
începusem să sperăm că, 
dată fiind concurența în 
comerț, vom beneficia de 
atenție și respect în magazine, 
de o servire ireproșabilă. Dar, 
din păcate, nu-i chiar așa.

Am cumpărat dintr-un 
magazin din Deva câțiva 
ciorapi albi bărbătești. „Sunt 
din bumbac?” - am întrebat. 
„Da" - mi-a răspuns vânză- 
toarea pe un ton convingător, 
ca să constat mai apoi că 
țesătura era din amestec. în

'Așa
mod identic s-a întâmplat la un 
alt magazin de unde cineva 
cumpărase prosoape. Fru
moase, moi, plăcute. „Sunt 
100 la sută din bumbac” - 
asigurase vânzătoarea 
persoanele interesate de 
acest articol. Acasă, însă, 
surpriză. Folosit după baie, 
prosopul nu reținea deloc apa.

,,E bun cântarul?” - a

vă pierdeți clientela!
„l-auzi, dacă-i bun, păi nu 

vezi?’’..., striga astfel încât s-o 
audă una din grupul ei, care s- 
a năpustit și ea cu strigăte la 
potențiala cumpărătoare. 
Aceasta a renunțat și și-a văzut 
de drum. Erau și alte tarabe cu 
fructe.

La un magazin de pâine la 
o oră calmă, cu 1-2 
cumpărători, cineva solicitase

întrebat-o o femeie pe tânăra 
brunetă ce vindea fructe la unul 
din cântarele din piața centrală 
din Deva. Cum i se întâmplase 
de mai multe ori să fie înșelată, 
a vrut să se asigure. Se pare 
însă că n-a prea fost inspirată 
să pună la-ndoială corecti
tudinea vânzătoarei. Căci 
negustoreasa a-nceput cu o 
ploaie de cuvinte nepotrivite.

o pungă cu pufuleți. Fiind cam 
zdrobiți o parte din ei, 
cumpărătorul îndrăznise: „Nu 
vreți să-mi dați alta, că-s cam 
fărâmițați?’’. Cu un gest 
necontrolat, nervoasă, vân- 
zătoarea a luat vreo zece pungi 
și le-a aruncat pe tejghea, 
privind în altă parte. N-a 
comentat, dar nu și-a putut 
reprima gândul ostil.

câteva 
întâmplări la care am asistat 
în ultima vreme și care ridică 
multe semne de întrebare 
vizavi de respect, de 
corectitudine. E bine să se 
știe că, o dată prost servit, 
înșelat sau mințit, omul va 
ocoli acel magazin sau acea 
tarabă, căutând comercianți 
serioși, care nu recurg la 
mijloace necinstite pentru a- 
și vinde mărfurile.

Estera SÎNA

COTIDIAN INDEPENDENT A APARE LA DEVA Duminică, 5 iulie a.c.. ora IO, 
la Dupăpiatră [Buceș] 

“întâlnirea mâților cu istoria’ r
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Revenirea la composesorate -

/

o
Asociația Composeso- 

ratelor a județului 
Hunedoara, a cărei adunare a 

reprezentanților a avut loc de 
curând la Deva, a dezbătut 
problemele esențiale cu care 
se confruntă în prezent 
composesoratele, precum și 
statutul juridic al acestora. In 
același timp s-au făcut referiri 
la obiectivele și măsurile 
prioritare ale Programului de 
guvernare 1998-2000, la a 
cărui înfăptuire doresc să 
contribuie efectiv și aso
ciațiile composesoratelor, 
așa cum se arată și în 
scrisoarea deschisă pe care

cerință stringentă
adunarea de la Deva a adresat- 
o Guvernului României,
premierului Radu Vasile. Cei

Scrisoare adresată Guvernului 
României, premierului Radu Vasile
46 semnatari ai scrisorii res
pective, împreună cu preșe
dintele asociației județene, dl 
ing. Nicolae Lupșa, și cu 
vicepreședinții ec. Marin 
Feneș și T. Nicolae Lupea, 
aduc o serie de propuneri con
crete ce vizează, în esență, nu 
numai simpla revenire la 
composesoratele agrosilvice, 

ci și buna funcționare ă unor 
ministere și regii, în special a
Romsilva.

Asociația Composeso
ratelor a județului Hunedoara 
solicită, între altele, includerea 
imediată a regiei Romsilva, 
care în prezent aparține 
Ministerului Apelor, Pădurilor 
și Protecției Mediului 
(MAPPM), în cadrul măsurilor 
stabilite pentru restructurarea 
marilor regii de monopol. De 

asemenea, cum se specifică 
în scrisoare, se propune 
comasarea MAPPM cu 
Ministerul Agriculturii și 
Alimentației (MAA), reve- 
nindu-se astfel la adminis
trarea domeniului rural, așa 
cum exista în perioada 
interbelică, atunci când un 
singur minister coordona cu 
competență și unitar agro
tehnica agricolă, silvicultura 
și zootehnia în ansamblul 
său, ministerul numindu-se 
al agriculturii și domeniilor.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Sărbătoarea din acest an se 
desfășoară in conformitate cu 
prevederile Hotărârii de Guvern 
nr. 63/09.02.1998, referitoare la 
declararea anului 1998 ca an 
jubiliar ■ ISO de ani de la revoluția 
din 1848. Organizatorii au mers și 
mai departe declarând că acest an 
jubiliar s-ar putea numi mai degrabă< 
“Anul Iancului”.

Având în vedere importanța 
acestui eveniment, pregătirile 
pentru reușita acțiunii au început 
încă din luna februarie a anului în 
curs. Pentru a-i primi pe oaspeții 
noștri din toată țara în condiții de 
reală ospitalitate, până acum s-au 
făcut câteva lucrări și anumț: 
instalația pentru iluminatul public, 
s-a reparat, în parte, șoseaua, s-a 
început amenajarea terenului unde 
se desfășodfă sărbătoarea, au fost 
stabilite formațiile artistice și 
soliștii vocali ce vor evolua pe scena 

Se lucrează la repararea drumului județean 
BÎRSĂU - CERTEJ.

amenajată în aer liber, care, 
sperăm, să fie acoperită cât de I 
curând.

Au apărut primii oameni de 
bună-credință, care doresc să 
ajute la reușita acestei sărbători, 
primii sponsori: Viorica Țărcuș, 
loan Ștefan, Florica Glava, Ana 
Demian ■ toți din Brad; loan Micu 
Bota din Dupăpiatră; Ioan 
Lepădat din Deva; ing. Gh. 
Mihancea din Gurabarza; Elena i 
Boc și Sanda Golea din Buceș. Un 
sprijin cu totul deosebit am primit 
din partea Consiliului fudețean 
Hunedoara-Deva și Primăriei 
comunei Buceș.

Sperăm ca Dumnezeu să ne 
ajute și la această a XXVI-a 
ediție.

Prof. Viorel VULTURAR, 
primarul comunei Buceș

Foto: Anton SOCACi

Acțiuni ale sindicatelor din electricitate
f

Vă informăm că cele 7 revendicări ale noastre, cât și ale Federației 
“UNIVERS” la care suntem afiliați, nu au fost luate în discuție de către 
Guvern și Ministerul Industriei.

Proiectul legii de restructurare RENEL nu a luat în calcul 
propunerile din Proiectul de Restructurare propus de Federația 
“UNIVERS".

Fără o lege în domeniu, cu acordul tacit al Ministerului Industriilor, 
președintele RENEL a trecut la modificarea structurală în regie.

Toate acestea culminează cu propunerea Guvernului în Proiectul 
de Restructurare, de a interzice dreptul constituțional la grevă în 
sector.

Având în vedere cele de mai sus, vor avea loc următoarele 
acțiuni sindicale:

30.06.1998 orele 11-14 - pichetarea partidelor din Guvern; 
orele 15-15,45 - miting la sediul FTDEE Deva, 

str. G. Enescu, nr.39;
01.07.1998 orele 15-16 - miting la Prefectura Deva- 

Hunedoara. Informarea populației din 
municipiul Deva prin distribuire de fluturași; 
orele 16-17 - conferință de presă la sediul 

FTDEE Deva;
03.07.1998 - întâlnirea conducerii Federației "Univers" la 

București, împreună cu reprezentanții sindicatelor din electricitate din 
România: analiza acțiunilor, rezultatul lor și decizii în acțiuni viitoare, 
conform legislației.

Toate sindicatele-din electricitate din România vor avea acest 
gen de acțiuni.

Grav accident de circulație*

Doi morii și cinci răniți
Sâmbătă, 27 iunie a.c., la ora 2,30, pe B-dul 1 

Decembrie din Petroșani, a avut loc un accident de 
circulație deosebit de grav în care și-au pierdut viața 
doi oameni, alți cinci fiind grav răniți.

Conducătorul autoturismului HD-97-BMW, 
Gheorghe Duță, 43 de ani - manager general la 
Studioul de televiziune prin cablu "DGPS" Petroșani, 
șofând cu viteză excesivă, a pierdut controlul volanului, 
a intrat pe contrasens și s-a tamponat frontal cu un 
alt autoturism condus corect de Gyula Rafay, de 28 
de ani, care a fost grav rănit. în urma accidentului a 
mai rezultat, de asemenea, rănirea gravă a pasagerei 
Ana Cazacu, salariată la studioul amintit, care, ulte
rior, decedat la spital, precum și a pasagerilor din 
aceeași mașină: Daniel Crișan, 31 de ani, Ramona 
Bucur, 19 ani, Leonard Lupu, 20 de ani și a lui 
Gheorghe Duță.

în momentul producerii accidentului, în 
autoturismul condus ide Gheorghe Duță se afla și Silviu 
Murar, de 22 de ani. El a părăsit locul evenimentului 
și, din cauza leziunilor interne suferite, a decedat ul
terior, fiind găsit în aceeași zi la ora 9,30 în apropierea 
locuinței spre care se îndrepta. (V.NEAGU)

Cu ocazia “Zilei Magistratului” Asociația Magistraților 
- Filiala Hunedoara urează tuturor magistraților din județ 
multă sănătate, fericire și putere de muncă.

Asociația Magistraților Fi fia ia Hunedoara

DISTRUGERI IN JUDEȚ
Con .«L, ’<presă desfășurată luni la 

Prefectul . \jlui a adus în prim plan un 
bilanț est S al inundațiilor ce au avut loc în 
perioada » 26 Iunie a.c. în Hunedoara. Potrivit 
datelor centralizate la nivelul Prefecturii ploile 
din luna iunie au pus în dificultate sute de 
gospodării aflate pe cursul râului Mureș. Astfel 
în urma inundațiilor și.a furtunilor numai în 
județul Hunedoara au fost afectate 159 de 
locuințe dintre care două distruse (una în 
comuna Baru, iar a doua la Vorța), au fost

afectate 1614 anexe gospodărești, 2645 
persoane, 12815 hectare de teren inundate, 
124 de poduri și podețe, aproximativ 150 
kilometri de drumuri județene și comunale, 687 
m de rețea de apă, precum și 300 de m de 
rețea de gaz metan.

Atât prefectul județului, dl Pompiliu 
Budulan, președintele Consiliului județean, dl

Corne! POENAR
(Continuare în pag. 8)

Tarifele dau bâtâi de
Potrivit tarifelor la transportul 

urban de călători, avizate de către 
Oficiul concurenței, ce se aplică 
de la 1 aprilie a.c., așa cum se 
afirmă într-o corespondență 
primită de la unii călători din 
orașul Hațeg, pe ruta Hațeg- 
Subcetate - ce măsoară 4,6 km, 
tariful ar trebui să fie stabilit la 
1200 lei. în realitate însă, cum se 
specifică în reclamație, pe ruta

r
Târgurile în luna iulie

Potrivit calendarului stabilit 
pentru luna iulie, în județul 
nostru târgurile vor avea loc la 
următoarele date: 1 iulie - 
Geoagiu (animale și mărfuri); 8 
iulie - Zam (animale și mărfuri); 
11 iulie - Petrila (animale); 18 
iulie - Băcia (animale și

cap
respectivă se percepe o taxă de 
2400 lei pentru un bilet, atât cât 
reprezintă taxa de transport 
urban ce s-a aprobat să fie 
percepută pentru distanța de 6- 
10 km. în această situație se 
pune întrebarea: de ce nu se 
respectă o prevedere legală și 
se creează motive în plus 
pentru ca tarifele să dea bătăi 
de cap călătorilor? (N.T.) 

mărfuri); 20 iulie - Ilia și Călan 
(animale și mărfuri). Celelalte 
târguri la: Deva, Vețel-Mintia, 
Șoimuș, Băița, Cîrjiți, Ghelari, 
Petroșani, Bobâlna și Simeria 
au loc, după tradiție, con
form programului lunar 
convenit. (N.T.)

în comuna Bretea Română, 
consilierii, primarul, viceprimarul 
au un mare „of.

Acesta constă în sărăcia 
bugetului pe 1998. Cifrele care 
le-au fost comunicate de la 
Consiliul județean (trebuie să 
subliniem faptul că bugetul încă 
nu este definitivat, proiectul lui 
urmând să fie dezbătut și 
aprobat în consiliul local) nu 
reprezintă nici 10 la sută din 
necesar. Atât fondurile defalcate 
de la bugetul statului, cât și cele 
prevăzute din venituri proprii 
(taxe, impozite, chirii și altele) 
sunt cu mult sub ceea ce le-ar 
fi trebuit pentru a-și realiza ce 
și-au propus în acest an.

îngrijorare justificata
Dna Aurica Gușe, primarul 

comunei, ne spunea zilele 
trecute că cetățenii, consilierii, 
primăria și-au propus pentru 
1998 o seamă de lucrări de 
investiții noi, dar și multe 
obiective care se continuă din 
anul sau anii trecuți. Unele 
dintre ele ar fi trebuit să fie 
finalizate. Dar cum?

- Suntem cu toții îngrijorați 
că nu vom putea finaliza 
alimentarea cu apă a 
localităților Bretea Română și 
Bretea Strei, lucrare începută 
anul trecut, ne spunea dna 
Gușe. Avem apoi în lucru 
modernizarea drumurilor dintre 
Bretea Română și Bățălar, 

dintre Ruși și Ocolișu Mare. Ar 
fi trebuit să realizăm extinderea 
și repararea căminelor 
culturale din Vâlcelele Bune și 
Vâlcelele Rele. Se află în fază 
de proiect modernizarea 
drumurilor Bretea Română - 
Gânțaga - Covragi și Bretea 
Română - Măceu.

