apărare, beneficiază și ei de o 
eliminare din joc a lui Verheyen 
care faultează în careu în min.55

2-2
și lovitura de la 11 m este trans
formată de Alberto Garcia: 1-2. 
După numai 7 minute, la o centra
re, Blanco aduce egalarea: 2-2. 
Fazele alternează de la o poartă 
la alta, dar, treptat, oboseala își 
pune amprenta pe jucătorii celor 
două formații și cu toate acestea 
jocul se încinge din nou spre final 
când s-au ratat câteva ocazii 
bune de a schimba tabela de 
marcaj.

în grupa E, Olanda și Mexicul 
se află pe primele două locuri ale 
calificării și se vor întâlni în ultima 
partidă din grupă, la 25 iunie, iar 
celălalt meci va fi Belgia-Coreea 
de Sud.

z-
Derby onorat a! grupei F *

GERMANIA - IUGOSLAVIA 2-2
Reprize total diferite, între 

două formații foarte bine cotate 
în fotbalul european. Germania 
nu și-a dezmințit nici de data 
aceasta puterea de a reveni 
dintr-o situație destul de grea 
creată îndeosebi în prima re
priză când a trebuit să suporte 
o presiune continuă a sârbilor în 
terenul lor. De neînțeles jocul 
șters al "mijlocului" german, nesi
gur și deloc inspirat în lansarea 
sau participarea la acțiunile de 
atac. Și asta în condițiile în care 
sârbii au practicat un excelent 
joc al celor trei compartimente, 
mingea circulând pe trasee bine 
cunoscute ce au obligat pe ger- 
mani să se apere și doar spora

dic să atace poarta lui Kraly. Așa 
se face că după ce în min. 5 
Stoicovici trage un prim semnal de 
alarmă șutând de la marginea ca
reului de 16 metri, de puțin peste 
transversală. După alte 9 minute, 
fotbaliștii iugoslavi deschid scorul 
prin Miatovici, 0-1, ce a fructificat un 
balon venit de la Stancovici, "ajutat" 
și de greșeala portarului Kopke. 
Sârbii se mențin în continuare în 
atac și fac zile grele apărării germa
nilor, dar n-au reușit finalizarea unor 
bune ocazii în careul advers.

în repriza a ll-a, sârbii se men
țin în ofensivă și în min. 53 Stoico
vici beneficiază de nesiguranța lui 
Kopke și de la 2-3 metri reia 
mingea în nlasă 0-2. Antrenorul 

Vogts efectuează cele 3 schim
bări regulamentare inspirate, noul 
intrat Tarnat reducând din scor în 
min. 73 când a șutat năprasnic, 
mingea a lovit un apărător și a 
intrat în poartă. La 1-2, germanii 
se remontează psihic, au o pu
ternică revenire și în min. 71 au 
egalat (2-2) prin Olivier Bierhoff, 
tot nou intrat! Este rândul sârbilor 
să le scadă vertiginos moralul 
reușind cu greu să scape de în
frângere, fiindcă fotbaliștii ger
mani asaltau mereu careul advers 
și de câteva ori au fost foarte 
aproape de golul ce le-ar fi adus 
victoria. Până la urmă meciul s-a 
încheiat nedecis, scorni mulțumind 
ambele tabere.

A/rte de edfdtfftie (f)
O finală pentru mileniul următor

AMSTERDAM - 20 MAI 1998 ' A
încă de la primii pași făcuți pe cele 

două artere care leagă aeroportul 
Schiphol și gara centrală de celebra 
Amsterdam Arena se simțea apro
pierea marelui eveniment. De-a lungul 
celor două căi de acces spre stadion, 
UEFA și primăria Amsterdamului au 
amplasat 380 de steaguri, 650 de 
stegulețe, 6000 de postere și 120 de 
panouri publicitare, care anunțau ma
rea dispută.

Cei aproximativ 500 milioane de 
telespectatori din 200 de țări de pe 
toate continentele urmau să fie infor
mați de 78 comentatori TV, 700 ziariști 
acreditați și 350 fotoreporteri, dintre 
care ” partea leului" și-au tăiat-o 
reprezentanții țărilor celor două fina
liste. Postul de televiziune olandez 
NOS avea instalate 18 camere de 
luat vederi pentru jocul în sine, plus 
alte 50 rezervate eventualelor eveni
mente care puteau să aibă loc în 
tribune, toate deservite de 400 de 
ingineri, tehnicieni, operatori. Pentru 
prima dată la un eveniment sportiv, 
ziariștii acreditați aveau să primeas
că accesul pe stadion prin interme
diul unei brățări cu un buton pentru 
stimuli care controlau bătăile inimii 
specifice fiecărui om.

Dacă așa cum era normal, italienii 
și spaniolii dominau masa presei, era 
foarte ușor să faci diferență dintre 
ziariștii madrileni și cei catalani. A- 
ceștia din urmă abia au schițat unele 
gesturi de satisfacție în momentul 
golului înscris de Miyatovic. La masa 
presei, două prezențe inedite. Claudio 
Ranieri, actualul antrenor al Valenciei, 
acum prezent la finala Real-Juventus, 
în calitate de comentator pentru un 
post TV din Andaluzia, precum și ex- 
sampdorianul Vuyadin Boskov, care a 
fost de părere că "Juventus a pierdut 
finala datorită tacticii greșite a lui Lippi", 
dar fiind convins că "Iugoslavia va 
face o mare surpriză la Campionatul 
Mondial". Gazetarii acreditați s-au 
bucurat de o primire deosebită, fiindu- 
le puse la dispoziție 6 autocare ce au 
făcut legătura între hotelul Krasna- 
polski și Amsterdam Arena Stadium, 
aflat în cartierul Duiven Drecht.

De altfel, primarul orașului Amster
dam, dl Schelto Patiyn, a stabilit ca 
posesorii de bilete la finală să aibă 
accesul gratuit pe mijloacele de trans
port în comun în seara meciului.

între cei 45.700 spectatori, câte 
14.500 bilete le-au revenit celor do
uă finaliste. Tifosii echipei Juventus 
au sosit la Amsterdam cu 13 avi
oane tip Charter și 10 trenuri, fiecare 
cu câte 15 vagoane, care au plecat 
din următoarele orașe ale Italiei: 5 
din Torino, 2 din Milano și câte unul 
din Veneția, Ancona și Roma, fie
care fiind vopsit în altă culoare pen
tru a-i ajuta pe microbiști să-și gă
sească mai ușor trenul.

De partea cealaltă, președintele 
Realului, dl Lorenzo Sanz, a inau
gurat cu câteva zile înaintea finalei 
un nou fan club al echipei Real la 
Amsterdam, în cartierul Keizers 
Gracht, astfel numărul cluburilor 
suporterilor echipei madrilene din 
Țara Lalelelor ajungând la 7.

Ambele finaliste au ajuns în ora
șul meciului în dimineața zilei de luni, 
18 mai. Italienii au tras la hotelul Gol
den Tulip Purmerend, fiind așteptați la 
aeroportul Schiphol de propriul auto
car, condus de șoferul Fausto 
Quazzanicone, aflat în slujba clubului 
piemontez de mai multe decenii.

După 13 ore de mers pe ruta 
Torino-Amsterdam, el a fost bucu
ros să-i revadă pe "Mio ragazzi", 
alături de care în avion, pe lângă 
conducerea clubului, mai are voie 
să urce doar bucătarul echipei, llio 
Mariani.

Spaniolii s-au hotărât să se ca
zeze la centrul de pregătire al fede
rației olandeze, Knvb Sports Center, 
dacă vreți un fel de "Săftica" la para
metri mai înalți. în aceste locuri și-au 
pregătit finalistele ultițnele zile dina
intea asaltului pentru râvnitul trofeu de 
62 cm înălțime și 7,5 kg greutate, con
fecționat de olandezul Jurg 
Stadelmann și care a costat la vremea 
producerii lui aproximativ 10.000 franci 
elvețieni. (Va urma)

Viore! N/CULA

ISTOR IC A!

I r-_ >... *

Luminate fețe! Cinstiți boieri! Mare veste marc st arata din nou la CONNEX GO! 

De luați un CONNEX GO! și dovediți că știți cine câștiga Cupa Mondială, avem 

peniru domniile voastre o ofertă speciala: un tricou original NIKE*! Tricoul de 

luptă al marelui RONALDO! Iar de nu. ști ți. să nu vă 

fie cu supărare: primiți un alt cadou drept consolare!

Despre pachetul CONWEX GO! cu telefon, solii aduc o veste 
nouă: acum el costă doar $ 189 ! $i la acest pachet veți primi în

piua convorbiri gratuite echivalente a 36 DE DOLARI! 
Luați aminte, boieri mari!

Iar cumpărând cartela SIM rcincărcabilă CONNEX GOI veți 

primi convorbiri sup limcntarc gratuite echivalente a 21 DE 
DOLARI! Să tot stai la afătuială!

Sau... să tot vorbești dcsprcCUPA 
MONDIALA!
’ Detalii m niuțfd/.uit. “Prețul nu indudt T.VA.

/ f 
?

CONNEX

Informații la: 302.11.11
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maxime

La Brăznic oamenii s-au pregătit să intervină pentru a opri intrarea apei in localitate.