Investițiile pe care le-am 
amintit sunt necesare pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale cetățenilor localităților 
care compun comuna noastră. 
Sărăcia din proiectul bugetului 
ne provoacă îngrijorarea de 
care v-am vorbit. Noi vom 
căuta resurse pentru a suplini 
cât de cât fondurile care, prin 

buget, ne lipsesc, dar ca să 
acoperim tot necesarul nici 
vorbă nu poate fi.

- Dnă primar, auzeam 
prin comună vorbindu-se 
despre introducerea 
gazului metan. N-ați 
pomenit despre această 
investiție, deși, de departe, 
este cea mai importantă.

- într-adevăr, introdu
cerea gazului metan în 12 
sate ale comunei noastre 
este investiția de căpătâi a 
consiliului local și primăriei. 
Intenționat am lăsat-o la

_________ Gh. PAVEL 
(Continuare în pag. 8)
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O Berbec
Este posibil să aveți 

unele probleme cu 
sănătatea. Dacă nu este 
cazul, s-ar putea ca o 
persoană, pentru care ați 
băga mâna în foc, să vă 
facă rău.

O Taur
O persoană aflată la 

mare distanță încearcă să 
vă implice într-o afacere 
deosebită. Chiar dacă veți 
fi tentat, nu vă asumați 
responsabilități prea mari.

O Gemeni
Ziua de azi nu se arată 

prea grozavă deoarece vă 
macină o mulțime de griji. 
Ați putea primi vizita unor 
prieteni pe care nu i-ați 
văzut demult.

O Rac
Evitați deplasările, chiar 

și cele de scurtă durată. 
Prietenii sunt pe cale să vă 
facă o surpriză plăcută. în 
familie sunt posibile unele 
neînțelegeri.

O Leu
Dorința dv. de a pleca 

într-o călătorie va genera 
cheltuieli mari. Din fericire, 
cineva din familie vă va 
acorda suma de care aveți 
nevry.e,

O Fecioară
Ideile dv. sunt strălucite, 

dar, din păcate, sunteți 
ușor bulversat și nu reușiți 
să fiți eficient când încercați 
să le puneți în practică.

O Balanță*
Vă suprasolicitați și asta 

nu este în avantajul dv. 
Dacă ați lua-o mai încet, ar 
fi mai bine pentru toată 
lumea. Gândiți-vă mai atent 
la priorități.

3 Scorpion
Aveți de făcut o mulțime 

de treburi gospodărești 
care nu vă entuziasmează 
deloc. Persoana iubită vă 
va da un multașteptat 
semn de viață.

O Săgetător
S-ar putea să cheltuiți o 

sumă de bani pentru a 
ajuta un prieten care este 
bolnav. Veți fi nevoit să 
faceți o mulțime de drumuri 
pentru a rezolva o 
problemă.

O Capricorn
Relațiile cu șefii vor fi 

cam tensionate și s-ar 
putea să fiți aspru 
penalizat. Câștigurile din 
afaceri vor veni pe 
neașteptate. Evitați să 
faceți cumpărături.

O Vărsător
Veți avea timp suficient 

pentru a vă pune în ordine 
gândurile. O reuniune de 
familie vă va ajuta să vă 
echilibrați psihic și afectiv.

O Pești
Ați dori să aveți o 

discuție cu cei din anturajul 
dv., dar nu e sigur că 
aceasta va conduce ia 
rezolvarea pe care o 
căutați. Fiți prudent cu cei 
din jurul dv.l

UNIȚI IN VIAȚA, VOR FI 
DE DOUĂ ORI DESPĂRȚIȚI 

PRIN MOARTE?
Am în față un memoriu care, 

în ceva mai mult de două pagini 
dactilografiate, exprimă toată 
obida unui om care a început să 
se gândească la viața de dincolo 
de moarte. Memoriul acesta l-a 
plimbat Nicolae Nină ca pe 
sfintele moaște pe la multe uși 
dar necazul lui tot necaz a 
rămas. Despre ce e vorba?

Familia domnului Nină este 
o familie mixtă, atât sub aspect 
etnic cât și confesional. S-a 
întâmplat ca în urmă cu 7 ani, 
soacra dumisale, de religie 
reformată, să părăsească 
această lume. Fiica, de religie de 
asemenea reformată, în deplină 
înțelegere cu soțul său, ginerele 
decedatei, i-au făcut acesteia 
cavou și i-au amenajat un 
mormânt admirat de toți cei ce 
treceau prin cimitirul reformat 
din Deva. Soț și soție au 
convenit ca atunci când va veni 
vremea, dumneaei de aceeași 
religie cu mama să fie 
înmormântată în același cavou 
cu aceasta, iar pentru soț - 
domnul Nină, să construiască 
alături un cavou, scop în care în 
februarie 1992 au solicitat 
administratorilor cimitirului refor
mat dreptul de concesionare a 
terenului și permisiunea de a 
amenaja locul de veci. De aici 
încep necazurile familiei Nină.

Consiliul parohial al bisericii 
reformate a hotărât să nu mai 
concesioneze locuri de veci în 
vederea amenajării, ci doar la 
deces. Inconvenientele pentru 
solicitanții de locuri de veci care 
derivă dintr-o astfel de hotărâre 

knu sunt puține. Cel ce dorea și

Ecouri la ancheta
„Două fetițe părăsite și 

neglijate"
in numărul 2159 din 17 iunie 

a.c. al ziarului, a apărut ancheta 
cu titlul de mai sus, realizată în 
urma unei sesizări făcute pe 
adresa redacției de către un 
locuitor al satului Abucea 
(comuna Dobra), în numele mai 
multor cetățeni.

Cum în cea mai mare parte 
faptele semnalate s-au 
confirmat, ancheta noastră a 
avut ecouri în rândurile cititorilor, 
iar organismele abilitate să 
intervină în asemenea situații au 
luat măsuri.

Dna Floarea Sav, directorat 
Direcției Județene pentru

6.00 România: ora 6 fix!
8.10 Telemondial 9.40 
Bacalaureat ’98. Bareme 
pentru probele la alegere 
16.00 Telemondial 16.25 Tri
buna partidelor parlamentare
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Katts și câinele (s, ep. 38) 
18.00 Medicina pentru toți
18.30 Camera ascunsă - 
Farse cu vedete 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 248) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Efecte 
secundare (s, ep. 26) 22.00 
Bacalaureat '98 23.00 Un 
secol de cinema (do): Roger 
Moore 0.00 Cultura în lume 
(mag.) 0.30 Canary Wharf (s, 
ep. 169)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal

8.30 Fotbal (r) 11.00 Sporturi 
^xtreme (do/r) 14.00 Em. în 

putea să-și amenajeze un 
asemenea loc în 1992 o făcea 
atunci cu un preț. Acum, în 
1998, o mai poate face cu de 
cincisprezece ori prețul de 
atunci. Anul acesta, locul pe 
care domnul Nină dorea să-și 
odihnească alături de soție 
rămășițele pământești a fost 
atribuit altei familii în momentul 
decesului unui membru al 
acesteia.

Când îi va suna ceasul, în 
mod logic, N.N. nu va mai 
putea amenaja un loc de veci. 
Urmași care s-o facă nu va mai 
avea dacă soția va fi chemată 
la cele veșnice înaintea 
dumisale. Uniți în viață, cei doi 
soți vor fi de două ori despărțiti 
prin moarte pentru că nu s-a 
găsit înțelegerea necesară în 
cazul unei familii mixte.

Și totuși, familia mixtă în 
care soțul este român-ortodox, 
iar soția maghiară - reformată 
sau catolică, sau din contră 
soțul e maghiar, iar soția 
româncă, sunt o realitate în 
România. Ele aduc într-o țară 
pacea interetnică și sunt cea 
mai palpabilă dovadă că de 
veacuri pe străbuna vatră 
românească au trăit în pace și 
bună înțelegere români, 
maghiari, germani, evrei și 
câte alte minorități naționale 
care alcătuiesc poporul român. 
De ce vor fi ținând unii să 
tulbure apele cu lucruri care, 
prin înțelegere omenească, 
s-ar putea rezolva firesc?

Ion CIOCLEI

Protecția Drepturilor Copilului 
Hunedoara-Deva, ne-a comu
nicat ,,Prin hotărârile nr. 838 și 
839 din 19 iunie 1998, ale 
Comisiei Județene pentru 
Protecția Copilului Hunedoara- 
Deva, fetițele Popa Adriana 
Cristina și Popa Mihaela Ionela 
au fost internate la Casa de copii 
nr. 1 Deva”.

Ele au mai fost internate - 
mai afirma dna Sav- în urmă cu 
un an, dar au fost externate la 

'icitarea tatălui. El nu a 
'rotat de bună voie această 

i are, dar în final n-a avut de 
a. Minorele au nevoie de

lim a maghiară 15.00 
Prosperitatea Nordului - 
Canada (do) 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 Doi 
ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 
152) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.10 Arhive 
românești 19.40 Dreptul la 
adevăr 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 81) 22.00 îngerii salvatori 
(dramă SUA 1996)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do) 10.35 
Orășelul fantastic (s) 11.00 
Secția de poliție 87: 
Momeala (f/r) 12.40 Fără 
limită 14.00 Știrile amiezii
14.10 Sfântul (s,ep. 33) 15.40 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 
8) 16.35 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 90) 19.30 
Dallas (s, ep. 34) 20.20 
Sărutul vampirului (thriller 
SUA 1989) 22.45 Știri/Sport

A TRIMIS SCRISORI ÎN NUMELE TATĂLUI SĂU
începem prin a reda 

câteva rânduri care fac conți
nutul unei scrisori sosite pe 
adresa redacției noastre: “Mă 
numesc Petru Macra și 
locuiesc în satul Ormindea, 
nr. 224, comuna Băița. Am Bi & f? Si £ IP® A 
probleme cu vecinul meu, ” * w, * Q
care nu imi dă voie să îmi IM ft n&l'Ââ&A t—
lucrez grădina proprie, (S^Wir
amenințându-mă tot timpul OfI f 
cu moartea.” în continuare, z
semnatarul scrisorii susține 
că a sesizat organele postului 
de poliție din comuna Băița, 
însă “reclamația a fost ruptă 
de către dl polițist chiar în fața 
mea, spunându-mi că nu este 
de competența dânsului. Oare 
poliția nu mai are nici o 
responsabilitate?”

Ne-am adresat dlui pit. 
major Dorin Lugojan, șeful 
postului de poliție Băița.

Pricaz. Așa arată casa lui Roșea Gică (lupă trecerea apelor furioase.
Foto: Traian MÂNU

liniște, să fie lăsate în pace și 
tatăl să nu creeze atmosferă 
neplăcută în casa unde se află; 
le poate vizita, dar fără 
amenințări la adresa cadrelor 
didactice sau a personalului 
auxiliar.

„Dacă nu va înțelege acest 
lucru și va continua cu 
amenințările și ostilitățile, vom 
acționa împotriva lui pe calea 
justiției, solicitând decăderea din 
drepturile părintești. ”

Important este că s-a găsit o 
soluție pentru cele două surori, 
fiind scoase din acel mediu 
vicios. (E.S.)

23.00 Tropical Heat (s, ep. 17)
23.45 Microbiștii de la miezul 
nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.55 Prima 
pagină 10.00 Procesul 
mondialelor (r) 11.00 Insula 
misterioasă (s) 11.30 Chi
cago Hope (s/r) 12.15 
Pensacola - trupe de elită (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Viața merge mai departe (f. 
SUA 1990) 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 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Sclavii New York-ului 
(dramă SUA 1989) 22.35 
Știrile PRO TV 22.50 Seinfeld 
(s, ep. 114) 23.20 Știrile PRO 
TV 23.50 Chestiunea zilei cu 
F. Călinescu 0.00 Procesul 
mondialelor

Cunoscând despre ce este 
vorba, dumnealui ne-a lămurit 
că aceste cuvinte grave din 
cuprinsul scrisorii nu aparțin 
dlui Petru Macra, ci fiicei 
acestuia, care locuiește în 

localitatea Șoimuș. Astfel de 
scrisori au mai fost expediate 
și pe adresele altor instituții.

Ne-am deplasat la fața 
locului, respectiv la locuința 
dlui Petru Macra, i-am spus 
despre scrisoare, iar dum
nealui a confirmat vorbele dlui 
pit. major, Dorin Lugojan, 
adăugând că niciodată nu 
făcuse asemenea plângeri, 
într-adevăr, între dnii P. Macra

Cinci garqje intr-o
< noapte
Doi minori din Lupeni au 

spart într-o singură noapte nu 
mai puțin de 5 garaje, de unde 
au furat bunuri în valoare de 
3.000.000 de lei și au distrus 
parbrizul unui autoturism. în 
vârstă de 16 și respectiv 17 ani, 
V.S. și K.M.C. sunt cercetați în 
stare de arest. De remarcat că 
în garaje, băieții au intrat prin 
tăierea lacătelor.

-------

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 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 Un alt început 
(s, ep. 5) 21.15 Renașterea (f. 
SUA ’80) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe

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) 16.00 
Omul mării (s) 17.00
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima 

și N. Tămaș a existat o stare 
conflictuală, însă s-a 
aplanat, cei doi vecini fiind 
și rude apropiate.

Concluzia noastră este 
aceea că expeditoarea 

scrisorii ori nu a știut 
de împăcarea celor 
louă familii, ori 

.^/^intenționat a încercat 
. să semene râcă și 

invidie în... grădina
despre care vorbea. Cât 
despre gestul polițistului, 
este pură imaginație. 
Organul de poliție are 
obligația să înregistreze 
orice plângere, iar după 
cum am văzut, la postul de 
poliție din comuna Băița, 
competența și simțul 
responsabilității sunt la 
ele acasă.

Cristina CÎNDA

Tâlharii din stația CTR
Stația CFR Hunedoara. 

Sâmbătă, 20 iunie a.c., ora 22. 
între alții, aici se află și Răducanu 
Grosu, de 48 de ani. Asupra lui 
se reped trei necunoscuți care-i 
iau o geantă conținând bunuri în 
valoare de 313.000 de lei, 
pașaportul și alte acte personale, 
precum și suma de 300.000 de lei. 
Fapta este reclamată la ora 5 
dimineața. Cu toate acestea, 
tâlharii au fost repede identificați. 
Este vorba de loan Nicolae 
Herenciuc, 18 ani, o minoră de 16 
ani - T.E.N. și de loan Boldijar, 
complicele care a reușit să 
dispară.

(s) 19.30 D.a. 20.00\
Dragoste și putere (s) 21.00 
Nimic personal (s) 22.00 
Tenis Wimbledon (rez.)
22.45 Pe urmele banilor (f. 
a. SUA ’74) 0.45 Secrete de 
familie (s) 1.15 Tenis 
Wimbledon

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri locale 
(r) 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
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r)
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Sâmbătă si duminică în Optimile de finală

ITALIA - NORVEGIA 1-0
A fost prima partidă din Optimile de finală, care păr’ea a fi extrem 

de echilibrată datorită excelentei evoluții a norvegienilor care 
obținuseră numai victorii în meciurile de pregătire pentru CM dintre 
care una cu 4-2 chiar în fața Braziliei! Și mai recent și în disputa din 
Grupa A, Norvegia a cucerit victoria, cu 2-1 în meciul cu Brazilia. Pe 
teren însă, s-a impus Italia, care a pornit din start cu motoarele 
ambalate. De partea cealaltă, norvegienii acuzau căldura și au jucat 
destul de reținuți. Ei reușesc totuși prima acțiune mai închegată doar 
în min. 13 când Mykland șutează puternic, însă Pagliuca e la post. A 
venit minutul 18 și Vieri, deși talonat de Eggen, el continuă să alerge 
cu balonul la picior și intră în careu unde îi iese în întâmpinare 
portarul Grodas, acesta nu se poate opune și scoate mingea din 
plasă. Norvegienii au o tresărire de orgoliu și cresc puțin viteza 
acțiunilor ofensive, dar Pagliuca nu poate fi învins. Italienii îl folosesc 
foarte mult pe Vieri - care s-a instaurat în capul listei golgeterilor cu 
5 goluri -aflat în bună formă, îl angajeză pe Del Pierro și Dino Baggio 
creând ocazii bune în minutele 23, 28, 37, 42 și 45.

Și în repriza a doua, italienii se află la cârma jocului, dominând 
tactic și tehnic partida, norvegienii moleșiți de căldură răspunzând 
prin acțiuni sporadice și ar fi putut chiar egala. Dar, italienii, maeștri în 
apărare, și-au apărat golul înscris în min. 18 și credeau că dacă ar fi 
fost egalați ar fi accelerat imediat atacurile spre reduta norvegiană. 
Ei au obținut o victorie prețioasă care le asigură calificarea în 
sferturile de finală.

Italia cu Vieri în formă bună, dar și cu o apărare ce poate 
descuraja multe înaintări, s-a calificat în sferturile de finală, următorul 
său meci fiind cu Franța, la 3 iulie, la Nantes. Se anunță un meci mare, 
ambele formații țintind câștigarea titlului.

BRAZILIA ■ CHILE 4-1
O partidă între două formații sud-americane ce își cunosc 

bine jocul, ambele având suporteri înfocați, credincioși 
culorilor celor două reprezentative. Brazilienii,, pe măsură ce 
"urcă" în competiție, iau jocul tot mai în serios. Așa se face că, 
după primele incursiuni la poarta lui Tapia, în minutul 11, ei 
deschid scorul: mijlocașul Cesar Sampaio urcat în atac reia 
cu capul din cădere și Tapia nu poate reține mingea ce se 
rostogolește în plasă. Meciul se desfășoară în continuare 
alert, chilienii încercând să dea o replică cât mai bună, 
nereușind să creeze mari pericole la poarta adversă. în 
schimb, brazilienii, prin același Cesar Sampaio, majorează 
scorul la 2-0 în minutul 28, care a pus "latul" la o minge 
centrală de pe stânga paralel cu linia porții. Elevii lui Nelson 
Acosta izbutesc să pună în pericol buturile lui Taffarel abia 
în min. 39, fără rezultat pe tabela de marcaj. înaintea 
fluierului încheierii primei reprize, Ronaldo pătrunde în 
careu, Tapia iese și îl faultează și după ce i se acordă 
cartonașul galben, tot Ronaldo execută lovitura de la 11 
metri și scorul devine 3-0.

în ciuda acestui scor chilienii joacă în continuare deschis 
și în min 68 reușesc să marcheze golul de onoare prin 
Salas. Diferența de 3 goluri e restabilită în min. 70 de 
Ronaldo, când a fost găsit liber pe dreapta, a intrat în colțul 
careului de 16 metri și a înscris în colțul lung 4-1. Zagallo a 
declarat:"... Sper să o ținem tot așa până la sfârșit. Mă bucur 
că nu mi s-a accidentat nici un jucător, însă regret că Leo
nardo și Cafu au luat cartonașe galbene".

în prelunairi. în min. 114!

FRANȚA - PARAGUAY 1-0 r
Un meci pe placul spectato- creând panică la poarta lui Bar- 

rilor neutri și al milioanelor de thez. Așa se face că în minutele 
telespectatori, francezii urmărind 14, 38 ei au evitat primirea unui 
cu sufletul la gură acest meci în gol și în repriza a ll-a au conti- 
care mai puțin cunoscuții jucători nuat să pună mari.probleme și 
paraguayeni au dat o replică apărării franceze. în disperare, 
peste orice așteptări, punând în se precipită în atac, Trezeguet 
mare dificultate mult lăudata e- (min.81) și Djorkaeff (85) au fost 
chipă franceză și de câteva ori foarte aproape de gol. Drept ur- 
elevii lui Carpeggiani puteau în- mare s-a intrat în prelungiri. Și cu 
scrie în poarta francezilor și, în fiecare minut ce trecea, creștea 
acest caz, nu se știe care ar fi sentimentul neputinței francezilor 
fost deznodământul final. Cotați la de a înfrânge Paraguayul! Pe 
bursa pariurilor cu 50-1, fotba- banca tehnică și în tribune, ca să 
liștii din Paraguay au fost aceia nu spunem de telespectatorii 
care au dat o adevărată lecție francezi, era o deznădejde și tea- 
francezilor! mă că Franța ar putea pierde cali-

Din prima repriză, ambițioșii ficarea. Noroc că în min.114, la o 
jucători din Paraguay au jucat cu învălmășeală, de la numai 5 metri, 
un avânt nemaipomenit, apărarea Blanc trimite balonul în plasă: 1-0. 
în frunte cu portarul Chilavert și Ce bucurie a declanșat în Franța 
fundașii centrali Gamarra și acest gol! Câte lacrimi au adus în 
Ayala s-au apărat cu strășnicie ochii învinșilor! Așadar, vineri, 3 
și au contraatacat fulgerător, iulie, în sferturi Franța-ltalia.

La pomul lăudat...

NIGERIA - DANEMARCA 1-4
înaintea începerii acestei mă și s-au prezentat la această 

partide s-a scris și vorbit mult partidă slab. Jocul lor cu destule 
despre posibilitatea ivirii primei lacune în construcția jocului, dar 
mari surprize în Optimile de fi- și la finalizare, și prea multe gre- 
nală: învingerea de către nige- șeii în linia de apărare fiind taxate 
rieni a danezilor! Evoluția bună ca atare de danezi. S-ar putea ca 
din Grupa D, unde nigerienii au și jocul avântat din primele se- 
îngenuncheat pe spanioli cu 3-2, cunde ale primei reprize îndeo- 
sugerau producerea surprizei în sebi golurile primite foarte repede 
meciul cu Danemarca, despre în minutele 2 (Moller) și 12 (Brian 
care chiar antrenorul nigerienilor, Laudrup) să-i fi descumpănit pe 
Velibor Milutinovici, remarca: "Da- nigerieni. Cert este că surprinși 
nemarca este un adversar acce- de jocul rapid, cu acțiuni directe 
sibil." Numai că pe teren lucrurile spre poarta lor, i-a surprins pe 
nu au stat așa. Nigerienii au fost africani, ce în atac nu puteau 
ei surprinși de vitalitatea nordi- veni deloc de hac portarului 
cilor, de angajamentul la efort al Schmeichel. în zadar Okocha s-a 
elevilor lui Bo Johansson. Deși zbătut ca peștele pe uscat, a dri- 
avertizați de danezul Schmeichel blat, a centrat, a tras la poartă, 
că africanii au jucat până acum însă lucru mare n-a ieșit. Danezii 
bine încât mulți i-au văzut cam- și-au văzut de joc și în min. 59 
pioni mondiali și ei au început să Sand ridică scorul la 3-0, pentru 
creadă, dar "dacă nu-și vor ca în min. 76 (Helveg) punctează 
schimba această atitudine, vor la 4-0 și după un minut Baban- 
avea mari necazuri cu noi", nige- gida să marcheze golul de onoa- 
nenii n-au luat pe nimeni în sea- re al nigerienilor.

Mexicanii au fost aproape să producă 
surnri7a

GERMANIA-MEXIC2-1
Sigur, în prim planul ambelor reprezentative a stat dorința 

obținerii victoriei care să asigure calificarea în sferturile de finală, dar 
și revanșa dorită de mexicani, după înfrângerea suferită la CM din 
1986 în fața Germaniei. De partea cealaltă, Germania, ce țintește titlul 
mondial, nu putea să conceapă că va fi stopată de Mexic. Din 
aceste considerații, cele două echipe s-au angajat într-un joc alert, 
cu multe acțiuni purtate în viteză la cele două porți și cu faze fierbinți 
în fața porților apărate de Campos (Mexic) și Kopke (Germania). De 

I aceea, a ieșit un joc frumos, antrenant, gustat de spectatori și 
I telespectatori, mexicanii fiind niște adversari redutabili pentru nemți.

în prima repriză germanii se află mai mult în ofensivă, în minutele 
30,36, 38 și 39 Klinsmann, Bierhoff și Tarnat aflându-se la originea 
unor acțiuni ofensive încheiate în careul adversarilor, în min. 39, 
Bierhoff ratând cea mai mare ocazie de gol a Germaniei în prima 
repriză. în această primă parte a jocului, mexicanii au întreprins și ei 
câteva incursiuni în viteză spre poarta lui Kopke, ținând mereu 
trează atenția apărării la atacurile lor tăioase cum a fost acela din 
min. 41, când Palencia a produs fiori apărării Germaniei.

La numai două minute de la reluare, se produce surpriza: la un 
atac al mexicanilor Hernandez, de la 6 metri, trimite balonul în plasa 
porții lui Kopke! Este 1-0 pentru Mexic și de acum nemții își dau seama 
că nu e de joacă și se avântă în atac și, în min. 75, Raul Lara 
greșește și Klinsmann înscrie din apropiere: 1-1. Și pentru a nu 
ajunge la prelungiri, nemții accelerează spre careul advers și 
minutul 85 le aduce golul victoriei. Atunci, Bierhoff centrează în 
careu și Babbel se înalță și înscrie cu capul 2-1 aducând o imensă 
bucurie în tribună și în Germania.------------------------ !------------------------------------------------------------------ v

✓...... - —--------------—------------- ------ —

OLANDA - IUGOSLAVIA 2-1
Și această partidă a stârnit un mare interes în rândurile 

iubitorilor fotbalului, stadionul din Toulouse fiind arhiplin, iar 
în fața micilor ecrane, milioane de telespectatori au urmărit 
o partidă viu disputată, între două echipe bine cotate și pe 
plan internațional, ce au etalat deseori un joc spectaculos, 
cu virtuți tehnice ce sunt bine armonizate cu o pregătire 
tactică adecvată. Reprezentativa Olandei numită și "Porto
cala mecanică" are deja o carte de vizită bine cunoscută în 
fotbalul mondial. De partea cealaltă, Iugoslavia, după câțiva 
ani buni de embargou, vrea să revină în centrul atenției, să 
adune în reprezentativa sa fotbaliștii de excepție ce îi are 
împrăștiați în țările cu cel mai dezvoltat fotbal din Europa, 
cum sunt Savicevici, Mijatovici, Stojkovici și mulți alții.

La începutul primei părți a jocului, cei care s-au aflat mai 
mult în terenul advers au fost olandezii, presiunea lor cres
când îndeosebi între min. 20-28 când ei atacă pe ambele 
flancuri. Numan, Bergkamp, Cocu, De Boer s-au aflat la 
originea multor acțiuni și șuturi spre poarta lui Kralj. Și ca în 
alte meciuri anterioare, înaintea sfârșiți lui primei reprize, 
mai exact în min. 40, olandezii deschid scorul. Denis 
Bergkamp (foarte activ) bine lansat în careu, de la 8-9 metri 
înscrie primul gol, cu toată opoziția lui Kralj: 1-0. Din acest 
moment iugoslavii trec mai des linia de la mijlocul terenului 
și chiar înscriu prin Komljenovic 1-1. Imediat după pauză, în 
min. 50, la o intrare în careu a lui Jugovic, Stăm îl ține de 
tricou și arbitrul pe fază acordă o lovitură de la 11 m, dar 
Mijatovici trimite balonul în bară! în ciuda eforturilor celor 
două echipe de a-și apăra victoria, meciul s-a apropiat de 
final și în min. 92 (prelungiri), Davids înscrie golul victoriei, 
2-1 în favoarea olandezilor. Minute în șir, Davids a fost 
îmbrățișat de coechipierii lui.
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Din regulile turneului
* CRITERIILE de departajare în căzui că două sau 

mai multe echipe sunt la egalitate: punctajul; golaverajul; 
numărul mai mare de goluri înscrise; meciurile directe; 
tragerea la sorți.

* ÎNCEPÂND din "optimi", a intrat în vigoare (dacă este 
necesar, desigur) regula "golului de aur".

* DACĂ UN JUCĂTOR vede în același meci de două 
ori "galben" (și, implicit, "roșu”), va fi suspendat, automat, o 
etapă.

* CARTONAȘELE GALBENE acumulate în meciurile 
din grupe vor fi "radiate" începând din faza "optimilor".

* ATACUL din spate va fi sancționat, automat, cu "roșu" 
și cu o suspendare de minimum o etapă, în funcție de 
gravitatea "intrării".

* ÎN TIMPUL pauzei fiecărei întâlniri vor fi trași la sorți 
câte doi jucători din fiecare echipă, care vor fi supuși, la 
finele meciului, controlului anti-doping. în cazul depistării 
vreunei abateri în acest sens, va reveni FIFA sarcina de a 
dicta pedeapsa (pedepsele).

I------------------------------------------------------------------------------------------ 1
| Dacă tricolorii merg mai departe... |

j Anghel lordănescu ar putea fi avansat |
■ în grad j
( Victor Babiuc, ministrul Apărării Naționale, a declarat, luni, !
■ că îl va avansa pe Anghel lordănescu, antrenorul naționalei ■ 
I României, la gradul de general de divizie, în funcție de I 
| rezultatele pe care le va obține echipa mai departe la turneul |
■ final al Cupei Mondiale din Franța. "Aștept să văd ce vor face ■ 
! în continuare, cât de departe vor merge, și apoi mă voi gândi ! 
1 la avansarea generalului lordănescu", a arătsat Babiuc. An- « 
| trenorul Anghel lordănescu, în prezent general de brigadă, a | 
| fost trecut în rezervă întrucât el va activa în Grecia, ca selec- | I ționer al acestei țări, începând cu luna august, situație ■ 
’incompatibilă cu statutul de ofițer activ al Armatei Române.