Ajutoare pentru
i4

pământ, inundațiile cu
prinzând peste 540 de ha. 
La Brâznic și la Ilia oamenii 
erau prezenți duminică, 
ajutați fiind și de către 
militari, având pregătiți saci 
plini cu pământ, aici 
existând și utilaje pentru a 
interveni în caz de creștere 
a pericolului de inundații.

Telegrafic vorbind, îngri
jorarea este deosebită și 
pentru producătorii agricoli 
din comuna Dobra, unde, 
curn spunea viceprimarul 
Ionel Trifu, au fost inundate 
mai mult de 250 ha, în 
special culturi agricole.

O situație oarecum ciu
dată am întâlnit în comuna

Dl. Aurel Podelean este supărat că nu poate lupta singur împotriva 
revărsării Mureșului.

Pagubele cauzate 
cote

Brănișca, unde pensi 
narii lovan Olaru și Aurel 
Podelean se plângeau de 
neimplicarea cu autoritate 
a primăriei și a unor pro
prietari de terenuri pentru 
a limita cât de cât 
pagubele, prin supraînăl- 
țarea și consolidarea 
digurilor. în cele din urmă, 
la intervenția făcută de 
către dl loan Măniguțiu, 
director al DGAA, la 
comandamentul județean 
de apărare împotriva inun
dațiilor au sosit aici 
militari de la Deva pentru 

a ajuta la consolidarea 
digului de lângă podul CFR.

La Turdaș și Pricaz, 
unde au fost afectate un 
mare număr de locuințe, în 
special ale romilor din 
zonă, oamenii sinistrați 
sunt cazați la școli sau la 
căminul cultural din 
localitate, unde li se dau 
și ajutoare constând în 
medicamente, alimente și 
cazarmament.

în legătură cu situația 
inundațiilor vom reveni cu 
alte detalii în următoarele 
ediții ale ziarului nostru.

Dat fiind rolul Crucii 
Roșii de a alina suferințe 
și a acorda ajutoare in 
situații de catastrofe 
naturale, Filiala județului 
Hunedoara a distribuit 
pachete pentru 32 de 
famifii din Valea Jiului. 
Sinistrații au primit 
alimente de bază (zahăr, 
făină albă, orez, paste 

făinoase, pateuri, uiei, 
margarină) în valoare de 
100 de mii de iei/pachet, 
pături și lenjerie de pat 
de câte 70 de mii de iei/ 
set.

Pentru sprijinul dat, 
Filiala Județeană de 
Cruce Roșie Hunedoara- 
Deva mulțumește tuturor 
firmelor care au spon

sorizat programele de 
pregătire pentru acțiuni 
în caz de dezastre. La 
sediul său din Deva, 
Aleea Viitorului, nr. 4, 
se așteaptă și alte aju
toare pentru populația 
din județul nostru care 
a fost victimă a 
inundațiilor. (V.R.)

Apele învolburate, ieșite din matca râului Mureș, au j'ăcut ca circulația 
pe drumul de la Lăsau spre Tisa să jie întreruptă.

FRUMOASE 
CULTURI

Nedezmințindu-și faima și 
profesionalismul, di ing loan 

| Ciobanu, șef de fermă ia 
Stațiunea de cercetări și 
producție pomicolă Geoagiu, 
a realizat, împreună cu 
saiariații de aici, culturi din 
cele mai frumoase. Potrivit 
estimărilor, la grâu se 
întrevede obținerea unei 
producții de circa 7 tone 

! boabe la ha. Deosebit de bine
arată și cultura cartofilor, unde 
recolta este apreciată ia circa 

. 50 tone la ha, toate acestea 
j fiind rodul aplicării cu 

rigurozitate a tehnologiilor 
specifice culturilor respective.

Pentru a-și salva rodul 
muncii și a limita pagubele 
provocate de inundații, 
saiariații fermei, împreună cu 
conducerile fermei și SCPP, au 
lucrat fără preget în vederea 
protejării recoltei. (N. T.)

Privit de pe < u/ea ferată, Mureșul apare ca o mare de apă. 
cil poate vă fie cuprinsă eu ochii.

Mureșul revirutt la Șoimuș, văzut 
de pe șoseaua Deva - Prad.

îngrijorare serioasă
Pe dl Nicolae luga, producător agricol din satul Lăpușnic, l-am 

întâlnit duminică în localitatea învecinată- Brâznic, unde lucrează sub 
formă de arendă unele suprafețe ale unor proprietari de aici.

Cu toate că are făcută asigurarea culturilor agricole, dl luga își 
exprima îngrijorarea pentru faptul că i-au fost inundate aproape 10 ha 
ocupate cu cartofi și sfeclă, rămânând neatinse însă culturile aflate în 
zonaîndiguită. (N.T.)
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între dorințe și posibilități
f

Aflată de la începutul acestui 
an în țara noastră, în cadrul cola
borării pentru programul de dez
voltare a satelor românești din 
zona montană, dra Barbara Elser 
și-a format o imagine clară despre 
modul cum trăiesc și cum mun
cesc oamenii acestor locuri. Tră
ind efectiv în mijlocul oamenilor 
din astfel de zone, interlocutoarea 
a deprins neașteptat de bine, în 
scurt timp, vorbirea în limba ro
mână și a dorit să-și exprime câ
teva impîesii în discuția ce am 
purtat-o de curând.

Răspunzând unor întrebări ce 
i le-am pus în legătură cu condiția 
agricultorului austriac și cu scopul 
documentării ce o face în țara 
noastră, dra Elser a precizat că 
este născută în localitatea Ar- 
dagger, situată în nordul Austriei la 
circa 120 km de Viena. A absolvit 
o școală tehnică de 5 ani în profilul 
ecologie și economie. Familia sa, 
respectiv tatăl, mama și încă doi 
frați, deține o fermă în care crește, 
îngrașă și livrează 500 de porci, 
având în proprietate o suprafață 
de 50 de ha, din care 30 sunt culti
vate cu furaje, având și gama de 
utilaje agricole aferente.

Vorbindu-mi despre familie, 
mi-a relatat că toate lucrările din 
fermă sunt realizate în comun, in
clusiv lucrările agricole, iar mama 

Cu animalele la pășune
Foto Anton SOCAC!

drei Barbara care este și vicepre
ședinte al consiliului local se ocupă 
și cu producerea în condiții ecolo
gice a preparatelor din carne, care 
au prețuri preferențiale, ea lucrând 
cel puțin 12-14 ore pe zi.

Ce ne spune 
dra Barbara Elser, 

bursieră a organizației 
"Club Niederoeustereich" 

din Austria
Dra Elser, după ce a făcut un 

stagiu de pregătire la Sighișoara și 
apoi în satul Pănet din județul Mureș, 
a venit să cunoască în detaliu lo
calitatea Păuliș, unde a inițiat și un 
curs voluntar pentru însușirea limbii 
germane. în continuare are în pro
gram, până în luna septembrie, o 
deplasare în localitatea Glod, din 
județul Suceava. Acest program, în 
care sunt cuprinși numeroși alți ab
solvenți de școală ecologică și 
economică din Austria, care își des
fășoară activitatea în specialitate în 
alte țări europene sau asiatice, este 
susținut financiar de "Club Nieder
oeustereich" - o organizație a oame
nilor de afaceri din Austria de Nord.

Din ce a văzut și a constatat la 
Păuliș și în alte sate din zona mon
tană a județului nostru dra Elser a 
tras concluzia, pe care ne-a făcut-o 

cunoscută fără ocolișuri, că se 
muncește mult, dar fără prea 
mult spor, datorită fărâmițării ex
cesive a terenurilor și dotării 
slabe cu utilaje (cu sapa și cu 
coasa nu mai e de conceput să 
faci agricultură în pragul anului 
2000). Ceea ce este totuși no
tabil menționăm calitatea bună a 
terenurilor și producerea eco
logică a bunurilor alimentare. Cu 
aparatura ce o deține, nu prea 
complexă, a făcut analize de sol 
și de apă, în special potabilă, 
găsind că în zona Chișcădaga 
există totuși un grad mai ac
centuat, peste normele euro
pene admise, de poluare cu di
verse substanțe chimice, dar îi 
pare bine că o firmă austriacă 
va investi, participând la priva
tizarea firmei de ciment, pentru 
depoluarea zonei.

Spunând că susținerea agri
cultorilor austrieci este substan
țială din partea UE, dra Eiser a- 
precia că există o mare discre
panță privind situația agriculturii 
și condiția satului românesc, un
de dorința oamenilor de a pros
pera nu se bucură de atenția 
cuvenită din partea statului. 
Poate aderarea la UE va aduce 
o altă atitudine față de soarta 
satului și a agriculturii în ansam
blul său.

ÎNTOARCEREA la sat
în anii totalitarismului se 

manifesta puternic - deter
minat de industrializarea pu
ternică și megalomanică - 
exodul dinspre sat la oraș. 
Oamenii din mediul rural își 
părăseau locul unde au văzut 
lumina zilei și unde s-a năs
cut și sălășluiește veșnicia, 
cum a scris Lucian Blaga - și 
s-au dus să locuiască în blo
curi. S-au dus în speranța 
unui trai mai bun. Nu l-au 
găsit, dar le-a fost, poate, 
rușine să se întoarcă în satul 
natal din cele mai diverse 
motive.