Revine în actualitate și 
fotbalul intern

Cu gândul mereu la desfă
șurarea Campionatului Mon
dial de fotbal, și cu ochii seară 
de seară pe micul ecran, nu 
trebuie să uităm nici de fotbalul 
intern. Fiindcă vacanța fotba
liștilor s-a încheiat, a sosit ziua 
reunirii loturilor de jucători și 
demararea pregătirilor pentru 
noul Campionat de fotbal 1998/ 
1999.

La Corvinul, după cum am 
și anunțat, noul președinte e- 
xecutiv este Octavian Cojocaru, 
care nu are nevoie de prea 
multe prezentări, fiind cunoscut 
de când a activat ca jucător și

Primele 
meciuri amicale

A început și seria partide
lor de pregătire, unele echipe 
având deja 2-3 jocuri dispu
tate. Steaua - Tractorul Bv. 1- 
1; FC Argeș - Oțelul Galați 2- 
1; Rapid - Rocar Buc. 0-0; 
FCM Bacău - Petrolul Plo
iești 2-0; "U" Cluj - Avântul 
Reghin 2-0; Dacia Pitești - 
ASA TG; Mureș 2-0.

in Cupa 
Intertoto

După victoria de la Bucu
rești din turul primului meci 
din Cupa Intertoto obținută 
de FC Național în fața forma
ției Israelului HAPOEL HAIFA, 
cu 3-1, iată că și în deplasa
re, în meciul retur, bucureș- 
tenii au câștigat cu 2-1 prin 
golurile înscrise de Pogă- 
cean (min. 23) și Axinia (min. 
53). (S.C.)

antrenor la clubul hunedorean. 
Să sperăm ca venirea lui la 
conducerea clubului să revi
goreze activitatea echipei de 
fotbal pentru ca în viitorul apro
piat Corvinul să lupte cu șanse 
pentru promovarea din nou pe 
prima scenă fotbalistică a țării.

Și Vega Deva și Minerul 
Certej au sunat adunarea și 
au început pregătirile cu obiș
nuita vizită medicală, s-a în
tocmit și programul de desfă
șurare a meciurilor amicale, 
de pregătire pentru noul se
zon fotbalistic. Vom reveni în 
curând cu amănunte.

Alte rezultate în 
CUPA IJEEA - 

Intertoto
Sâmbătă-și duminică s- 

au desfășurat partidele retur 
din cadrul primei manșe a 
Cupei UEFA - Intertoto, lată 
rezultatele care ne-au par
venit până la închiderea edi
ției: FC Sion - TURKU 2-3 (în 
tur: 1-0); HRADEC KRALOVE- 
Hobscyheid 2-1 (0-0);
TRENNCIN - Dinaburg 4-1 (1- 
1); KUTAISI - Erebuni 1-1 (6- 
0); KONGSVINGER - Ebbw 
Vale 3-0 (6-1); FC Brno - Vagur
3- 1 (2-0); LYNGBY - Dragovo-
Ijac 1-0 (4-1); VORSKLA 
POLTAVA - Leifur 3-0 (1-0); 
Tulevik - ST. GALLEN 1-6 (1- 
4); Hapoel Haifa - FC 
NAȚIONAL 1-2 (1-3);
ORGRYTE - Ethnikos Achnas
4- 0 (1-2); RUCH CHORZOW - 
Austria Viena 2-2 (1-0); Omagh 
Town - SOBATA 2-2 (0-1).

Echiple scrise cu majuscule 
s-au calificat în turul următor.
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Drumurile “expres"- 
posibilo alternativă la 
autostrăzi în Itomânia

REP.: Sunt doi ani de când în 
cadrul Administrației Drumurilor 
Naționale(ADN) s-au produs 
reorganizări și desprinderi de 
activități menite a genera o 
îmbunătățire la nivelul activității 
de administrare a drumurilor, 
'/-aș întreba dacă s-a realizat 
acest deziderat în noua 
structură?

G.B.: în ADN s-au separat, în 
1996, activitățile de administrare 
și întreținere curentă a 
drumurilor, de cele vizând 

Dialog cu dl ing. Gheorghe Brânzan, 
șef Secție Drumuri Naționale Deva

costuri implică deținerea unei 
rețele de drumuri moderne vă 
pot spune că reabilitarea unui 
kilometru de șosea costă în 
prezent 1,3 miliarde de lei. 
Lângă acești bani, păstrarea 
drumurilor în bună stare 
reclamă cheltuieli anuale de 
întreținere de cca. 150 de 
milioane de lei per kilometru. 
Deci vorbim de sume de zeci și 
sute de miliarde de lei care din 
păcate nu există. în aceste 
condiții, noi spunem la secție că

Dialogul purtat cu dl ing. 
Gheorghe Vasiu, directorul 
Filialei Deva a S.C. Electro
montaj “Carpați" S.A. Sibiu, a 
vizat unele aspecte privind 
activitatea în anul 1998. fn 
portofoliul de lucrări al filialei 
intră construirea ia Vințu de 
Jos, județul Alba, a unei Unii 
electrice aeriene(LEA) de 0,4 
kV, beneficiar F.T.D.E.E. Aibă, 
reparația capitală la o linie de 
20 kV între Petriia și Lonea, 
trecerea la 20 de kV a unei 
rețele la Petroșani, finalizarea 
unei stații de 110 kV Lonea II, 
toate aceste din urmă lucrări 
având ca beneficiar F. T.D.E.E. 
Deva. Cele mai importante 
lucrări ale filialei, evaluate la 
peste 2 miliarde de lei fiecare, 
sunt construirea unei Unii de 
110 kV la Subcetate având ca 
beneficiar Filiala Electro- 
centrale Hațeg și trecerea unei 
linii electrice ta 20 de kV la 
Timișoara. Dacă anul trecut 15 
angajați ai filialei au avut un 
contract de muncă în Fiiipine, 

în acest an saiariați ai 
Electromontaj “Carpați” vor 
lucra în Iordania la construirea 
unei Unii electrice de 132 de kV.

în 1997 cifra de afaceri a 
filialei a fost de 3 miliarde de 
lei. în acest an sunt planificate 
șase miliarde, care, în opinia 

V - ’
Restructurarea RENEL privită 
cu neliniște de constructorii ! 

_____ în electromontaj_____
interlocutorului, se vor putea 
realiza având în vedere 
volumul de lucrări contractate, 
în ceea ce privește regimul 
investițiilor și ai lucrărilor de 
reparații în domeniu! energetic, 
dl Vasiu apreciază că numărul 
lucrărilor pe care RENEL le 
poate angaja cunoaște un 
declin sensibil. "Oferta de 
comenzi este în scădere, 

acutizându-se lupta pentru 
câștigarea de lucrări. Sunt 
destul de puține și comenzile 
pentru lucrări de întreținere și 
reparație ale rețelelor, deși 
situația ar reclama contrariul", 
precizează interlocutorul. Cum 
în clipa de față RENEL, 

principalul beneficiar, nu poate 
face plăți către constructorii cu 
specific de electromontaj, 
necesitatea asigurării capita
lurilor circulante cerute de 
desfășurarea activității în
dreaptă filiala și spre comenzi 
de mai mică anvergură- 
branșamente, extinderea de 
rețe/e sau diferite racorduri- 
o nora te către terți. Acestea 

reprezintă în totalul lucrărilor 
firmei mai puțin de 10 ia sută.

Un alt subiect discutat cu 
dl Vasiu a vizat restructurarea 
RENEL și modul cum este 
privită aceasta din 
perspectiva constructorilor în 
electromontaj. Interlocutorul 
apreciază că restructurarea 
regiei nu va fi un avantaj 
pentru firmele de electro
montaj. S-a motivat că 
transformarea în societăți 
comerciale a regiei va permite 
crearea unor echipe de 
specialiști proprii ale 
acestora care să execute 
lucrările de întreținere ceea 
ce ar duce ia eliminarea 
automată de pe piață a 
actualelor firme de specia
litate. în aceste condiții, 
apreciază dl Vasiu, dez
voltarea unor activități 
conexe și câștigarea a cât mai 
multe comenzi provenite din 
sectorul privat se vor dovedi 
a fi vitale pentru supra
viețuirea firmei.

manoperele de întreținere 
periodică ce reprezintă investiții 
aripie de construcții-montaj. 
Scopul principal al acestei 
seuarări a fost acela de a crea 
posib'litatea privatizării a cât mai 
multor operatori economici 
apăiuti astfel în domeniu. Din 
păcate oricâte organizări și 
reorganizări s-ar face problema 
principală rămâne. Ea se 
numește lipsa de bani. Fondurile 
existente permit un portofoliu de 
lucrâri extrem de redus față de 
necesarul pe care situația 
drumurilor naționale îl reclamă.

REP.: Puteți da câteva 
axemple in acest sens?

G.B.' Ca vedere de an
samblu vă pot spune că din cei 
377 de km de drum național pe 
care-i administrează Secția 
Drumuri Naționale Deva, cca. 
25C de km ar trebui să sufere 
reparații capitale. Este cazul DN 
65, S:meria- Petroșani, care 
trebuie să intre cât mai repede în 
lucrări de reabilitare, drumul 
ajungând la un mare grad de 
uzură în cei peste 40 de ani de 
exploatare. Tot într-o situație 
proastă este și DN 74, Brad - 
Abrud, care pe ultimii trei km 
prezintă îngrijorătoare fenomene 
de alunecări de teren circulația 
devenind pe această porțiune 

i ^sigură. Apoi, să amintim și 
. . . cuie a fost reabilitat dar, tot 
din lipsă de bani, 11 km din el au 
fost “sacrificați", lăsându-se 
reab litarea lor într-o altă etapă, 
tste vorba de porțiunile din 
interiorul orașelor Orăștie, 
Sirneria și Spini. După părerea 
mea. care poate fi subiectivă, DN 
7 merita tot ce este mai bun în 
naterie de reabilitare. Aceasta 
datorită caracterului continental 
al acestui drum ce unește 
Europa Centrală de Orientul 
Apropiat. Datorită întârzierilor cu 
reabilitarea și amenajărilor 
auxiliarețlocaluri, parcări) mai 
s'abe, traficul internațional s-a 
teiuat prin Iugoslavia, România 
pierzând o importantă sursă de 
'renit rezultată din tranzitarea 
țării. Ca să vă faceți o idee ce 

o activitate bună reprezintă 
reabilitarea în fiecare an a 10 
kilometri de drum. Cu această 
"rație", în circa 10 ani de zile, 
am putea vorbi de o rețea de 
drumuri naționale bună în județ.

REP.: Care este părerea d- 
voastră referitoare la oportu
nitatea construirii de autostrăzi 
în România ?

G.B.: Autostrăzile sunt 
oriunde în lume emblema unei 
prosperități economice. Sunt în 
același timp o rezultantă, greu 
de trasat, a nevoii de a rezolva 
probleme de trafic dintre cele 
mai dificile. Spun greu de trasat 
având în vedere ce implicații 
economice și sociale presupune 
construirea unei autostrăzi, 
trebuind rezolvate o sumedenie 
de probleme legate de accese, 
proprietăți, impactul cu mediu și 
multe altele. După părerea mea 
starea economică a României și 
nivelul traficului în momentul de 
față nu justifică abordarea unor 
investiții în autostrăzi. Cred că 
pentru România cea mai 
potrivită variantă ar fi trans
formarea unei părți din șoselele 
existente în drumuri “expres". 
Aceasta înseamnă patru benzi 
de circulație, două pe sens, iar 
acolo unoe este cazul intro
ducerea unei a treia benzi des
tinate traficului 'ent. Costurile 
unor astfel de drumuri sunt 
infinit mai mici decât cel al 
autostrăzilor.

REP.: Ce înseamnă un 
drum “expres" din punctul de 
vedere al conducătorului auto ? 
Mă refer la viteza de deplasare 
și la siguranța traficului.

G.B.: în ceea ce privește 
siguranța traficului sunt sigur că 
se pot asigura condiții mai mult 
decât liniștitoare. Ca să dau un 
răspuns privind viteza de 
deplasare v-aș spune că un 
traseu Deva-Arad, de exemplu, 
pe drum “expres" se poate face 
într-o oră și un sfert. Din păcate 
n-am auzit până acum să existe 
un program care să transforme 
în drum “expres” șoselele din 
România. Poate în viitor...

Pagină realizată de Adrian SĂLĂGEAN

0 moară de “Formula I “ angajată pe drumul gropit al tranziției
mediu concurențial în care 
livrările fără factură sunt la 
ordinea zilei, e greu să faci 
bani mergând pe legalitate 
atunci când alții pot și altfel", 
declară dl Renghea.

Pentru ca lucrurile să 
decurgă sub auspiciile 
maximului profit, moara ar 
trebui să aibă o producție la 
măciniș de cca. 3000 de tone 
lunar. In prezent se macină 
lunar doar jumătate din 
această cantitate, producția 
zilnică gravitând între 80 și 
100 de tone. Moara are, 
totuși, peste 100 de bene
ficiari acoperind un areal 
geografic destul de amplu de 
la Timișoara, Reșița, Salonta, 
până la Alba-lulia, Bistrița, 
Odorheiul Secuiesc, Sibiu și 
Brașov. Cel mai vândut 
produs este făina albă, 
comenzi importante existând 
periodic și la alte produse.
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Tehnologic vorbind, moara 
de grâu aparținând de S.C. 
“Cetate" S.A. Deva reprezintă 
un vârf de lancie în domeniu 
fiind unicat în țară. Inaugurată 
în 1995, moara a reprezentat o 
investiție de aproape cinci 
milioane de mărci germane ce 
au făcut obiectul unui credit 
garantat de statul român 
Dispunând de utilaje marca 
Buhler și având întreg fluxul 
tehnologic automatizat și 
monitorizat informatic, moara 
poate măcina până la 320 de 
tone de grâu în 24 de ore. 
Sortimental, utilajele nemțești 
pot fabrica făină trei nule, făină 
albă, făină grifică pentru paste 
făinoase, germeni de grâu și

| tărâțe. Moara poate produce și 
griș alimentar.

Din cele prezentate s-ar 
| intui ferm conturate premisele 

| unei afaceri dintre cele mai 
^profitabile. Din păcate, la trei

■ 
I

ani de la debutul funcționării, 
activitatea morii nu se apropie 
de înalta performanță ca 
afacere. Cauzele par a fi 
multiple și țin de contextul 
economic general ce se 
contrapune normalității în 
afaceri. Una din aceste cauze, 
identificată de dl Dumitru 
Renghea, tehnologul morii, face' 
referire la materia primă 
folosită, în speță la grâu. "Dacă 
grâul nu corespunde din punct 
de vedere calitativ, pot apărea 
probleme în procesul 
tehnologic. Din. păcate, grâul 
autohton e destul de departe de 
criteriile de calitate care s-ar 
impune. Datorită fărâmițării 
terenului agricol se întâmplă 
destul de des ca într-un același 
vagon de grâu să găsim 
amestecate mai multe sorturi și 
calități, fapt ce îngreunează 
efortul spre obținerea unei 
calități constant ridicate a făinii".

In cuulurca luminiței de ia 
căpătui tunelului...

precizează interlocutorul. Un alt 
fenomen ce afectează morăritul 
românesc este pătrunderea 
masivă pe piață a făinii de 
import. “Se importă în România 
sute de mii de tone de făină din 
Ungaria. Prețul acesteia este 
sub cel al făinii autohtone. La 
aceasta au contribuit atât 
guvernații români prin reducerea 
taxelor vamale la importul de 
produse alimentare, cât și cei 
maghiari care subvenționează 
exporturile producătorilor 
agricoli din Ungaria. Efectele 
sunt nefericite pentru noi și duc 
la pierderea unui important 
tronson de piață", ne spune dl 
Renghea. Un alt “handicap" 
relevat de interlocutor ar 
surprinde poate dacă nu s-ar ști 
amploarea pe care o are eco
nomia subterană la noi. "E 
paradoxal, dar suntem dez
avantajați pentru simplul fapt că 
lucrăm respectând legea. într-un

Previziuni 
sumbre ale 
Ministrului 
Finanțelor
Conform unor declarații făcute 

presei centrale, Ministrul 
Finanțelor, dl Daniel Dăianu, 
apreciază că până la sfârșitul 
acestui an în România se va 
înregistra o diminuare a activității 
economice de ansamblu, în 
raport cu media anului trecut, de 
1,5-2 la sută. în aceste condiții, în 
contextul în care s-a luat în calcul 
și o creștere zero a PIB, s-ar 
putea ca rectificările de buget să 
nu însemne suplimentări de 
venituri, ci dimpotrivă. Dăianu 
apreciază că este nevoie de o 
maximă prudență în materie de 
politică bugetară. Rata pre
conizată a inflației pe luna iunie 
nu depășește 2 la sută.
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Consumul energetic al județului Hunedoara 
s-a redus la jumătate

Insucces la privatizarea firmelor 
pe piața de capital

Din date furnizate de RENEL 
reiese că în prezent consumul 
energetic la nivelul județului 
Hunedoara nu depășește 210 
MWh. față de 410 MWh cât se 
consumau în 1989. Se observă, 
practic, o înjumătățire a con
sumurilor energetice explicată 
prin reducerea activităților in
dustriale. în ceea ce privește 

costul de producție al energiei 
electrice, privit comparativ între 
filialele Grupului de Producție a 
Energiei Electrice și Termice, din 
cadrul RENEL, se poate afirma 
că F.E. Deva deține o poziție 
bună . Costul MWh produs la F.E. 
Mintia Deva era, în 1997, de 32,5 
dolari. Acest cost este sub media 
costului producției de energie 

electrică pe hidrocarburi în țară, 
de 35,6 dolari/MWh și mult sub 
media costului producției de 
energie pe cărbune, de 42,2 
dolari/MWh. Cel mat scump se 
produce energie la F.E. 
Constanța, 136,3 dolari/MWh, 
iar cel mai ieftin la Porțile de 
Fier unde MWh costă doar 1,7 
dolari.

FPS a vândut prin inter
mediul pieței de capital pa
chetele de adțiuni deținute ia 
doar 17 societăți comerciale, 
din care 12 pe piața 
RASDAQ prin licitație 
publică deschisă și cinci ia 
Bursa de Valori prin ofertă 
publică de vânzare ia preț 
fix. Au fost obținuți 79,5 
miliarde de iei, valoarea 

nominală a acțiunilor vândute 
fiind de 105 miliarde de iei. 
Programul FPS de privatizare 
in 1998 prin piața secundară 
prevedea 295societăti(228pe 
RASDAQ și 67 ia BVB) ia o 
valoare nominală de 1500 
miliarde de iei. Sunt vizate și 
aite metode de privatizare pe 
piața de capital, cum ar fi 
Certificatele Globale de

Depozit(GDR) emise de 
băncile de investiții. 
Datorită numărului redus 
de contracte de privatizare 
care s-au putut încheia, 
FPS a coborât ștacheta 
pentru 1998propunăndu-și 
o țintă de 1000 de firme 
privatizate față de 2800 câte 
au fost inițial în programul 
fondului.
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va rog
teamă de eșec, de faptul că sunt 
fără experiență, că "nu sunt 
pregătiți"... Ai toată viața înaintea 
ta, nu te pripi și nu uita că ade
vărata dragoste implică iubirea 
fizică - sexul - și iubirea psihică, 
deci trup și suflet. Nu rata doar 
din grabă și curiozitate ceva ce

Cum să zâmbești în fața 
aparatului ce stă să declan
șeze când râsul nu poate fi 
stăvilit! Voia bună i-a însoțit tot 
drumul, de la Deva la Cluj- 
Napoca și retur, iar cântecele 
așijderea. Că ei, elevii clasei a 
lll-a A (de acum ai clasei a IV- 
al), sunt cei mai buni prieteni 
ai cântecelor. Dna înv. 
Veronica Răcășan i-a învățat, 
încă din clasa I, să fie prieteni 
cu cântecul și jocul, iar de cu
rând i-a "ajutat (cum înșiși 
mărturisesc) și domnișoara 
liceană Emilia Bojin"...

- Am dat o serbare cu 
toate cele 21 de cântece pe 
care le-am învățat și ne-au 
aplaudat părinții și frații, bu
nicii, domnii directori ai șco
lii și domnii profesori, dna 
noastră învățătoare
dșoara elevă care ne-a aju
tat și la cântece și la jocuri. 
A fost foarte frumos - recu
noaște Mihnea Jurca.

- E cea de-a 19-a excur
sie pe care am organizat-o 
în vacanțe, din clasa I și pâ
nă azi - intervine "istoricul" 
clasei, Călin Cismaș, vor- 
bindu-ne despre voievozii 
strămoși, dar și despre locu
rile vizitate care amintesc de 
eroii neamului. Ioana Berar 
își amintește despre popa
sul de la Țebea unde "ne
am simtit îndemnați să cân-

»----------------!----------------------------- .................- 
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Tinerețe - Maturitate - Bătrânețe « »
- "Frumusețea și tinerețea sunt două avantaje datorită întâmplării, 

dar de care suntem mândri ca și cum noi le-am fi cucerit".
BALZAC

- "Ești tânăr încă atâta timp cât admiri și în măsura în care 
admiri".

LUCIAN BLAGA

- "Din nefericire, ne rămâne un interval de timp prea mic între 
timpul în care suntem tineri și acela în care suntem prea bătrâni".

MONTAIGNE

- "Taina fundamentală a tinereții nu stă în puterea de a făptui 
orice, ci în puterea credinței să poți făptui orice".

TURGHENIEV

tăm "în Țara Moților noi arn ve
nit/ Unde lancu a trăit", colegii 
ei, Alexandru lordache și Florin 
lancu, ne vorbesc despre e- 
■moția cu care au vizitat celula 
de la Alba lulia, în care au fost 
închiși martirii neamului, Ho
rea, Cloșca și Crișan, iar Mari- 
nela Căpriță, Râul Necșa și 
alții dau explicații despre cum 
s-au format stalactitele și sta
lagmitele din Peștera Urșilor, 
despre impresia deosebită pe 
care le-a făcut-o "sala lumâ
nărilor" de aici.

- Acum, la Cluj-Napoca, 
am vizitat Grădina Botanică, 
parcul (acolo am făcut și foto-

grafia de față), serele, unde 
ne-au impresionat foarte mult 
plantele și florile multicolore, 
am văzut și lalea neagră - re
cunoaște lonuț Bobeș, iar Co- 
ralia Fărcașu a rămas uimită 
în fața exponatelor din Muzeul 
de științele naturii, mai cu sea
mă a păsărilor, clasificate după 
zona în care trăiesc. Alex. lor- 
dache a descoperit stema ora
șului Cluj-Napoca "țesută" din 
panseluțe multicolore, "pe mi
ne m-a uimit măreția statuii lui 
Avram lancu" - spune Claudia 
Nuțu, iar premianții clasei a III- 
a A, de la Școala "Andrei Șa- 
guna" - Râul Pitmalischi, Paul 

Tabere naționale pentru elevii 
pasionați și... premiați

Merituoșii elevi, membri ai 
cercurilor ce-și desfășoară acti
vitatea în cadrul Palatului Copiilor 
din Deva, care au obținut cele 
mai bune rezultate la concursu
rile de gen desfășurate în acest 
an, se vor putea bucura în a- 
ceastă vacanță de posibilitățile 
de instruire și de relaxare în a- 
celași timp, oferite prin interme
diul taberelor naționale.

Cele în care se vor afla ti
nerii deveni sunt următoarele:

Adam, Laura Luca, Mihnea 
Jurca, Maria Jurca, Coralia, 
lonuț, Alexandru, Marinela, 
Ioana, Florin, Râul , se întrec 
în enumerarea cântecelor 
care i-au însoțit în cea de-a 
19-a excursie: "Ca o zi de pri
măvară", "în poiana verde", 
"Azi în parcul plin de soare", 
"Ora șapte", "Eu sunt doar un 
copilaș"...

- Și care din aceste cân
tece ar caracteriza excursia 
cu care ați deschis actuala 
vacanță mare ? Răspunsul a 
venit în cor:

- "Ca o zi de primăvară!"
Lucia LICIU

Orientare turistică (11-20 iulie) - 
Vaslui; Patrule școlare (11-21 
iulie) - Gălăciuc (Vrancea); Aero- 
modelism (15-24 iulie) - Săliște 
(Sibiu); Informatică (17-26 iulie) - 
Sinaia; Electronică (21-30 iulie) - 
Curtea de Argeș; Navomodele 
(22 iulie-2 august) - Amara; In- 
ventică (23 iulie-1 august) - Bu
curești; Foto Cineclub (4-13 au
gust) - Tg. Mureș; Prietenii Pompi
erilor (16-27 august) - Piatra 
Neamț. (G.B.)

Mă întrebi CÂND poți începe 
viața sexuală, tu acum fiind la 
vârsta de 16 ani.

Maturizarea fiziologică este 
particulară pentru fiecare, atât 
fetele cât și băieții au un ritm 
personal de maturizare sexuală. 
Nu trebuie să te îngrijorezi prea 
mult, la vârsta de 16 ani se poa
te spune că ești matur din punct 
de vedere sexual dar aceasta 
totuși încă nu e suficient pentru 
a avea o "viață sexuală", cum 
spui tu. Viață sexuală nu însea
mnă doar a face sex, nu în
seamnă doar o simplă refulare 
fizică, sexuală... nu e doar o 
experiență sexuală, pentru că 
implică fizicul și psihicul. Și e 
bine să fie așa pentru "prima 
oară".

Deci, e bine să ai răbdare 
până când vei întâlni persoana 
potrivită care să poată împărți cu 
tine această primă experiență.

. în general băieților le este

Și o

"Un singur lanț ne ține legați: iubirea de viață; deși nu 
trebuie lepădată, ea trebuie totuși să fie moderată astfel încât 
dacă ar cere-o vreodată împrejurarea, nimic să nu ne rețină sau 
să ne împiedice de-a fi pregătiți să facem îndată ceea ce (tot) 
va trebui să facem odată".

SENECA

- Și ce a spus Violeta când ai cerut-o în căsă- 
| 1 torie?

IaJ I - Fără s-o întreb nimic, mi-a spus că-i plac loan
I vUk'' I Alexandru, Cezar Baltag, Marin Sorescu... Spune și

- tu, mai aveam vreo șansă când ei îi plac alți trei?

și infracțiunea
Milionar la 11 ani

Un copil de 11 ani din Brad a 
furat recent dintr-un depozit din 
municipiu 1.600.000 de lei. Cer
cetat anterior pentru mai multe 
furturi și aflat în abandon școlar, 
T.A. a profitat de neatenția per
sonalului de serviciu.

Nou născuți 
neînregistrați
Cu prilejul unui control efec

tuat la Secția Maternitate a Spi
talului Municipal Hunedoara, au 
fost găsiți 2 nou născuți neînre
gistrați la Starea civilă în ter
menul prevăzut de lege.

PiAioeuti Țj
poate fi minunat dar se poate 
așa ușor transforma într-o dez
amăgire. Iubește întâi persoana 
cu care vei face dragoste pen
tru prima oară!

Și încă un lucru pe care nu 
trebuie să-l uiți: chiar dacă o vei 
face pentru prima oară este indi
cat să o faci cu protecție pentru 
că fiind matur din punct de 
vedere sexual poți avea copii.

Ina DELEANU

Pn

Dezbrăcat, 
descălțat și cu 

banii luați
De puțină vreme, postul de 

poliție T.F. Hunedoara a fost sesi
zat de Ladislau Sapo că, în timp 
ce se afla în sala de așteptare a 
Stației CFR Bârcea Mică, a fost 
agresat de trei indivizi necunos- 
cuți, care l-au dezbrăcat de tre
ning, i-au luat adidașii din picioare 
și o sumă de bani. Acționându-se 
operativ, s-a reușit identificarea 
autorilor. Ei sunt Marian Bom- 
bacea, un recidivist de 21 de ani, 
Marius Apostol, 18 ani și Codruț 
Muntean, tot de 18 ani. (V.N.)

- "Sfaturile bătrânilor luminează fără să încălzească. Aidoma 
soarelui de iarnă".

VAUVENARGUES MUSIC BOX VAN HALEN (IV)
- "Să-ți fie rușine de tine, dacă ai ajuns un suflet obosit, într- 

un corp plin de vigoare".
MARC AURELIU

- "Cine nu-și aduce aminte de nopțile nebune ale frumoasei 
sale adolescente?... Plâng și pe cei care le-au uitat și pe cei 
care nu le-au avut".

AL. MACEDONSKI
Selecție de Hie LE AHU

După lansarea albumu
lui "Van Halen" grupul plea
că într-un turneu cântând în 
deschiderea lui Black 
Sabbath. Cu fiecare show 
grupul își consolidează po
ziția, o contribuție având-o 
alături de Eddie devenit un 
adevărat guitar-hero și David 
Lee Roth un tip capabil să 
pozeze și să se prostească 
ca un veritabil clown trans
formând spectacolul într-o 
adevărată sărbătoare.