După evenimentele din 
Decembrie '89, și mai ales 
în ultimii ani, fenomenul nu 
numai că a încetat, dar și-a 
schimbat cu 180 de grade 
sensul. Nu numai că cei din 
sate nu mai pleacă, dar se 
duc orășenii spre mediul ru
ral. Sunt multe exemple ce 
argumentează această apre
ciere, iar "Cuvântul liber" a

<
Concurentă

In satul Valea Nandrului e- 
xistă două unități comerciale. 
Una funcționează în clădirea 
școlii și este privată, cealaltă 
aparținând Cooperativei "Rete
zatul" din Deva, în casa familiei 
Tenciu. Cele două unități sunt 
despărțite doar de drumul ce 
străbate satul de la un capăt la 
altul. Deci se află față în față și, 
din această pricină, dar nu nu
mai, concurența este la ea a- 
casă și se manifestă din plin. Am 
discutat cu dna Lia Tenciu, ges
tionara unității, aparținând coo
perației.

- Aveți marfă multă, am zis.
- Da, fiindcă mi se aduce 

urgent tot ceea ce cer. 

mai scris pe această temă. 
Pentru astăzi am ales unul. 
Dl Ludovic Tot a fost o viață 
întreagă muncitor și maistru 
la ICS Hunedoara și, firesc, 
a locuit la bloc. încă înainte 
de a ieși la pensie cu ceva 
vreme în urmă s-a gândit să 
se întoarcă la țară. A căutat 
prin satele din jur și a ajuns 
în satul Nandru, comuna 
Peștișu Mic, unde o casă ve
che era de vânzare. A cum
părat-o îndemnat și de cei 
trei copii, a renovat-o îa- 
când-o ca nouă și s-a mutat 
în ea. L-am întrebat:

- De ce tocmai la Nandru, 
die Tot?

- Fiindcă am o fată căsă
torită aici, iar locurile sunt 
foarte frumoase, aerul curat 
ca lacrima.

- Ceilalți doi copii unde 
sunt?

- Băiatul în Hunedoara, 
iar cealaltă fată în Germa
nia.

J

în vreme ce discutam un 
bărbat a cerut șase pâini, le-a 
pus pe un braț și a plecat.

- Așa procedează mulți. Au 
de lucru în câmp sau, poate, au 
angajați la muncă oameni străini.

- Cum este pâinea?
- Mereu proaspătă și bine fă

cută de fabrica din Hunedoara. 
Sunt mulți oameni care numai de la 
mine cumpără pâine și alte mărfuri.

- Ce vânzări realizați lunar, 
dna Lia?

- Peste 12 milioane. Dar au 
fost și luni când am atins 16 
milioane.

- Deci concurența nu vă 
deranjează ?

- Deloc.

I Cât costă o zi de 
j muncă?
| în comuna Certeju de Sus -
■ dar credem că nu numai aici - 
I este foarte mult de lucru fiind
I vremea prașilei și a cositului la I 

| fân. Tocmai din această pricină |
■ munca este bine retribuită. O zi ■ 
! de coasă se plătește cu 60.000 ! 
I lei, iar una de sapă cu 40.000 lei. I 
| Cel angajat mai primește mân-1
■ care și băutură. Acolo unde este |
J cazul gospodarul asigură și ca-. 
I zarea celor angajați. I
1 „ ' - 1

Poate va |
interesează

în piața Devei un om ce vine I 

I cu marfă plătește pentru un loc I 

| la masă 5.000 lei pe zi, iar priva-1 
I tizații ce vând altceva decât le- ■ 
' gume, fructe sau lactate 10.000 * 
I lei. Administrația pieței asigură și I 

| locuri de cazare pentru cei ce | 
■ vin cu produse de la distanțe i 
! mari care, în cameră cu două | 

• paturi, costă 30.000 lei, iar în ■ 
| cele cu 6 paturi 20.000 lei. |

Căsătorii
■ în perioada trecută din acest ■ 
: an în comuna Certeju de Sus s-! 
I au înregistrat un număr de 11 I 
| căsătorii. Ultima pereche ce a |
■ rostit "Da" în fața ofițerului stării | 
! civile au fost Marcel Visa din !
I Hondol și Lidia Purtător din Boc-1 
| șa Mică. Tuturor casă de piatră! |

^La sate este mult* 
I de lucru
I Din discuția cu ing. agronom I 

| Elena Radu de la Primăria co-1
■ munei Peștișu Mic am reținut că ■ 
! în localitate sunt semănate 235 J 
I ha cu porumb, 60 ha cu cartofi I 

| și 50 ha cu legume. Așa se ex-1
■ plică de ce satele sunt aproape i
. pustii, toți cei cu putere de mun- ! 
I că fiind în câmp, la sapă. ’

■

Vărmaga la începutul verii
Satul Vărmaga, aparținător 

comunei Certeju de Sus, are o 
singură uliță ce urcă - sau co
boară - împletindu-se cu pârâul 
de la care și-a luat numele. Am 
fost în sat într-o splendidă zi 
de început de iunie -din care a- 
ceastă vară ne-a dăruit încă 
puține - și l-am găsit aproape 
pustiu. Prin ogrăzi se aflau 
doar cei ce nu puteau munci și 
copiii - mulți din ei veniți de la 
oraș la bunici, imediat ce a în
ceput vacanța, cei mai mulți se 
aflau în câmp, la sapă. Satul 
are case frumoase, gospodării 
bine rostuite. Mulți oameni din 
localitate au lucrat sau lucrea
ză încă în minerit și aici câș

tigurile sunt frumoase, iar pen
siile așijderea - dacă nu cumva 
această apreciere este exage
rată în condițiile când viața ro
mânului este tot mai grea. în 
orice caz, în fiecare casă intră 
cel puțin un salariu sau o pen
sie. Am văzut într-o curte un 
bărbat și o femeie venind cu sa
pele pe umăr din grădina din 
spatele casei, l-am rugat să vină 
până la poartă. Se numesc Sa
bina și Viorel Magda, bărbatul de 
68 de ani, femeia mai tânără. 
Bărbatul a fost miner 24 de ani 
și acum se află la pensie. Am 
întrebat la un moment dat:

- Câte case să aibă satul?
- Vreo trei sute, ne-a răspuns

dl Viorel. Au fost mai multe, cu ani 
în urmă, dar unii au plecat cu totul 
la Deva.

-Cum sunt oamenii?
- Ca peste tot, dar în general 

de treabă. Din păcate, satul a fost 
rușinat cu crima aceea depre ca
re și ziarul dvs a scris.

- Viața cum este la Vărmaga?
A intervenit dna Sabina:
- Cum să fie? Ca în toate sa

tele de munte. Auzi, domnule dra
gă, înainte autobuzul până la De
va costa cinci lei, acum plătim 
5000 lei. Țin minte că mergeam la 
Deva cu o sută de lei, îmi făceam 
cumpărăturile și mai veneam cu 
bani acasă.

- Copii aveți?

- Două fete, dar nu stau cu 
noi. Avem și doi nepoți care 
toată vara sunt la noi.

- Am înțeles că tineretul a 
cam plecat din sat. Când este 
mult de lucru în câmp, cum este 
de pildă acuma, vin să-și ajute 
părinții?

- Vin, da' ce pot face într-o 
zi, sâmbăta, că duminica îi 
sărbătoare?, a vorbit dl Viorel. 
Unii își mai iau zile din con
cediu. Nu-i vorbă că atunci 
când pleacă nu merg cu mâna 
goală.

- Vă dorim spor la treabă!
- Mulțumim, asemenea și 

dvoastră!, au zis soții Magda, a- 
proape într-un glas.

A sosit vacanța mare!
Foto Anton SOCAC!
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în urmă cu un secol, sătenii 
din Teiu, comuna Lăpugiu, au 
pornit să-și facă o biserică no
uă, mai încăpătoare, întrucât 
cea din lemn, foarte veche, nu-i 
mai încăpea. Au auzit de treaba 
asta oamenii din Abucea, co
muna Dobra. Mergând la Teiu, 
aceștia au întrebat pe vecini:

- Ne dați nouă biserica ve
che?

- Sigur că da. Luați-o.
Câțiva oameni de meserie au 

demontat bisericuța bucată cu 
bucată fiind alcătuită din lemn îm
binat la capete și având acoperiș, 
de șindrilă și cu carele au dus-o la 
Abucea. Au ales un loc mai ridicat 

- obiceiul în Ardeal fiind acela ca 
bisericile să fie așezate pe locuri 
înalte unde au montat-o. Biserica 
este micuță, cu bănci pentru oameni 
pe care scrie numele celui ce a plă- 
tit-o, cu icoane frumoase, dar puține, 
cu tavanul jos și naos sărac, așa 
cum de altfel este și satul. L-am 
întrebat pe dl Simion Galea, crâs- 
nicul acestui lăcaș de rugăciune:

- Vin oamenii din sat la bi
serică?

- Vin. La Paști, la Crăciun, la 
marile sărbători se umple cu oa-

Bisericuța din Abucea
menii din Abucea și cu copiii lor ve
niți să-și vadă părinții și neamurile.