Reveniți din turneu cei 
din Van Halen încep lucrul 
la un nou album alături de 
producătorul Ted Temple
man și inginerul de sunet 
Donn Landăe. Rezultatul es
te "Van Halen II" un album 
care va avea din nou statutul 
de platină și care demon- 
s trează încă o dată talentul 
lui Eddie Van Halen, un 
chitarist de excepție care pe

V----------------------------------- . -------------------  

lângă viteză și inventivitate are 
o modalitate originală de ata
care a corzilor chitarei, rezul
tând un sunet caracteristic și 
nemaiauzit. Discul este con
struit în jurul riffurilor de chi
tară ale lui Eddie, la acestea 
adăugându-se vocea elabo
rată a lui Roth și câteva ar
monii vocale. Van Halen II es
te un disc simplu, în strictă 
legătură cu mult aclamatul 
LP de debut, Templeman 
păstrând atmosfera live atât 
de necesară unei trupe de 
rock. Van Halen II cuprinde 
piesele: You're No Good/ 
Dance The Night Away/ 
Somebody Get Me A Doctor/ 
Bottoms Up/ Outta Love Again/ 
Light Up The Sky/ Spanish Fly/ 
D.O.A./ Women In Love și 
Beautiful Girls. Singlelul 
Dance The Night Away a 
figurat pe locul 15 în Billboard 
(26.05.1979) alte piese reușite 

de pe disc fiind Beautiful Girls 
(un hit în topul AOR al postu
rilor de radio din colegii), 
You're No Good (un hit popular 
în anii '60 și care a mai avut o 
versiune cu solista ■ Linda 
Ronstadt în anii ’70) și piesele 
instrumentale Bottoms Up și 
Spanish Fly.

Grupul a pornit din nou în- 
tr-un masiv turneu promotio
nal atât în cluburi cât și în să
lile de concerte de data a- 
ceasta numele Van Halen 
fiind o prezență cunoscută și 
așteptată de fanii nord-ame- 
ricani. Albumul Van Halen II s- 
a clasat la finele lui 1979 pe 
locul 38 în revista Billboard.

Urmează o perioadă capi
tală în istoria oricărui grup, 
realizarea unui album care să 
le mențină popularitatea. în 
cazul lui Van Halen lucrurile 
nu au stat la fel; în loc să 
meargă pe rețeta care le-a 

adus succesul ei au realizat 
un album experimental în 
care Eddie Van Halen și-a 
demonstrat rafinamentul de 
muzician polivalent el cân
tând și la sintetizator. înre
gistrat cu aceeași echipă 
tehnică Templeman/Landee 
albumul "Women And 
Children First" i-a surprins 
atât pe fani cât și pe critici. 
Albumul abundă în glume a- 
tât muzicale cât și lirice, du- 
oul Eddie Van Halen/Roth 
apărând în forma maximă. 
Women And Children First a 
fost răsplătit cu platină și cu
prinde piesele: And The 
Cradle Will Rock.../ 
Everybody Wants Some!/ 
Fools/ Romeo Delight/ Tora! 
Tora!/ Loss of Control/ Take 
Your Whiskey Home/ Could 
This Be Magic și In A Simple 
Rhyme, (-va urma-)

Horia ȘEBEȘAN 
---------------------- J
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VANZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent apartament 2 
camere, cărămidă, Gojdu, mo
bilat, preț negociabil 85.000.000. 
Tel. 092328829, 230059, 230489, 
după ora 21 (6834)

• Vând casă cu etaj, grădină 
10 ari. Simeria str. Streiului, nr. 
9 (6828)

• Vând sau schimb apartament 
4 camere, hol central, etaj 2, 
Deva, plus diferență, exclus Mi
cro 15, Dacia. Tel. 222507 (6836)

• Vând apartament 2 camere, 
cărămidă, etaj 2, Eminescu 
(vizavi Poliția Județeană), frigi
der Minsk, mobilier bucătărie cu 
colțar și corpuri suspendate, 
furnir paltin și melamină, foarte 
avantajos, canapea cu biblio
tecă, covoare persane etc. Tel. 
218225, orele 11-19. (6808)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, zona Progresului. Tel. 
215155 (6845)

• Vând 2 apartamente a 
două camere, Dacia, bl. 18, 
sc.2, ap. 22 (3482)

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

• Vând casă, 7 camere, apă, 
curent, garaj, supragaraj, pădure 
de fag, 7000 mp, plus anexe 
gospodărești. Acces la drum. 
Posibilități amenajare spații 
comerciale, preț negociabil. 
Informații Petroșani, str. Avram 
lancu, bloc 9 A, ap. 2, Căldărar 
Valeriu său tel. 543083 (6789)

• Vând apartament, central, 
Geoagiu Băi, tel. 665125, relații 
seara. (7863)

• Vând casă, curte și grădină 
sat Vinerea, str. Tractoristului, nr. 
52. Tel. 648165 (7866)

• Vând casă cărămidă, grajd 
și grădină, Sarmizegetusa, tel. 
762153, preț negociabil. (7201)

• Vând tractoare U 445, U 650 
în perfectă stare. Deva tel. 
094511953, 094515446 (7092)

• Vând Moskvici 412, stare 
bună, carte identitate, numere noi 
și caroserie completă Moskvici 
408. Ormindea, nr. 209, familia 
Bocan (6830)

• Vând motoretă Hoinar și 
ladă frigorifică. Deva tel. 
217671, orele 15-17 (6829)

• Vând Volvo înmatriculat, 
funcționabil, 6 milioane, Opel 
Comodore, neînmatriculat - 600 
DM. Tel. 261582 (6838)

• Vând Renault 19 GTS, 
1721 cmc, 6,5 1/100 km, rulat 
77500 km, benzină fără plumb, 
catalizator, înmatriculat, carte 
identitate, radiocasetofon, stare 
tehnică și aspect deosebite, preț 
negociabil. Tel.225236 (6841)

• Vând Volkswagen Passat, 
an fabricație 1979, înmatriculat. 
Tel. 231060 (6840)

• Vând și dezmembrez Ford 
Taunus Combi. Tel. 623635 
(7807)

• Vând Dacia Break, fabri
cație 1996, cu toate îmbună
tățirile sau schimb cu Cielo. Tel. 
058/752174, 751117 (7865)

• Vând Mercedes 190 Die
sel, înmatriculat, cu CI. Tel. 054/ 
723658 (8171)

• Vând tractor austriac, marca 
Steyr, 45 CP, stare perfectă, trac
tor Ferguson 25 CP, stare per
fectă. Informații Reea, nr. 26 sau 
tel. 777454 (7202)

• Vând microbuz Mitsubishi 
9 locuri, tel. 651394 Brad, 
consum 8 la sută. (7544)

• Vând tablă zincată cutată 
de 0,75 și dreaptă de 0,45. Tel. 
227929 (6809)

• Vând oțel beton diametre 
6,8,10,12. Tel. 213637 (6809)

• Vând convenabil căței Dal- 
mațieni. Baia de Criș, tel. 177 
(8653)

• Cumpăr cărucior pentru 
handicapat motor. Vând obiecte 
de stupărit și piese pentru 
Skoda S 100. Tel. 213360, orele 
8-12 (6846)

• Vând talon Toyota, an fa
bricație 1985. Tel. 094 861317 
(6843)

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

• S.C. ULTRAROM Galați 
vinde tablă zincată, decapată, 
neagră, țevi profile. Tel. 036/ 
4-'6072, 092/248412 (OP). _

• Cumpăr S.R.L. cu capital 
mixt (cu asociat străin) înființată 
în perioada 1991-1993, fără 
activitate începută și cu bi
lanțurile la zi. Tel. 064/425005, 
064/425026, 092/238951. (OP)

• Vând câine lup, 7 luni. Infor
mații tel. 241048, după ora 18. 
(7867)

• Vând cazan țuică din tablă 
cupru, preț 12 milioane. Tel. 
659356 (6543)

' Școala Profesională Sibișel 
anunță înscrieri pentru me
seriile: tractoriști, muncitori 
silvicultori (pădurar). Perioada 
înscrierilor până în 4 07 1998, 
cu posibilități de obținere a 
permisului categoriile B și F. 
(7861)

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat. DS MAX Canada deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing-management. Pre
gătire gratuită pentru formare. 
Experiența nu este necesară, 
054/627527 (6792)

PIERDERI

• Pierdut legitimație serviciu 
eliberată de RAGCL Deva pe 
numele Lilă Nicolae. Se de
clară nulă. 16831)

COMEMORĂRI

DIVERSE

• S.C. AGROSIM S.A. Simeria 
anunță licitarea lucrărilor de 
recoltat cereale păioase. O- 
fertele se depun în plic la sediul 
societății din Simeria, str. 1 
Decembrie, nr.2, până la data 
de 6.07.1998, ora 9. (O.P.)

• Consiliul local al comunei
Beriu organizează licitație în 15 
iulie 1998 privind vânzarea 
grajdului nr. 1 Beriu, în suprafață 
de 1600 mp. Concesionare 
teren cu destinație construcții 
locuințe în satul Sibișel, în 
suprafață de 1120 mp. Informații 
privind licitația la sediul Primăriei 
Beriu sau la tel. 646170 (7864)

• Școala Profesională Bretea 
Streiului organizează licitație 
pentru lucrări reparații-con- 
strucții, în data de 15 iulie 1998, 
ora 10, la sediul unității. Infor
mații tel. 761178 (7204)

• Azi, 1 iulie 1998, se îm
plinesc 15 ani de când ne-a 
părăsit prematur soțul iubitor, 
devotat trup și suflet familiei, 
tată atât de iubit de fiul său, 
ginere și cumnat apropiat de 
familia noastră,

GIURGIU REMUS
din Brad. Timpul se scurge 
dar soția Dorina, fiul Florin, 
cumnații Dorel și Lucia Fruja 
cu familia lor nu-i vor uita 
niciodată. îi vor purta neștearsă 
amintirea. Să-i fie țărâna 
ușoară!

• Astăzi se împlinesc doi ani 
de când au trecut în eternitate, 
după un tragic accident de 
circulație, inegalabilul

NELU AUREL STÂNGĂ
și soția sa

FICUȚA
din Criscior. Fie-le țărâna 
ușoară. Sora Ticuța.
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ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere garso
nieră, nemobilată, ultracentral 
(Libertății-Comtim). Tel. 
624461, 092/283609 (6850)

• Ofer de închiriat spațiu co
mercial în zona pieței agro- 
alimentare Deva. Tel. 214595 
(6847)

OFERTE DE
SERVICII

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

f ~ • -------------------------
Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și PFL 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 COMAT Deva 8. A. - 
alegeți partenerul ideal!

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

Inspectoratul Județean de 
Protecția Plantelor și 

Carantină Fitosanitară 
Hunedoara-Deva 
scoate la concurs postul de 

CONTABIL ȘEF
Condiții de participare:
> economist, 7 ani vechime în funcții 

economice.
Concursul va avea loc în data de 22 iulie 

1998, la sediul D.G.A.A. Hunedoara ■ Deva, 
ora 10,00.

Informații suplimentare și tematica se 
obțin de la sediul I.J.P.P.C.F. Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, telefon: 216147.

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tei/fax 054-24.79.78, 24.75.00, tel; 054-24.12.95

Oferă:
Produse electrocasnice cu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou

ST aspirator TRACY 1300 W ^SWfrieT 599.000 lei 
g mașină de spălat vase 601 LWWKNTlei 1.350.000 lei

r Centrale termice pe gaz și calorifere 
< cu plata în 24 de rate și avans 0,

prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

Sucursala “PECO” 
Hunedoara-Deva

Aduce la cunoștința clienților săi 
următoarele:

începând din data de 01.07.1998 stațiile 
"PECO" vor elibera chitanțe fiscale emise de 
casele de marcat tip SAPEL, aprobate prin Ordi
nul MF nr.593/1998 ca documente cu regim 
special specifice;

Conform precizărilor Ministerului Finanțelor nr. 
110422/01.04.1998 aceste chitanțe fiscale nu 
trebuie însoțite de bonuri de vânzare sau chitanțe 
pentru încasări diverse;

Pentru a fi luate în considerare la deducerea 
TVA chitanțele fiscale respective trebuie să poarte 
pe verso ștampila stației "PECO" emitentă și nr. 
autovehiculului care s-a aprovizionat, înscris de 
vânzător în momentul livrării.

Filiala județului Hunedoara 
a Partidului România Mare
Strânge ajutoare pentru populația din zonele 
calamitate. Donațiile se vor depune la sediul 

organizației municipale Deva din str. 1 
Decembrie, nr.23, intre orele 10-12 și 17-19.

FILIALA DEVA
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor (incinta IIRUC)

- Vinde la prețuri deosebit de avantajoase lapte 
și întreaga gamă de produse din lapte 100% 
naturale și de o calitate superioară.

Oferta specială
7 unt 65%, preț 18.000 lei/kg - 

negociabil;
7 brânză vidată - 11.500 lei/kg - 

negociabil.
- Caută colaboratori de transport cu microbuz 1,5- 

3 tone supraînălțat și închis pentru distribuție zilnică 
produse lactate pe traseul Deva, Hunedoara și Călan.

Re/afii suplimentare zilnic între orele 7-15 la tel: 
221424 ... . . ....-...... ... .......

ac
O'

CARTEA ADRESELOR VTiLE

Cartea Galbenă Jslc marcă inrtgisiraft a S.C. SEDONA Timisoara la O.S.I.M. București
——-— . ■ ■ . j

O 
Q id 
z:

Se afirmă ca 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

Daca tu vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurenta nu, 
, .înseamnă că 
ești cu un pas 

înaintea ei.

Dacă și 
concurenta 

este în 
Carte» Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
vă te întreacă.
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OFERTE PENTRU FINANȚAREA UNITĂȚII

Ministerul Industriei și Co
merțului a primit până acum patru 
oferte externe de creditare pen
tru asigurarea finanțării conti
nuării lucrărilor la Unitatea 2 de 
la Centrala nuclearo-electrică de 
la Cernavodă, a declarat minis
trul Radu Berceanu. El consi
deră că soluția pentru asigu
rarea finanțării ar fi alegerea 
unei oferte de creditare cu ram
bursare pe o perioadă de șase- 
opt ani și respingerea propunerii 
făcute de partea canadiană ca
re dorește să fie în același timp 
și creditor și furnizor de echi
pamente. Berceanu a arătat că 
propunerea canadiană de cre
ditare, pe lângă cele 260 de mili
oane dolari pentru tehnologie,

Ceasul din turnul central al 
Castelului Peleș

Ceasul din turnul central al 
Castelului Peleș a fost oprit timp 
de aproape două luni, relatează 
PRO TV Sinaia. Ceasul este acțio
nat de trei contragreutăți de apro
ximativ 800 de kilograme, care 
efectuează o cursă de șapte metri 
pe înălțime.

Echipa tehnică a Muzeului 
Peleș a fost nevoită să constru

I PAGIMI 
NAȚIONALE

CEL MAI COMPLET, CEL MAI POPULAR ȘI CEL MAI 
CĂUTAT ANUAR DE PUBLICITATE DIN ROMÂNIA

UN INDISPENSABIL INSTRUMENT DE LUCRU PENTU 
TOȚI AGENȚII ECONOMICI, UNITĂȚILE 
ADMINISTRATIVE ȘI INSTITUȚIILE I)E 
ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE.

Pânâ în luna august a.a, se desfâșoarâ, în toate județele 
țârii, acțiunea de înscriere în ediția 1999 a catalogului 
"PAGINI NAȚIONALE".f

Agenții economici care nu au încheiat încâ contract pentru 
înscrierea în cea de-a șaptea ediție a catalogului național, 
pot solicita acest lucru prin adresa scrisa, fax sau telefonic, 
la sediul Biroului județean din Deva - str. Aleea Păcii, bloc 
A2, ap. 41, telefon și fax 213500.

Costul înscrierii este în funcție de spațiul tipografic solicitat, 
editorul aplicând substanțiale reduceri pentru continuitate și 
fidelitate.

Tariful minim este de 150.000 de lei, el incluzând 
obținerea, în momentul încheierii contractului, a 
catalogului actual și a unui exemplar al ediției următoare, 
dupâ apariție (decembrie 1998).

< J---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -7

prevede și 210 milioane dolari 
pentru know-how și ajutor teh
nologic, "ca și cum românii n-ar 
fi învățat nimic din construcția 
Unității 1". Ministrul Industriilor s- 
a arătat indignat și de suma in
clusă în oferta de creditare ca
nadiană pentru construcții de 
clădiri în care ar urma să lo
cuiască specialiștii din Canada, 
în valoare de 25 milioane dolari. 
El a spus că nu vede rostul a- 
cestor fonduri, de vreme ce 
campusul de la Cernavodă este 
construit dinaintea începerii lu
crărilor la Unitatea 1.

Ministrul Industriei a afirmat 
că un credit pe un termen mai 
lung este mai oportun, deoarece 
nu există o cerere stringentă de 

iască sub cele trei contragreutăți 
o podea suplimentară din scân
dură și pietriș. Echipa tehnică a 
renunțat la o soluție constructivă 
mult mai solidă, din metal, pentru 
că aceasta ar fi deteriorat struc
tura de rezistență a turnului, ar fi 
fost mult mai costisitoare, iar orice 
modificare adusă structurii cas
telului poate fi făcută doar cu 

energie. România are nevoie de 
4.500-5.000 de MW, în timp ce 
capacitatea de producție este 
de 9.000 MW și, de aceea, mi
nistrul Industriei consideră că 
nu este nevoie acum de energie 
produsă la Unitatea 2. El a arătat 
că, în varianta canadiană, ce 
presupune creditarea cu 750 
milioane dolari, Unitatea 2 ar 
putea fi finalizată dacă se res
pectă termenele, peste patru 
ani. în opinia sa, finalizarea lu
crărilor ar fi oportună peste opt 
ani. Ministrul Industriei și Co
merțului s-a pronunțat tranșant 
împotriva sistării lucrărilor, de
oarece conservarea și reluarea 
lucrărilor ar fi cu mult mai cos
tisitoare.

aprobarea Comisiei pentru Mo
numentele Istorice.

Mecanismul de acționare 
este încă solid, cu toate că a 
fost construit și instalat înainte 
de 1907. Ceasul din turnul Mu
zeului Peleș este unic în Româ
nia. El este cu atât mai valoros 
cu cât piesele originale nu au 
fost schimbate.

Artiștii beneficiază în 
continuare de încadrarea în 

grupele I și II de muncă
Artiștii angajați în cadrul in

stituțiilor de spectacol din Bucu
rești și din țară beneficiază în 
continuare de încadrarea în gru
pele I și II de muncă la salarizare 
și pensionare, a declarat, mini
strul Muncii și Protecției Sociale, 
Alexandru Athanasiu, la întâl
nirea sa cu ministrul Culturii și 
reprezentanții respectivelor ins
tituții, pentru discutarea legii 
pensiilor și a salarizării în do
meniul bugetar. Astfel, actorii din 
teatre sunt încadrați în grupa 
celor ce lucrează în condiții spe
ciale, deci pot opta pentru pen
sionare înainte de vârsta pre
văzută de noua lege (65 de ani 
pentru bărbați și 62 de ani pen
tru femei), iar balerinii și dansa
torii fac parte din categoria ce
lor ce lucrează în condiții deo
sebite și pot beneficia de scă
derea vârstei de pensionare. 
Noua lege a pensiilor va intra în

r

în Guiness 
Book

Un cor în care cântă 1367 
de copii și a susținut un recital în 
Piața Mare din orașul Oester
sund, a intrat în Guiness Book 
datorită numărului său mare de 
membri, transmite agenția sue
deză TT, citată de AFP. Corul din 
Oestersund, care deja era în 
Cartea Recordurilor drept cel 
mai numeros ansamblu muzical 
din lume, a mai adăugat, anul 
acesta, încă 15 noi cântăreți. 
Cei 1367 de copii au cântat me
lodii aparținând romancierei su
edeze Astrid Lindgren, creatoa
rea celebrului personaj Fifi 
Brindacier. Concertul lor a făcut 
parte din manifestările organi
zate cu prilejul sărbătorii Lacului
Storsjoen, pe malul caruia se 
află orașul Oestersund. 

vigoare de la 1 ianuarie 2000. Mi
nistrul Culturii, Ion Caramitru, a 
adăugat că pentru protecția per
sonalului din instituțiile de spec
tacol este necesară legiferarea 
statutului condiției juridice a ar
tistului, estimând că acest act 
normativ va fi adoptat până la 
sfârșitul acestui an, așa cum este 
prevăzut în programul de guver
nare.

Actorul Mircea Albulescu a 
propus ca în noul statut al artis
tului să fie inclusă și posibilitatea 
ca angajații instituțiilor de spec
tacol să aibă și statutul de socie
tari ai acestora. El a adăugat că 
astfel ar exista posibilitatea ca 
artiștii de valoare să fie păstrați și 
să fie respectată, în același timp, 
și dinamica înnoirii colectivelor. 
Actrița llinca Tomoroveanu a pro
pus, de asemenea, ca actorii con- 
sacrați să fie asimilați, în privința 
condițiilor pensionării, cu profe

Armenii la Gherla
Câteva sute de armeni din 

întreaga țară au participat la 
Gherla la sărbătorirea.a 250 
de ani de la ctitorirea celei 
mai mari catedrale armenești 
din România, transmite co
respondentul MEDIAFAX. Li
turghia a fost oficiată de epis
copul armenilor catolici din 
Europa Centrală și de Est, 
Nerses Nersesian, de nunțiul 
papal Janusz Bolonek și de 
episcopul romano-catolic de 
Alba lulia, Jakubinyi Gyorgy.

Prezent la manifestare, 
președintele Partidului Alter
nativa României, Varujan 
Vosganian, a declarat că ani
versarea a 250 de ani de la 

MEDIAFAX

sorii universitari, având astfel 
opțiunea de a se pensiona la 
împlinirea vârstei de 70 de ani. în 
prezent, actorii pensionari au 
posibilitatea cumulului pensiei cu 
onorariile primite în urma cola
borării cu teatrele.

Ministrul Culturii a apreciat 
că, după adoptarea noii legi a 
pensiilor și salarizării în sectorul 
bugetar, vor fi instituite noi criterii 
și o metodologie specifică de 
evaluare a muncii în domeniul 
cultural. "Directorul și condu
cerea instituției de spectacol vor 
lucra după principiile contractului 
de management, care va fi înnoit 
o dată la trei ani și evaluat anu
al", a mai spus Caramitru "Fiecare 
director de teatru va fi însărcinat 
cu administrarea fondului de 
salarii și cu evaluarea periodică 
a activității artiștilor și stabilirea 
retribuției acestora", a încheiat 
ministrul Culturii.

F~ FPSvâ 1 
' redeschide ' 

centrele de • 
i r . 1i afaceri i 
[ internaționale j 
| Fondul Proprietății de |
■ Stat va redeschide, la Milano, ■ 
J începând cu 1 iulie, primul! 
« centru internațional de afa- ■ 
I ceri, a anunțat, Sorin Dimi-1 
| triu, ministrul Privatizării. |
■ "Până la sfârșitul lunii iulie, | 
J vom mai redeschide centre-.
• le din Frankfurt și Madrid", a ■ 
I adăugat Dimitriu. FPS a de-1 
| cis, la începutul anului, în-1 
| chiderea centrelor interna-1 
J ționale de afaceri ca urmare *
• a costurilor ridicate de func-1 
I ționare. Acestea vor fi su-1 
| portate de acum înainte în | 
| proporții egale de către |
■ Fondul Proprietății de Stat și ■
• Camera de Comerț și Indus- ■ 
I trie a României, a adăugat I
| Dimitriu. |
L     — J

ctitorirea catedralei arme
nești de la Gherla este o 
sărbătoare a tuturor arme
nilor, una creștinească și un 
bun prilej pentru întâlnirea 
armenilor din întreaga lume. 
La sărbătoare au participat 
și armeni din orașul Gherla 
emigrați în Occident.

Catedrala armenească 
de la Gherla este cea mai 
mare de acest gen din Euro
pa. Orașul Gherla, care se 
numea la început Armeno- 
polis, a fost construit în între
gime de către armeni la înce
putul secolului al XVIII- lea. în 
oraș mai trăiesc în prezent 
doar 500 de etnici armeni.
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(Urmare din pag. 1)

în context se mai specifică 
faptul că asociația solicită 
inițierea de către Guvern a 
unei ordonanțe de urgență 
pentru ca litigiile apărute în 
raport cu regia ROMSILVA, 
derivând din aplicarea legilor 
18/1991 și 169/1997, să fie 
scutite de taxă de timbru în 
instanțele judecătorești. 
Totodată se presupune ca 
pentru tăierile abuzive de 
păduri private executate de 
către Romsilva după data de 
8 mai 1996, cu încălcarea 
articolelor 74 și 54 din Legea 
26/1996 - Codul Silvic, regia să 
fie obligată la plata despăgu
birilor către proprietarii cărora 
li s-a luat uzufructul, 
despăgubirea făcându-se la

INUNDAȚIILE DIN IUNIE
(Urmare din pag. 1)

Gheorghe Barbu, cât și alte cadre 
cu diferite responsabilități au 
apreciat că pe tot parcursul 
inundațiilor s-a acționat cu maximă 
responsabilitate de către Comisia 
Județeană de Aparare împotriva 
Dezastrelor și că prin eforturi 
susținute s-au asigurat alimente și 
medicamente în zonele cele mai 
afectate - Tisa, Pricaz, Turdaș și 
Lăpușnic.

Atât prefectul județului cât și 
președintele Consiliului județean 
și-au exprimat disponibilitatea de a 
sprijini în continuare gospodăriile 
afectate de inundațiile din iunie. în 
acest sens s-au alocat sume 
importante de la buget, iar în 
ședința Consiliului județean de 
luni, 29 iunie a.c., s-a aprobat un 
fond special de 500 milioane de lei 
care va fi folosit pentru refacerea 
unor drumuri, podețe sau alte 
lucrări ce sunt necesare pentru 
normalizarea situației.

Revenirea la composesorate
prețul actual de piață. 
Asociația cere să se oprească 
neîntârziat defrișarea în 
continuare a fondului forestier 
proprietate privată.

Foarte important de subli
niat este că asociația dorește 
ca în prevederile viitoarei legi 
care va finaliza acțiunea Legii 
169/1997 să se prevadă expres 
că terenurile proprietate 
composesorală să fie redate 
integral composesorilor în 
limitele inițiale de grănițuire 
precizate în actele de înființare 
a composesoratelor. Pentru 
situațiile de excepție, în care 
nu mai există urmași (descen- 
denți) ai composesorilor, în 
conformitate cu prevederile 
statutului inițial al composeso

De la nivelul Prefecturii s-a 
cerut o reevaluare în cursul 
acestei săptămâni a întregii 
situații rezultate în urma 
inundațiilor pentru a se cunoaște 
exact nivelul pagubelor 
înregistrate. S-a insistat pe ideea 
sprijinirii familiilor afectate de 
către inundații prin contul 
Solidaritatea deschis în urmă cu 
câteva zile prin liniile telefonice.

Ieri, s-au creat mai multe 
discuții, în diverse medii, avându- 
se în vedere prezența prefectului 
și președintelui Consiliului 
județean în Franța în momentul de 
vârf al inundațiilor - cei doi făcând 
parte din delegația oficială care a 
participat la Arras Aceștia, însă, 
au ținut o legătură strânsă cu 
județul, fapt ce nu a creat 
disfuncționalități în cadrul 
Comisiei Județene de Apărare 
împotriva Dezastrelor, cum eronat 
s-a înțeles, s-a mai precizat de 
către vorbitori la întâlnirea cu 
presa.

ratelor, se propune ca parce
lele respective să rămână în 
patrimoniu obștesc al com
posesoratelor, la dispoziția 
membrilor inițiali aflați în 
viață sau a descendenților 
acestora, fără a se putea 
naționaliza (expropria) de 
către stat sau de admi
nistrația publică locală.

Luând în considerare 
aceste solicitări, consiliul 
coordonator al Asociației 
Composesoratelor a jude
țului Hunedoara își exprimă 
nădejdea că se va asigura 
cadrul legislativ adecvat 
pentru revigorarea silvi
culturii și a economiei 
românești în ansamblul 
său.

^Intona Cmnliiliiilihet
Despre unele probleme 

legate de activitatea asociației de 
locatari nr. 139 din Deva și o 
seamă de nemulțumiri cu privire 
la administrarea acesteia, ne-au 
trimis o scrisoare mai mulți 
locatari din blocul 42 - între care 
dnii Aurel Teușan, Costicâ 
Sandu, loan Bozan, Breyer.