- Toți din sat sunt ortodocși?
-Toți, mai puțiryunul care este 

pocăit.
- Câți locuitori are satul?
- Precis nu știu, dar cred că 

sunt vreo treizeci de gospodării. 
Oameni harnici, buni gospodari, 
crescători de animale și lucrători 
ai pământului. Cu mai multă vreme 
în urmă, pe vremea comunismului, 
oamenii din Abucea s-au înțeles 
să ridice o biserică nouă, dar nu li 

s-a aprobat, materialele aduse 
fiind folosite la fostul C.A.P. După 
1989 a venit libertatea și oamenii 
au început să-și pună gândul și 
vrerea în fapt. Au strâns bani, 
mână de la mână, au pus brațul la 
lucrările necalificate. Au venit me
seriași în zidărie, lemnărie ș.a. și s- 
au pornit la treabă. Pentru mese
riașii veniți din altă parte oamenii 
din sat au asigurat, cu rândul, 
mâncare. De construcția noii bi
serici s-au ocupat toți oamenii din 
sat, dar în special preotul Diniș din

Lăsău, care slujește și la Abucea. 
Noua biserică este înălțată, a fost 
acoperită cu tablă, a fost zugră
vită în interior și exterior și nu este 
departe vremea când se vor putea 
ține slujbele aici.

L-am întrebat pe dl Mircea Si- 
moc, secretarul Consiliului local 
din Dobra, care a fost cu noi în 
satul Abucea:

- Cu bisericuța veche ce se 
va întâmpla?

- Va rămâne, întrucât este 
declarată monument istoric.

Am scris rândurile de față 
pentru a sublinia un lucru și anume 
acela că românul a avut întot
deauna credința în Dumnezeu, cel 
ce orânduiește această lume. în
totdeauna el a gândit că Cel de 
Sus îl ajută cu condiția să creadă 
în El și în Casa Lui. Tocmai de 
aceea biserica ortodoxă a fost 
locul unde românii din Transilvania 
s-au adunat duminica și de săr
bători să i se închine și să-L roage 
pentru iertarea păcatelor, pentru a- 
i uni în ideea de emancipare și 
viață mai bună. Iar Dumnezeu i-a 
ajutat să treacă prin secole și să 
dăinuie pe locul unde s-au născut 
și au sperat în mai bine.
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Numeroaselor premii și 
mențiuni obținute la faza națională 
a olimpiadelor școlare elevii 
Colegiului Național “Decebal” 
Deva le-au adăugat în anul școlar 
abia încheiat și alte realizări și 
titluri. Toate acestea fac dovada 
talentului acestor tineri, a 
preocupării pentru studiu, a 
vocației lor de a lupta și a învinge 
în competiții naționale și 
internaționale.

La . concursul național 
"Pământul'1, competiție complexă, 
cu o multitudine de probe care au 
cerut abordarea unor probleme 
de matematică, fizică, chimie și 
biologie, elevul loan Tozlovan a 
obținut locul I iar colegul său 
Bogdan Bârlă, mențiune. Cei doi 
elevi au participat și la concursul 
de chimie "Ostrogovici". 
desfășurat la Timișoara, situându- 
se alături de alți colegi între 
Jaureați. Locul I la această

întrecere a revenit lui Bogdan 
Bârlă, locul II lui Adrian Sârbu, III 
lui Edgard Horvath iar loan 
Tozlovan, Bogdan Aldeș și Alin 
Lomonar au primit mențiuni.

Rămânând în sfera științelor 
exacte, merită amintite, și 
performanțele la concursul de 
matematică "Kanqourou" obținute 
de elevi din clasele VII-X. Pe’primul 
loc s-au clasat Gabriel Giurasă, 
Bogdana Brehaș, Roxana Stoicoi,

Simona Stanca și Geo Pătrău - 
premiul III.

Clubul Debate "Cicero", ca și 
în anul trecut, a dovedit că membrii 
săi au o vastă cultură generală și 
talent oratoric. La etapa regională 
de la Felix - Oradea elevele 
Simona Ichim, Lidia Calciu și 
Claudia Max au intrat în finală. A 
obținut victoria în concurs, 
situându-se în fruntea ierarhiei, 
Simona Ichim. Eleva Roxana

Eliza Duna; pe al ll-lea - Sonia 
Lucaciu, Cristina Paul și Elena 
Vetean. iar pe al lll-lea - Anca llea 
și lulia Trif. La un alt concurs de 
matematică, dar în limba germană, 
găzduit de Liceul Lenau din 
Timișoara, elevul Dragoș 
Rădulescu a primit premiul I iar

Sicoe-Tirea este invitată în 
această vară în Franța, unde' a 
obținut premiul I la concursul de 
poezie pentru fraternitate, 
organizat de Liga Drepturilor 
Omului. Ea se numără și printre 
laureații concursului "Tinere 
condeie", cu locul III pe țară.

Roxana, împreună cu Andreea 
Godoroja, redactor-șef al revistei 
colegiului "Noduri și semne", care 
a obținut locul III în competiția 
națională, vor beneficia de o 
tabără de creație.

Și la sesiunea de comunicări 
a elevilor s-au obținut multe premii 
și mențiuni. Iar la Festivalul 
minorităților "Și noi suntem ai 
acestui pământ" de la Brăila 
colegiul a fost reprezentat de elevi 
ai claselor V-VIII cu predare în 
limba germană.

Pentru aceste performanțe 
înscrise în palmaresul elevilor 
decebaliști cât și. pentru 
rezultatele cu care ei au încheiat 
anul școlar merită felicitări și 
urarea de a se menține mereu la 
înălțime. Tuturor-odihnă plăcută, 
căci merită din plin să se bucure 
de vacanță!

Viorica ROMAN,

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

j[Tinerii și infracțiunea]}
i
i
i

Și-a furat colega
Un elev de la Grupul Școlar 

| Sportiv nr. 7 Deva și-a furat 
J colega. Mai exact, C.R.M. i-a 
I furat colegei sale un inel de 
I aur în valoare de 300.000 de 
| lei.

I
Milioanele lui Traian

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

La 16 ani, Traian Magean 
a crezut că a dat lovitura atunci 
când, de la S.C. Rempes SA 
Simeria a furat piese finite în 
valoare de 10.000.000 de lei.

Polițiștii l-au depistat însă 
și l-au obligat să restituie ce 
a furat.

'i
ia!

Braconierii
Pe barajul de ia. 

Termocentrala Mintia au fost' 
surprinși pescuind cu un coși 
din sârmă Alexandru Lunca, | 
19 ani, din Livezeni, șomer, și. 
Zoltân Kirâly, 22 de ani, din I 
Mintia. i

Sunt cercetați pentru! 
comiterea infracțiunii de1 

braconaj piscicol. I 
I 
I 
I

Sergiu la volan
Cu ocazia unei apțiuni 

organizate de lucrătorii | 
Biroului Poliției Criminale] 
Deva, a fost identificat Sergiu ■ 
Platinca, 18 ani, de loc din* 
Hunedoara. El conducea un I 
autoturism neînmatriculat și | 
cu număr fals. (V.N.) j

______ s
i La sifoneria din colț (lângă ■ 
i piața centrală a Devei), lume i 
1 multă, cum e de obicei la sfârșit1 
J de săptămână. Serviciile sunt J 
i prompte. O doamnă și un tinerel,
■ lucrează “ca pe bandă", servind■
■ continuu clienții. De după1 
J tejghea apare un căpșor frumos J 
, cu ochi limpezi, jucăuși. Cât e ,
■ de mititică, fetița ia bancnotele ■ 
> de la clienți și le restituie restul. •

- Tu știi să socotești, păpușă?* 
f Cum ai calculat atât de repede?* 

i Ai adunat? ,
i - Nu. Am înmulțit. ■
1 - Deci, ești școlăriță! Te*
J bucuri că a sosit vacanța mare? J

ili
I-Te bucurT !
de

- Nuu...
- Nu te bucuri? De ce? l

1 - Pentru că vreau să fac școală.1
J La școală îmi place cel mai mult!1 
i Acolo învăț lucruri interesante. ,
■ - Dar, în vacanță, poți să citești ■ 
i și să afli lucruri interesante. i

- Pot. Dar e mai bine la școală.1
! Acolo te întâlnești zi de zi cuj 
i colegii și o vezi pe doamna ■ 
i învățătoare. Iar în pauze te joci... i 
1 - Cine e dna învățătoare și la1
J ce școală înveți? '
i - Doamna mea învățătoare,
■ esfe dna Corina Crișan și învăț ■
> la Școala generală nr. 3 Deva. • 
1 Nici sora mea Nicoleta, care e1 
, mai mare, în clasa a V-a, nu s-a J 
i bucurat c-a venit vacanța. a 
i - Ce vei face în această ■ 
1 recreație mare de care nu te1 
‘bucuri? ’

, - Am să vin aici, la sifonerie,,
■ s-o ajut pe nașa - Constanța ■
■ Grigore, la lucru. ■

- Ș/ ai să lucrezi aici toată 1i i
, vacanța mare?! (
■ - Nu toată. Am să merg și la ■
i bunici când vor lua părințiii 
1 concediu. 1
’ - Unde lucrează părinții tăi? J
i - La Chișcădaga. Sunt, 
i macaragiști. Și tata Valentip, ■ 
1 șt mama Eugenia. 1
‘ - Tu cum te numești? '
, - Mă numesc Claudia,
■ Chelcean. ■
i - Bunicii unde sunt? •
! - în Maramureș. Tata e chiar*
! din Baia Mare, iar mama din J 
i Seni. i
i - La bunici o să te îmbraci i 
1 cu zadie, cu lecrec... 
' - Nu știu. Poate.
, -Ți-ar sta
■ maramureșeancă!
• - Păi sunt...

■

l
bine |

*
Lucia LICIU*

TAUSflAN
Nu știu dacă sunt în măsură 

să critic societatea românească. 
Dar realitatea vorbește de la sine 
și nu iartă pe nimeni. Despre 
dorurile, durerile și dezamăgirile 
românilor, s-a tot vorbit. Realitatea 
este, din păcate, și mai tristă.

într-un oraș mic cum este 
Bradul, perspectivele sunt mult 
îngrădite. Oamenii sunt preocupați 
de probleme legate de muncă, iar 
clipele de distracție sunt amintiri 
din trecut. Oare au uitat oamenii 
să zâmbească? Oare nu mai știu 
să fie fericiți? Sau nu mai pot face 
aceste lucruri? Au ajuns 
sentimentele un lux pe care nu 
ni-l mai putem permite? Nici nu ne 
mai amintim ziua când 
cinematograful “Zarand" a 
găzduit ultimul spectacol. Probabil 
e mult spus că avem parte de un 
spectacol pe an...

... Și totuși,în 5 iunie a.c., alături 
de tânăra Daniela Coman, la Brad 
s-a aflat una din cele mai îndrăgite 
formații ale muzicii românești 
actuale. Alin Oprea și Tăvi Colen 
au adus în delir admiratoarele 
înfocate. Putem afirma, fără nici o 
reținere, că cei doi simpatici 
cârlionțați, ambițioși și 
caracterizați de o pasiune fără 
margini, au dat culoare muzicii 

jomânești.

Apariția pe scenă este o clipă 
magică. Melodiile sunt de o forță 
sugestivă deosebită. Ele 
sensibilizează și transmit 
ascultătorilor o tristețe 
inexplicabilă.O tristețe în care 
suntem fericiți cu toții. O stare 
sufletească poate mai apropiată 
de omul actualei societăți.

“Ruinele iubirii “ nasc "Amintiri 
dureroase", în care ești "Atât de 
singur". Și totuși "Ochii ei" 
îndeamnă simplu: “Hai zâmbește”, 
cu convingerea că “Sufletele 
dragi" sunt omniprezente prin 
intermediul cuvintelor simbolice.

Simplitatea cuvintelor 
impresionează. Și fredonând 
melodiile cunoscute, lacrimile se 
revarsă și se împletesc cu acea 
stare de fericire absolută.

Succesul piesei "Atât de 
singur" este de necontestat. Și 
am convingerea că acesta este 
doar începutul. Piesa "Rămas 
bun", participantă la preselecția 
pentru Eurovision, refuzată 
pentru că depășea cu trei 
secunde timpul regulamentar, va 
avea, cu siguranță, un succes cel 
puțin la fel de mare ca și melodia 
care a precedat-o.

Pentru aproape două ore, la 
Brad, publicul a cântat împreună 
cu interpreții, s-a zâmbit și s-a 
plâns împreună, iar muzica a ieșit 
învingătoare.

Mai rămâne, totuși, un regret 
sau poate o simplă nedumerire: 
prezența modestă a publicului la 
acest spectacol. Să punem acest 
lucru pe seama faptului că biletul 
a costat 15000 lei? (în cele din 
urmă s-a intrat și la jumătate de 
preț și locurile nu s-au ocupat în 
totalitate, iar în condițiile actuale, 
a fost vorba despre o sumă 
destul de modestă). Să fie vorba 
despre simplul fapt că oamenii 
sunt într-o stare de plictiseală 
generală? Motivele contează mai 
puțin. Cert este că cei care au 
participat la spectacol au avut 
doar de câștigat.

Alin și Tăvi ne-au readus 
zâmbetul pe buze. Melodiile lor ne- 
au învățat să iubim. Speranța a 
renăscut într-o clipă și a zburat 
spre fericire. Am reușit să fim mai 
buni și mai fericiți... îți mulțumim, 
TALISMAN!...

Manuela RUSU, 
elevă - Brad

P.S. Cerem scuze Manuelei 
pentru faptul că în pagina de 
"Club T” din număryl 2154/10 iunie 
1998 articolul ei "Bine ai venit, 
vacanță!” a apărut din greșeală 
sub o altă semnătură.

r Un gând și o poantă la CLUB T
Cei invidioși sunt cu atât mai nefericiți decât ceilalți cu cât aceștia suferă din pricina 

propriilor lor nenorociri; pe când invidioșii, pe lângă propriile lor mizerii, se mai întristează
și de fericirea altora.

Theophastus

XXX

- Profesorul ne-a spus că lulius Cezar își electriza soldații.
- Ce prostie! Pe vremea lui Cezar nu se descoperise electricitatea.

VAN HALEN - III
îmbărbătați de succesul de la 

Civic Auditorium ei nu au mai vrut 
să cânte cover versionuri în 
clubul Gazzari's ci propriile 
compoziții. Bob Gazzari’s furios 
i-a concediat. Ajunși în stradă ei 
au plecat spre granița de sud la 
Cabo San Lucas unde au cântat 
într-un club. Incidental sunt 
descoperiți de Gene Simmons și 
Paul Stanley (Kiss). Gene 
impresionat de muzica acestui 
grup încă necunoscut le propune 
sponsorizarea unei casete demo. 
în ciuda recomandărilor lui 
Simmons caseta este refuzată de 
toate casele de discuri. Mai mult

rockului. Albumul „Van Halen" a 
atins statutul de aur în trei luni, 
platină în opt luni, reușind o clasare 
surprinzătoare în Top 20 Billboard 
Albums cu o vânzare totală de 3 
milioane de exemplare. Albumul 
cuprinde piesele: Runnin' With The 
Devil / Eruption I You Really Got 
Me I Ain't Talkin' bout Love / I'm 
The One I Jamie's Cryin' / Atomic 
Punk / Feel Your Love Tonight / 
Little Dreamer I Ice Cream Man și 
On Fire. în timp ce primul single 
un cover după The Kings intitulat 
You Really Got Me a reușit să 
ocupe locul 36 în Top 100 din 
revista Billboard (11.03.1978)

MUSIC BOX
chiar ei află că mai există un grup 
cu numele Mammoth fiind sfătuiți 
de Simmon să-și schimbe 
numele. După mai multe încercări 
printre care și Rat Salate (nume 
preferat de Eddie) numele 
grupului devine Van Halen la 
sugestia lui Roth.

In toamna lui 1977, după, un 
show organizat de Gene 
Simmons la clubul Starwood, 
producătorul Ted Templeman și 
managerul casei de discuri 
Warner Bros. Mo Ostin semnează 
un contract cu grupul Van Halen.

După numai câteva săptămâni 
de lucru cu producătorul Ted 
Templeman grupul are deja un set 
de 13 piese din care va rezulta în 
noiembrie 1977 albumul de debut 
„Van Halen". Muzica agresivă 
pentru acea perioadă și mai ales 
calitatea ei vor determina 
ascensiunea rapidă a trupei.

Era 1978 și Van Halen 
schimba radical modul de 
.abordare și concepere a hard-

albumul era apreciat de 
redactorul William Ruhlman ca 
unul dintre cele mai reușite ale 
anului afirmând: „Acest cuartet 
cântă cel mai intens rock'n roll pe 
care l-am auzit vreodată." „Van 
Halen" este un album în care 
Eddie demonstrează că mâna 
poate fi mai rapidă decât sunetul 
perceptibil cu urechea, iar Roth 
joacă rolul unui adevărat lider 
sălbatic, Alături de You Really Got 
Me pe acest disc se mai remarcă 
Runnin' With The Devil, Ice Cream 
Man și Ain't Talkin' bout Love 
devenite piese de referință ale 
grupului ca să nu mai vorbim de 
piesa Eruption care este o probă 
a talentatului chitarist Eddie Van 
Halen ce-i va aduce titlul de cel 
mai bun chitarist debutant al 
anului 1978 în revista Guitar 
Player Magazine. La finele lui 
1978 albumul Van Halen 
figurează pe locul 33 în revista 
Billboard.