Scrisoarea a fost cercetată

(Urmare din pag. 1)

urmă, pentru că această 
lucrare nu este finanțată de la 
bugetul comunei ci de la 
bugetul statului. Avem toate 
aprobările necesare, în princi
pal hotărârea guvernului, și 
acum suntem în faza întocmirii 
documentațiilor. Conducta de 
gaze va fi trasă de la stația de 
distribuție Strei, pe o lungime 
de mai mulți kilometri. Lucrarea 
va costa mai multe miliarde de 
lei, iar contribuția cetățenilor va 

^fi de 5 la sută, plus costurile pe

Deva. Aproape de Piuta centrală 
a fost amenajată o minipiață eu 

mărfuri industriale, care ar putea 
arăta mai bine.

Foto: Anton SOC AC!

de către dl ing. Radu Breaz din 
cadrul RAGCL. "La ședința 
convocată în 20 mai '98 - se 
spune în răspunsul primit - cu 
locatarii din blocul 42 și 
Comitetul asociației de locatari 
139, s-a stabilit ca blocul 42 să 
se desprindă din asociația 139 
și să-și constituie Asociație de 
proprietari, conform legislației în 
vigoare, iar divergențele 
reclamate s-au soluționat pe 
cale amiabilă."

Ingnrijfcrare jiustificatâ
care le va suporta fiecare 
pentru instalațiile necesare în 
gospodăriile proprii. Avem 
credința că în decurs de câțiva 
ani visul acesta de a avea gaz 
metan în gospodăriile noastre 
se va realiza.

Pentru unele din pro
blemele de care v-am vorbit și 
pentru a căror rezolvare nu 
avem fondurile necesare vom 
căuta să le soluționăm apelând 
la resurse locale.

£ 28 iunie 1873 - a murit
Andrei Saguna. mitropolit al 
românilor ortodocși din Transilvania 
(n. 1809), membru de onoare al 
Academiei Române din 1871. în 
timpul revoluției din 1848 a fost 
conducător al grupării prohabsbur- 
gice a burgheziei române. A jucat 
un rol important în acțiunea de 
emancipare a bisericii ortodoxe a 
românilor din Transilvania și Banat.

S 28 iunie 1914 - a avut loc, 
la Sarajevo, asasinarea arhiducelui 

tronului Austro-Ungariei, de către 
un naționalist sârb, moment ce a 
declanșat primul război mondial.

2 28 iunie 1919 - s-a
semnat, la Versailles, Tratatul de 
pace între puterile învingătoare în 
primul război mondial (Anglia, SUA, 
Franța, Italia, Japonia și alte 21 de 
state aliate, printre care și 
România), de o parte, și Germania 
învinsă, de cealaltă parte.

£ 29 iunie 1819 - s-a născut
Nicolae Bălcescu. om politic, 
gânditor și istoric român. A avut un rol 
major în organizarea și conducerea 
revoluției de la 1848 din Țara 
Românească. A fost unul dintre 
întemeietorii istoriografiei moderne 
românești și fondatorul societății 
revoluționare “Frăția". Una dintre cele 
mai importante opere ale sale, editată

Așa am procedat cu 
construcția podului peste râul 
Strei în satul Covragi. El este 
realizat cu sprijinul șantierului 
hidrotehnic Râu Mare Retezat 
și al Filialei RENEL Hațeg, 
care construiesc în zonă o 
hidrocentrală și care se vor 
folosi de acel pod.

îngrijorarea noastră 
persistă însă pentru că nu 
vom putea găsi resursele lo
cale ca să realizăm tot ce ne
am propus.

postum, în 1878, este “Istoria 
românilor sub Mihai-vodă Viteazul". 
A mai editat, împreună cu August 
Treboniu Laurian, "Magazinul istoric 
pentru Dacia" (m. 1852).

£ 29 iunie 1900 - a fost
adoptat, de către guvernul 
suedez, statutul___Fundației
Premiului Nobel.

£ 1 iulie 1881 - a apărut,
la lași, revista “Contemporanul", 
bilunar politic, cultural, științific și 
literar, în jurul căreia s-au grupat o 
serie de personalități literare ale 
vremii; C. Dobrogeanu-Gherea, C. 
Miile, O. Carp, frații Nădejde ș.a.

£ 1 iulie 1804 - s-a
născut, la Paris, scriitoarea 
George Sand, pe numele real 
Amantine Aurore Lucile Dupin, 
autoare a unor romane în care a 
pledat pentru emanciparea 
socială a femeii: “Indiana", “Lelia", 
"Mauprat", traduse și în limba 
română (m. 1876).

$ 2 iulie 1877 - s-a născut
romancierul, poetul și eseistul 
german Herman Hesse, laureat al 
Premiului Nobel pentru literatură 
în anul 1946. Influențat în opera 
sa de romanticii germani, a creat 
numeroase romane rămase 
celebre: “Jocul cu mărgele de 
sticlă”, “Lupul stepelor", 
“întoarcerea acasă" (m. 1962).

f-' . ...
Sala de festivități a Prefecturii 

a găzduit, sâmbătă după-amiază, 
începând cu ora 18.00, o serată 
organizată de Asociația ,.Alter 
Ego" din Deva, în scopul 
strângerii de fonduri necesare 
dezvoltării unor programe 
destinate copiilor din casele de 
copii din Deva.

Expozițiile au prezentat 
obiecte create de copiii celor două 
case - mici obiecte de decor, 
jucării tricotate, măști, tablouri, 

„Pune o razei de lumina 
în viata lui"

f

felicitări, cu desene ale celor mici.
,,Prin balul de caritate din 

această seară - spunea dna 
Daniela Miheț, președinta „Alter 
Ego" - sperăm să realizăm 
fonduri care să ne permită 
înfăptuirea unor obiective imediate 
la cele două instituții, menite să 
sporească confortul, condițiile de 
viată ale celor mici."

„Tragem un semnal de 
alarmă pentru acești copii cu 
suflete curate, copii neînțeleși din 
neputință sau numai din indife
rență - să nu rămână condamnați 
a fi simple enigme; da, sensul 
vieții, continuitatea sunt copiii. Iar 
noi suntem cei care le oferim acel 
ceva ce nu s-a măsurat încă: 
„speranța" (Carmen Micu).

Programul a fost deschis de 
formația „La strada" (copii 
crescuți în Casa de copii nr. 2 
București). Ei au fost cei chemați 
de asociație să transmită, ca frați 
mai mari, mesajul lor de 
demnitate, voință, încredere și 
optimism copiilor din Deva, 
sâmbătă dimineața împreună cu 

jnembri ai asociației făcând o 

vizită la casele de copii.
Au mai evoluat grupul 

folcloric, dirijat de Ciprian 
Roman, acompaniat de formația 
de muzică populară „Arde
leana”, condusă de Adrian 
Zselleyan.

Au susținut reușita acțiunii 
dnii Claudiu Costa, Boscaro 
Gabrielle, Emilian Stancu, Dorin 
Bucur, dnele Doina Vlas, Ana 
Orșa, Emilia Ceascai, Tatiana 
Opruța, dnii loan Hotoiu, Viorel

Suclea, Horia Crișan. De 
asemenea Asociația „Nowero" 
Rupea, societățile comerciale 
Ardis Metal, Alma Modex, 
Simako-S.R.L., Cooperativa 
„Cauciucul" Deva, S.C. 
Coratrans S A. Deva, Nida 
Construct, Luxten, Salutaris, 
Bath Box, Miss Alicia, Club 
Senza Frontiere,. S.C. Sigma 
Plus, Aeroclubul „Dacia”, 
Beverly Hills, Coca Cola, 
Prefectura și Primăria Deva.

Nu toți cei invitați au 
răspuns, din păcate, la 
această inițiativă demnă de a 
fi luată în seamă.

A fost o seară în care 
cuvântul caritate a răzbătut ca 
un glas la un instrument bine 
acordat de minți și suflete 
oneste. „Să dăruiești, să 
sacrifici fără speranță de 
răsplată; aceasta este 
adevărata iubire pe care 
Dumnezeu ne-a dăruit-o" - 
încheia dna Carmen Micu 
mesajul rostit.

Estera SÎNA

NOUL SEDIU-CEL MAI IMPORTANT OBIECTIV AL
C.C.I. HUNEDOARA-DEVA PE 1997

Adunarea Generală a mem
brilor Camerei de Comerț și 
Industrie Hunedoara-Deva a avut pe 
ordinea de zi teme de discuție 
clasice. Este vorba de prezentarea 
raportului Colegiului de Conducere 
al C.C.I. Hunedoara cu privire la 
activitatea pe anul 1997, a raportului 
de bilanț contabil pe anul 1997 și a 
raportului cenzorului, precum și 
trasarea principalelor direcții de 
activitate pe care C.C.I. le va urma 
în cursul acestui an.

Analizând activitatea din 1997, 
dl ing. Cornel Burlec, președintele 
C.C.I. Hunedoara-Deva, a început 
prin a prezenta contextul economic 
nefavorabil în care a trebuit să 
acționeze Camera în 1997. Princi
palele efecte ale întârzierii reformei 
au fost identificate a fi stagnarea 
investițiilor, creșterea inflației, 
scăderea puterii de cumpărare a 
populației, scăderea capacității de 
supraviețuire a firmelor mici și 
mijlocii, creșterea blocajului 
financiar, scăderea participării 
firmelor autohtone la piața internă 
precum și scăderea capacității de 
export a operatorilor economici 
români. Pentru corectarea pe cât 
posibil a acestei stări de fapt, 
Camera acționează prin influențarea 
legislativului și obținerea unei 
legislații coerente și favorabile 
dezvoltării economice. Ca exemplu, 
s-a prezentat intervenția Camerei, 
prima dată pe lângă parlamentarii 
hunedoreni și apoi direct la 
Ministerul Finanțelor, pentru 
modificarea legii taxelor locale ce, 
inițial, prevedea taxe de închiriere 
pentru terenurile concesionate în 
vederea amplasării unor chioșcuri 
mai mari decât chiriile cerute pentru 
construcții definitive. Acest lucru ar 

fi dus la închiderea unui mare număr 
de mici afaceri generând apariția a 
peste 1000 de șomeri doar în 
municipiul Deva. O altă inițiativă 
legislativă a C.C.I. Hunedoara a fost 
și proiectul de act normativ menit a 
crea zone speciale în zonele 
defavorizate ale județului nostru. Pe 
lângă aceste inițiative, Camera a 
făcut numeroase sesizări legis
lativului și executivului semnalând 
discordanțe legislative laolaltă cu

Adunarea Generală a membrilor Camerei de 
Comeiț și Industrie Hunedoara - Deva

fenomene economice negative care 
frânează dezvoltarea

Cel mai important obiectiv al 
Camerei de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara pentru 1997 a 
fost construirea sediului propriu în 
care activitatea să se poată 
desfășura corespunzător. Din datele 
prezentate am reținut că lucrările au 
început la 1 martie 1997 și s-au 
încheiat la 31 martie a.c. rămânând 
totuși o serie de probleme de 
rezolvat. Investiția reprezintă 
ridicarea unei clădiri complet noi în 
suprafață de 930 de mp desfășurați, 
precum și reameriajarea în totalitate 
a fostei săli a ghișeelor din BRD, în 
suprafață de 300 de mp. Cumulat, 
noul sediul al C.C.I. Hunedoara 
însumează o suprafață de 1200 de 
mp. Conform devizelor lucrării până 
la această dată sediul costă 1,25 
miliarde de lei, ceea ce reprezintă un 
preț de cca. 900.000 de lei/mp. La 
ora actuală Camera mai are de plătit 
260 de milioane de lei, din care suma 
de 50 de milioane reprezintă garanția 
de bună execuție și va fi achitată în 
termen de un an de la predarea 

lucrării. Proiectul lucrării a fost 
executat de echipa de proiectare a 
Consiliului Județean Hunedoara, 
beneficiarul arătându-și recunoștința 
pentru membrii Camerei ce au 
sprijinit activ prin sponsorizări 
ridicarea investiției.

A fost prezentată apoi, succint, 
activitatea principalelor compar
timente din cadrul C.C.I. Hunedoara. 
Compartimentul de Relații Externe, 
Reprezentanta C.R.C.E. și terminal

B.R.M. a facilitat participarea 
oamenilor de afaceri din județ la 8 
expoziții și târguri internaționale din 
SUA, Grecia, Austria, Elveția, Egipt, 
Canada și Franța. De asemenea, 
compartimentul a furnizat informații 
referitoare la oportunitățile de 
afaceri din străinătate la cererea a 
peste 80 de firme din județ. 
Compartimentul de Târguri și 
Expoziții al Camerei a organizat în 
1997 cinci manifestări expoziționale. 
Două cu caracter international- 
ROMMIN și MARMODEV-care au 
reunit la standuri peste 60 de firme 
de prestigiu din 12 țări. Alte 
manifestări traditionale au fost 
AGROEXPO, Târgul de Paști, HD 
EXPO și Târgul Sărbătorilor de 
lamă. Compartimentul de pregătire 
profesională a organizat în anul 
trecut 11 cursuri de specialitate la 
care au participat 291 de cursanți. 
Pentru prima dată în județ s-au 
organizat și cursuri pentru șomeri în. 
colaborare cu D.G.M.P.S. 
Compartimentul de Relații Interne 
este abilitat să mențină permanent 
legătura dintre Cameră și membrii 

săi. In 1997 au fost organizate 7 
întâlniri pe diferite teme legate de 
problematica cu care se confruntă 
operatorul economic. De aseme
nea, compartimentul a facilitat 
participarea a 19 firme membre la 
10 întâlniri de afaceri, simpo
zioane și manifestări diverse în 
țară. Compartimentul de presă- 
publicitate a avut sarcina de a 
oglindi manifestările C.C.I. și de a 
transmite presei scrise și audio
vizuale informațiile necesare 
popularizării activităților camerei. 
A fost apreciată activitatea princi
pală a acestui compartiment ce 
constă în editarea publicației 
Camerei, COMERȚUL HUNEDO- 
REAN.

Din activitatea curentă pe 
1997, Camera a obtinut venituri în 
valoare de 1,307 miliarde de lei, 
cheltuind pentru desfășurarea 
propriei activități, inclusiv dotări cu 
calculatoare, obiecte de inventar, 
919.417 mii lei. A rezultat un 
excedent de 396.695 mii lei. 
Indicele de creștere a veniturilor 
în 1997 față de cel planificat este 
de 1,48, iar excedentul realizat 
față de cel planificat este de 7,19. 
Rata eficienței economice este de 
144 la sută iar cea a rentabilității 
de 30 la sută.

Ca și concluzii la materialele 
prezentate a reieșit că întreaga 
activitate a C.C.I. Hunedoara- 
Deva pe 1997 a fost bună, 
Camera continuând și în acest an 
să se constituie într-un aliat, 
sprijinitor și sfătuitor al tuturor 
membrilor săi, militând în 
continuare pentru instaurarea 
unui mediu economic sănătos în 
județ. (A.S.)
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