- va urma - 
Horia SEBEȘAN,



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă mare, grădină și 
curte, Ilia, str. Traian, nr. 3 (castelul 
de lângă fostul CLF). Informații la 
domiciliu (8447)

• Vând convenabil casă, gaze, 
grădină și livadă. Săulești nr. 84 
(7952)

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

• Vând apartament 4 camere, 
zona pieței. Tel. 215091 (7962)

• Vând apartament 2 camere, 
Gojdu, decomandate, balcon închis. 
Tel. 627396 (7969)

• Vând apartament cu două 
camere, Al. Cioclovina, bl. 20, sc.3, 
ap.43, Deva, după ora 16. (3477)

• Vând casă cu etaj, plus teren 
4800 mp, avantajos, corn. Luncoiu 
de Sus, la șosea. Tel. 223707 sau 
214343 (7977)

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

• Vând autoturism Lada 1500. 
Tel. 215931 (8426/27)

• Vând tractor 651 dublă trac
țiune, preț negociabil. Tel. 666506 
(7956)

• Vând Ford Fiesta, neînma
triculat, stare foarte bună, tel. 
729245 (8155)

• Vând serviciu de masă 
pentru 6 persoane,fumuriu, deo
sebit, din sticlă termorezistentă, 
compus din câte :6 farfurii a- 
dânci, late, mici, 6 castronele, 6 
pahare, 6 căni cafea cu farfu
rioare,castron supă, platou frip
tură, preț 420.000 negociabil.Tel. 
215729, orele 16-20. (8384)

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

• Vând cal, căruță și drujbă. Tel. 
214020 (7971)

• Vând caroserie Dacia 1304 
(papuc), ușor avariată (fabricație 
1997). Tel. 667307. (7956)

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

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90 000 lei), video, satelit. 
092/368868. (OP)

• Vând spațiu comercial ultra
central. Tel. 624892 (8234)

• Vând combină recoltat păioase 
Class, Pricaz nr. 101. (7948)

• Cumpăr vitrină frigorifică. Tel. 
094/568944 (7949)

• Vând remorcă monoaxă cu 10 
familii de albine. Tel. 241249,649175. 
(7950)

• Vând bicicletă medicală Kettler, 
uscător păr Zefir 2. Informații tel. 
729930 (8156)

• Efectuez transport auto 1 
tonă, preț convenabil. Tel. 216483, 
092712716

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

• ALTEX angajează șef magazin și 
gestionari la/magazinul ALTEX- 
Hunedoara în condițiile: studii supe
rioare, medii, vârsta maximă 35 ani, 
domiciliul în Hunedoara. Acte necesare: 
copie după actele de studii, curriculum 
vitae, fotografie recentă. înscrierile prin 
fax 033/230817 sau prin poștă: Ștefan 
cel Mare, 6, Piatra Neamț, 5600. Relații 
latei.033/210671.(OP) '

• Caut persoană care dorește 
să cumpere în asociere casă, 
stare f. bună, anexe gospodărești, 
10 ha teren, preț foarte avantajos, 
zona Certeju de Jos. Informații 
Ighiu, jud. Alba, telefon 223, după 
ora 21,00 sau 103 până la ora 
15,00. (6900).

• Ofer condiții pentru privatizare 
foarte avantajoase, zona Gurasada, 
Cărmăzănești, Certeju de Jos. 
Informații Ighiu, jud. Alba, telefon 103 
până la ora 15,00 sau 223 după ora 
21,00. (6900)

• Persoane care doresc să 
locuiască la țară cu familia pentru 
creștere animale și prelucrare 
lapte, ofer casă, teren și condiții 
foarte avantajoase. Informații 
Ighiu, jud. Alba, telefon 103 până 
la ora 15,00 și 223 după ora 21,00. 
(6900)

• Oportunitate pentru 1998 în DS 
MAX Canada! Formare gratuită în 
marketing direct, organizare, ma
nagement. Profitul asigurat atât în 
formare cât și după. Fără limită de 
vârstă. Experiența în domeniu nu 
este necesară. Sunați acum, start 
mâine. Dl. Morris. Tel. 627527 (6869)

• Când ți-a fost viața mai draga/ 
Și-ai fi vrut să mai trăiești/Veni 
moartea nemiloasă/Și-a zis să ne 
părăsești/. S-au scurs 6 luni de când 
dragul nostru nepot

Societate 
comercială 

caută pentru 
închiriere spațiu 

comercial (80- 
100 m2) pentru 

perioadă 
nelimitată, în 

zonă comercială.
Informații la 

tel. 065-219210, 
luni - vineri 8-16.

f ~ - - ----- ------- -----

Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și PEI melaminat, panel, ciment, var, 

geam tras și ornament, de orice tip de 
hârtie sau produse din hârtie?

Sursa este COMAT Deva S A. | 
Relații la tel: 054/233137 sau la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5.

Rețineți: Alegând COPIAT Deva S.A. - 
alegeți partenerul ideal!

V ......—

AUTOCOLANTE PUBLICITARE

DIVERSE

• Adam Valeriu din Orăștie, str. 
Eroilor, bl.E, sc.A,ap.8, anunță că 
certificatul de economii cu câștiguri 
AF 23815 emis de Bankcoop SA- 
Filiala Orăștie, al cărui titular este, a 
fost distrus din neglijență. (7966)

DECESE

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriere apartament 
2 camere, mobilat, exclus Dacia, Mi
cro 15. Tel. 223770, 625550 (7954)

• Cu sufletele îndoliate'întrea
ga familie Voica deplânge moar
tea prematură a dragului lor

PETRU VOICA

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace ! (7975)

• Colegii de la Sucursala Jud. 
CEC Deva sunt alături de Popa 
Corneliu la greaua încercare pri
cinuită de moartea mamei

SOFIA DUVLEA

(7982)

» *

Consiliul de Administrație al 
SC COMCEREAL S.A. DEVA

CONVOACĂ
Adunarea Generală a Acționarilor pentru 

data de 06.07.1998, ora 10,00, ia sediul societății 

din Deva, str. Ardealului, nr. 1, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Dezbaterea programului de restructurare 
pentru a fi supus spre aprobarea FPS.

2. Aprobarea programului de privatizare a 
acțiunilor salariaților. (PAS).

3. Diverse.
în cazul in care nu se asigură cvorumul necesar 

pentru prima co nvocare, a doua convocare
este în aceeași zi la ora 12.

EMIL SERAFIN POPA

din Banpotoc ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Lacrimi și flori pe mor
mântul tău! îngerii să fie cu tine 
EMILE dragă! Mătușa Jofi, familiile 
Săndulescu și Kulcsar. (7976)

PUBLICITATE

"CQTĂKTOL

Companie multina
țională angajează pe 
perioadă determinată 
doi promoteri, fete, 
vârsta 20-25 ani, pre
zență fizică agrea
bilă. Salariu stimu
lativ. Experiența poa
te constitui un avan
taj. Relații la tel. 
224880.(6900) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  f 
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camw Ml
comercializează

PAPETARI E

ROLE CASE DE MARCAT

Cumpărați acum
informații ia magazinele ‘Camlemn din: j
DEVA - 2&6062; HUNEDOARA - 722623; BRAD - 
651790; VULCAN - 570605; LUPENI - 560603

> TAXI 22.22.22, 
începând cu data dă 
1 mai 1998, circulă cu 
următoarele tarife în 
program non-stop: 

S 1900 lei/km - pe 
timp de zi;
E 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. la tel. 22.22.22.

S.C. COMSIM S.A.
SIMERIA

Pio n Unirii, bl.8, porter
Anunța vânzarea !a licitație in data de 29iunie 1998, 

ora 10, ta sediu! societății a autoutilitarei Camion tip IV 
14AC, an fabricație 1993, capacitate 1,5 tone, 

acoperit cu prelată.
Relații la tel: 054/261513; 054/261816.
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Direcția Generală de Muncă și 
Protecție Socială a județului 

Hunedoara, 
cu se Jiul în Deva, str. Piața Unirii, nr. 2

organizează concurs în Jata Je 08. 07.1998. ora 9,00, pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante:

- un post șef corp control cameră de muncă, funcție de 
execuție inspector de specialitate gradul I A. Condiții de ocupare: 
studii superioare și o vechime în specialitate de 15 ani, din care 
3 ani în activitate de control în domeniul legislației muncii;

- un post de inspector de specialitate de gradul II la Orăștie. 
Condiții de ocupare: studii superioare, o vechime în muncă de 
5 ani și domiciliu în Orăștie;

- un post de inspector de specialitate de gradul II la Brad. 
Condiții de ocupare: studii superioare, vechime în muncă de 5 
ani și domiciliul în Brad;

- un post de șef birou evidență contabilă plăți pensii de stat | 
Petroșani. Condiții de ocupare: studii superioare economice și | 
o vechime în muncă de 3 ani;

- un post de jurisconsult la oficiul pensii de stat din Deva.. J
| BBB BBB BM MB MB BMI BM MB M M M BM MB MB MM BBB BM BM

" , FIRME LUMINOASE
H PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

EJ PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE

H TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

SC GOMAR LUX SA BISTRIȚA
FILIALA PfM -STR. DEPOZITELOR NR.1

VA OFERĂ LA CELE MAI MICI PRETURI 
DIN ZONĂ:

> COWUCrOWS/MB2l/WELEC7WCE
> TIMW&7&IWPVC.

INFORMAȚII LA TELEFON 054'232946.
f

COLEGIUL UNIV. PEDAGOGIC DE
INSTITUTORI BLAJ, SPECIALIZAREA

DESEN
- AUTORIZAT PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN -
ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 1998 1999 

înscrierile se fac în perioada 25 iunie - 14 iulie 
1998 la secretariatul colegiului din str. I)r. 
Vasile Suciu, nr. 26, Blaj.
Concursul de admitere se va desfășura în zilele 
de 15 și 16 iulie 1998.
Informații suplimentare la telefon 058/711231
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Apel pentru sprijinirea sinistraților
Comisia Județeană de Apărare împotriva Dezastrelor face apel către cetățenii 

Județului Hunedoara de a veni in sprijinul persoanelor sinistrate, 
victime a ie gravelor Inundații care s-au abătut asupra Județului nostru. 

Donațiile constând in alimente, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte șl de uz casnic 
se colectează ia sediul CRUCII ROȘII din Deva,

Cartierul GOJDU, Aleea VIITORULUI, nr. 4 
zilnic, intre orele 8.00-20.00 Telefon/fax: 054/226358 

Donațiile in bani se pot depune in contul CRUCII ROȘII numărul 45102082, 
deschis ia BCR Deva

Președinte, 
Pompiiiu BUDULAN

' în perioada 22-24 iunie 
a.c, la Budapesta va avea loc 
un simpozion organizat în 
cadrul Programului ECOS - 
OUVERTURE, program 
sponsorizat de PHARE și 
Uniunea Europeană. Vor

Hunedorenii 
la un 

simpozion 
organizat la 
Budapesta

participa delegații atât din 
țările membre ale U.E., cât și 
ale statelor din fostul bloc 
socialist. Din județul 
Hunedoara va fi prezentă o 
delegație a municipiului Brad 
alcătuită din două persoane, 
respectiv dnii Aurel Benea - 
primar și Marcel Socol - 

^consilier. (Cr.C.) y

Funcționalitate tuturor spațiilor școlare!
Instituție de învățământ cu peste 

50 de clase, în care se instruiesc 
anual mai mult de 1700 de elevi, 
Școala generală nr. 1 din Orăștie 
cunoaște și în aceste zile de început 
de vacanță animație. Aflați în fața 
examenelor de admitere în 
învățământul liceal, absolvenții celor 
6 clase a Vllia mai vin la școală, 
întâlnirile cu dascălii de limba și 
literatura română și de matematică - 
cu care au făcut pregătiri intense 
încă din timpul anului de învățământ 
- fiind benefice în fixarea și 
aprofundarea unor probleme.

Pe de altă parte, lucrările de pre
gătire a localurilor pentru deschi
derea și funcționalitatea în bune 
condiții a noului an de învățământ își 
urmează cursul firesc, cum se 
obișnuiește aici de multă vreme.

- în ultimii doi ani am reușit să 
reparăm - cu sprijinul Primăriei 
municipale și al Inspectoratului 
Școlar Județean - cele patru localuri 
ale școlii noastre și astfel șă dăm 
funcționalitate tuturor spațiilor. Așa 
am reușit să desfășurăm procesul 
instructiv-educativ într-un singur 

(Urmare din pag. 1) Surprizele așa-ziselor compensări (Urmare din pag. 1)

meseriei. Nu s-a ținut cont 
de medicamentele folosite- 
frecvent și de posibilitatea 
oamenilor (cei mai multi cu 
pensii mici) de a le cumpăra. 
Sunt cu totul rupți de realitate. 
Cei care au întocmit aceste 
liste nu s-au gândit deloc la 
om, la bolnav.”

Am trecut prin câteva 
farmacii din Deva.

La ,,Artemis”, unitate 
farmaceutică situată pe 
bulevardul ,,Decebal”, în 
apropierea pieței - era aglo
merație. Se vindea mult și la 
cererea liberă, nu neapărat 
după o prescripție. Intre- 
băndu-l despre noua listă, dl 
farmacist Dorin Făgărășanu 
afirma că „numărul pro
duselor compensabile s-a 
redus și că noua listă are și 
fo-'*- •‘■"ilte lacune, fiind 
făc-'t: mare grabă.

Ai dcrilea aspect este cel 
al compensării, care ar fi de 
80 la sută. „Așa crede lumea, 
dar nu este așa - spunea dl 
farmacist. Există un preț de 
referință, făcut la nivelul 
mediu al prețurilor produ
selor interne. Un preț destul 
de modest. Dacă bolnavului i 
se prescrie un produs de im
port - similar, dar mai scump, 
diferența de preț o plătește 

schimb, lucru important atât pentru 
elevi și părinți, cât și pentru noi, 
cadrele didactice - precizează dl prof. 
Aurel Ursu, directorul școlii. în 
această vară vom finaliza și o lucrare 
care ne-a creat mari probleme de ani 
de zile: asigurarea căldurii în școală. 
Este vorba despre dezvoltarea 
centralei termice de la Casa de copii 
Orăștie care, în viitor, va asigura 
căldura și pentru școală. Lucrarea 
este executată în proporție de 80 la 
sută, dar a stagnat din lipsa 
fondurilor. Acum, după aprobarea 
bugetului, sunt speranțe. Avem 
aprobările pentru introducerea gazului 
metan în localurile vechi ale șolii în 
care, până acum, foloseam lemne 
pentru încălzire. Din partea Primăriei 
avem asigurarea că până în luna 
septembrie se vor încheia lucrările, 
ca în noul an de învățământ să 
beneficiem de condiții optime în 
desfășurarea procesului instructiv- 
educativ. Spuneam că în ultimii ani, 
atât primăria cât și Inspectoratul 
Școlar Județean ne-au sprijinit, 
valoarea reparațiilor la clădiri 
depășind 150 milioane lei. Desigur, 

din buzunar. Omul nu este 
ajutat cu nimic în acest sens.” 

La „Salutaris", cum 
afirma dl farmacist primar 
Teodor Mitra, „cele mai 
frecvente nemulțumiri vin de 
la gratuități. Au fost scoase cu 
desăvârșire antibioticele”. 
Noua listă a medicamentelor 
gratuite conține 132 de D.C.I. 
(denumiri comune interna
ționale) și a compensatelor 
159 D.C.I. Tot dumnealui 
spunea că în farmacii există 
produse străine pe care 
bolnavul le consideră mai 
eficiente și le solicită. Se 
întâmplă ca în farmacii să nu 
fie produsul cel mai ieftin și 
atunci bolnavului i se oferă 
același medicament, produs 
de altă firmă, dar la un preț 
mai ridicat. Hotărârea 
Guvernului nr. 206/98 prevede 
la articolul _ 21 această 
posibilitate. în concluzie, 
afirma dl farmacist, „la marea 
majoritate a produselor prețul 
de referință este mult mal mic 
decât prețul cu amănuntul al 
produsului respectiv. Prețul 
cu amănuntul este stabilit, 
controlat și impus de 
Ministerul Sănătății.”

Notăm că pe lunile aprilie 
și mai nu s-au primit încă banii 
nici pentru medicamentele 

ca de fiecare dată, contribuim și cu 
forțe proprii la bunul mers al școlii.

Cu forțe proprii! Câtă muncă, 
talent, pasiune, interes pentru 
,,bunul mers al școlii" incumbă 
aceste „forțe proprii”. Cu câtă 
plăcere pătrunde elevul și 
părintele, dar. și dascălul, în 
încăperile școlii, de la coridoare, 
casa scărilor, la sălile de clasă! 
Pentru că toate poartă amprenta 
interesului dascălului pentru 
școala sa. Interes care-i insuflă 
copilului dragoste pentru carte și 
pentru înaintașii neamului -fie 
istorici, fie dascăli în limba română, 
în științele naturii, în matematică... 
Există aici, la școala generală nr. 
1, un fel de iubire, de evlavie aș 
zice a oamenilor școlii pentru 
personalitatea lăcașului în care își 
instruiesc și educă elevii. Pentru că 
aici interesul pentru funcțio
nalitatea tuturor spațiilor școlare 
înseamnă și crearea unei 
ambianțe care să placă, să ajute.

Lucia LICIU

compensate și nici pentru 
cele gratuite. Această situație 
se reflectă negativ în apro
vizionarea unității, căci 
furnizorii așteaptă la rândul lor 
să fie plătiți de farmacie. Se 
merge pe încredere reci
procă.

„în foarte puține cazuri 
prețul de referință coincide cu 
prețul medicamentului cu 
amănuntul de pe raft, în cele 
mai multe fiind mult mai mic - 
afirma dna farmacistă Letlția 
Boldor (Farmacia „Sanofarm 
L-G”). Cine a făcut acele 
calcule nu lucrează cu 
medicamentul și cu bolnavii. 
Nu văd nici o logică.,.”

Cu aceeași problemă a 
banilor veniți cu întârziere se 
confruntă și această farmacie. 
„Acum câteva zile ne-a fost 
plătită o factură din februarie; 
pe restul lunilor nu ni s-a 
achitat nimic la compensate”, 
în asemenea condiții, apro
vizionarea se face pe credit, 
apelându-se la înțelegerea 
furnizorilor care, la rândul lor, 
depind de alții.

' X
Peste tot, cum am ob

servat, există aprovizionare 
din abundență, zilnic repre
zentanți ai producătorilor din 
țară sau ai depozitelor mari 

din zonă oferind farmaciilor 
medicamente.* Problema 
cetățeanului este aceea că 
în loc să achite 20 la sută 
din costul medicamen
telor, achită 50 sau chiar 80 
la sută. Adeseori în fața 
ghișeului se creează 
aglomerații artificiale căci 
farmaciștii sau asistenții 
trebuie să facă numeroase 
calcule, să fie atenți la 
prețuri și abia apoi să mai 
dea și explicații privind 
modul de administrare a 
produselor. Răbdarea, 
atenția le este pusă adesea 
la încercare, fiindcă nu toți 
înțeleg (și nici n-au cum) 
această situație. Prețurile 
medicamentelor de import 
sunt diferite, în funcție de 
furnizor care, la rândul lui, 
ține seama de cursul 
valutar.

Cel care suferă mai 
mult din această cauză este 
omul de rând, omul 
vârstnic, bolnav și care nu- 
șl poate completa pensia cu 
alte venituri.

Unii sunt dependențl de 
un anume medicament. Nu 
pot renunța șl nu II se poate 
cere s-o facă.

I 22 iunie 1963-a murit 
solista de muzică populară 
Maria Tănase. numită și 
„privighetoarea cântecului 
românesc”, (n. 1913) A debutat 
în anul 1934 la Teatrul de 
revistă „Cărăbuș", iar în 1957 
și-a făcut debutul și ca 
scenaristă și interpretă de film, 
în anul 1958 primește titlul de 
„Artistă emerită".

S 23 Iunie 1834 - s-a 
născut, la București, Alexandru 
Odobescu. scriitor și om de 
știință român. Ca scriitor s-a 
impus prin nuvelele „Doamna 
Chiajna" și „Mihnea-Vodă cel 
Rău", rămânând cunoscut în 
literatură îndeosebi prin 
lucrarea „Pseudokine- 
ghetikos" sau „Fals tratat de 
vânătoare". A fost primul edi
tor al lucrării lui Nicolae 
Bălcescu „Istoria românilor 
supt Mihai Vodă Viteazul", iar 
în domeniul istoriei a inițiat 
primele cercetări arheologice 
sistematice din România, (m. 
1895)

1 24 iunie 1818 - s-a
născut Ion lonescu de la Brad, 
agronom, economist și statis
tician român, întemeietorul și 
susținătorul științelor agricole 
jn țara noastră._____________  

"UN AN IN CARE 
GOSPODĂRIM SĂRĂCIA”

am propus în mandatul pe care-l 
avem".

Dl llie Botgros, primarul 
orașului Aninoasa: “Bugetul 
acestui an este foarte sărac și 
cu atât mai mult că vine foarte 
târziu, la jumătatea anului, când 
mulți bani s-au cheltuit. Cu banii 
pe care îi vom primi prea multe nu 
putem realiza, ceea ce va face 
din '98 un an foarte sărac în 
realizări. Este limpede că în 
aceste condiții nu o să putem să 
ne onorăm angajamentele față 
de cei care ne-au ales. 
Comparativ cu 1997 bugetul este 
mult mai strâns. A crescut 
inflația, iar creșterile nu sunt 
proporționale cu ceea ce se 
întâmplă în economie".

Dl Petru Bora, primarul 
orașului Călan: “Cifrele 
bugetului pentru acest an sunt 
frumoase la o primă vedere dar 
sunt depășite de rata inflației. 
Dacă creșterile de 15-20 la sută 
ale bugetului din acest an sunt 
puse în balanță cu rata inflației, 
care a fost de 150 la sută în anul 
trecut, ne vom situa la circa 40- 
50 la sută din realizările lui '97. Nu 
știm cum vom finaliza obiectivele 
pe care le avem în derulare, fără 
a ne mai gândi prea mult la altele 
în anii următori. Anul acesta nu

2 26 Iunie 1856 - s-a
născut, la Dublin, dra
maturgul George Bernard 
Shaw, a cărui operă 
cuprinde nu mai puțin de 47 
de piese, printre care 
„Pygmalion", „Casa inimilor 
sfărâmate", „Cezar și 
Cleopatra", „Sfânta Ioana", 
în anul 1925 a primit Premiul 
Nobel pentru literatură (m. 
1950).

S 26 iunie 1898 - s-a 
născut, la Frankfurt pe Main, 
inginerul Willv Messer
schmitt. fondator. în 1923, al 
societății de construcție a 
avioanelor ce i-au purtat 
numele. A construit celebrul 
avion de vânătoare ME 109, 
cel mai utilizat aparat în 
aviația militară germană în 
timpul celui de al doilea 
război mondial.

S 26 iunie 1945 - la 
San Francisco a fost sem
nată Charta Organizației 
Națiunilor Unite, tratat 
internațional creat din 
inițiativa puterilor condu
cătoare ale alianței 
antihitleriste, prin care se 
reglementa structura și 
modul de funcționare a 
O.N.U......' —......... ■ ■ ■ ■ 

ne rămâne decât să 
gospodărim o sărăcie".

Dl loan Glodeanu, pri
marul orașului Hațeg: "Vor
bind despre bugetul real din 
'98, valoarea acestuia va 
reprezenta circa 60 la sută 
din cea a anului 1997. Practic 
lucrările ce se vor executa în 
acest an vor fi mult diminuate 
față de anul trecut. Este greu 
pentru că avem investiții în 
derulare, pe care trebuie să le 
stopăm din lipsa banilor. Ca să 
putem derula o parte dintre 
proiectele aflate pe rol sunt 
necesare 10-11 miliarde de 
lei, cât și pentru a soluționa o 
parte dintre problemele 
stringente. Aș vrea să 
amintesc doar una singură: 
rețeaua de apă potabilă are o 
vechime de 40-60 de ani, iar 
de aici rezultă pierderi de 36 
la sută. Nu știu dacă putem să 
rezolvăm măcar documentația 
tehnică. Avem probleme cu 
rețeaua de canalizare, sunt 
câteva asociații de locatari ce 
nu au gaz, fără a mai vorbi de 
localitățile suburbane unde nu 
avem gaz, față de alte zone 
din județul Hunedoara. Nu 
avem ce face, trebuie să ne 
mulțumim cu ceea ce avem".

4
(Urmare din pag. 1)

a acesteia, altfel în 24 iunie un mare 
număr de autobuze de la cele două 
societăți de transport vor bloca 
intersecția de la Sântuhalm și nu vor 
pleca de acolo până nu va veni dl 
Traian Băsescu, ministrul trans
porturilor. S-a subliniat că șoferii de la 
cele două societăți n-au nimic cu 
privații, nu se tem de concurența 
acestora, dar în transportul în comun 
interurban trebuie instituite niște reguli 
cuprinse și în ordonanța la care ne
am mai referit ce prevede, printre altele, 
instalarea pe maxi-taxi de aparate de
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taxat, respectarea capacității acestora, 
a legislației financiare și a legii circulației 
pe drumurile publice ș.a.

Dl subprefect a arătat că de la 24 
iunie se va trece la un control sever, 
sub toate aspectele, al transporta
torilor privați pentru intrarea acestora 
în legalitate și atunci va fi înlăturată 
concurența neloială. în acest sens 
întfe Prefectură și delegația șoferilor 
de la cele două societăți s-a încheiat 
un protocol. Conform H.G. 44 privații 
nu vor avea voie să iasă din localitățile 
unde își au sediul decât cu aprobarea

ministerului. In discuție s-a adus și 
faptul că unii primari și chiar 
demnitari ar avea interese în 
încurajarea transportatorilor 
particulari fără să fie aduse 
argumente în acest sens.

P.S. Un moment oarecum 
aparte a fost acela când unii 
ziariști le-au adus acuze celor 
două societăți - cu privire la 
prețul biletelor, curățenia 
autobuzelor, viteza mică de 
circulație ș.a. Acest fapt i-a iritat 
pe membrii delegației.

y

manuale). Poate de aceea foarte 
mulți elevi chiar de la un 
asemenea liceu au optat la proba 
la alegere pentru educație fizică. 
Alina Banu, abia ieșită din sala 
de examen, declara că a avut 
emoții foarte mari dar s-a calmat 
când a văzut că știe subiectele. 
Dintre cei care își așteptau rândul 
a acceptat să stăm de vorbă doar 
Valentin Călin, fetele din grupul 
său fiind prea emoționate ca să 
mai poată declara ceva.

Dacă la intrarea în liceu 
emoțiile erau mari, în interior era 
nu doar liniște ci și o “atmosferă 
degajată, iar profesorii nu sunt 
așa cum ne-am speriat noi, niște 
figuri care să ne taie capetele”, 
cum mărturisea ușurată o fată. Pe 
unul dintre profesorii de care 
absolvenții s-au temut (sau poate 
unii se mai tem) am avut 
posibilitatea să-l cunoaștem. Dl 
Constantin Marinescu, confe
rențiar doctor la Universitatea

“Transilvania" Brașov, este 
președinte de comisie și 
primele impresii despre 
colegiul devean sunt favorabile. 
Din cât și-a putut da seama, 
tinerii sunt pregătiți. Privind 
posibilitatea ca examenele 
orale să fie publice, dumnealui 
preciza că nimeni n-a solicitat 
încă să participe. Cu siguranță 
asta a fost dorința absolvenților 
pe care prezența părinților i-ar 
tensiona și mai tare.
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