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I Conflict între români 

și italieni
De la 1 iulie a.c., în satul Ponor, comuna Pui, a izbucnit 

un conflict de muncă între 52 de salariați români și 
patronii italieni ai S.C. “Bat’HBO MATCONST” SRL Pui. 
Patronii refuză să plătească orele suplimentare și părțile 
sociale.

Osgics Villi, Moser Tullio și Simone Berto ( italieni cu 
reședința în Pui) au exportat produsele în Anglia, iar banii 
au fost depuși în contul unei societăți italiene la care cei 
trei sunt asociați. Românii sunt susținuți de alți doi patroni 
italieni ai firmei, cu reședința în Pui. Este vorba de Bruno 
Bronzini și Lucio Pelegrini. (V.N.)•__________________ .______ _______ _____ _____ ‘

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara

Oamenii politici pierd tot mai mult încrederea populației
Erodarea credibilității 

oamenilor politici în opinia 
electoratului este o realitate care 
se accentuează pe zi ce trece. 
Nu este un lucru nou, l-au simțit 
guvernele care s-au succedat 
după ’89, l-au trăit parlamentarii, 
partidele politice. Acest lucru 
este accentuat de disputele 
interminabile dintre putere și 
opoziție, din interiorul coaliției 
aflate la putere și, mai nou, chiar 
din sânul unor partide, aflate la 
guvernare care până mai ieri 
erau atât ,de credibile mai ales 
prin unitatea lor de “ suprafață" 
dacă nu prin părerile de

guvernare. Pe fondul unei vieți tot 
mai anevoioase, aL extinderii 
sărăciei, oamenii politici, în ciuda 
promisiunilor, devin incredibili, și 
ce e mai trist își dovedesc 
incapacitatea.

Un recent sondaj de opinie 
elaborat de CURS, efectuat pe 
aproximativ 1200 de subiecți, 
vine să confirme acest lucru. Și 
nu este primul! Sondajul oferă 
cifre care îi așază pe oamenii 
politici, partidele și parlamentul 
țării pe ultimele locuri în ceea ce 
privește încrederea populației. 
Ceea ce este mai trist este faptul 
că aproape toți oamenii politici

sunt situați pe același calapod. 
Acest lucru nici nu mai miră pe 
nimeni deoarece câmpul lor de 
acțiune este această țară împinsă 
pe toboganul subdezvoltării ac
centuate, în care inflația și 
prețurile ating cote alarmante, în 
care, deși se caută, nu se mai 
găsește linia de plutire. Nu 
mergem cu gândul până acolo 
încât să credem că cineva 
dorește ca această țară să devină 
neguvernabilă, dar se fac pași 
serioși în această direcție.

Un confrate gazetar ne aduce 
aminte că primele campanii

postdecembriste au fost cele 
îndmpW'' ”j privaților y
partidelor politice, altele decăi 

■ FSN. Aceste lucruri se văd și 
acum. Deși majoritatea intervie- 
vaților sondajului, exprimând 
opinia majorității populației, 
dorește privatizarea, tot 
aceasta nu are încredere în 
agenții economici privați, con- 
siderându-i hoți pe cei care au 
făcut avere. Au fost și dintre 
aceștia, nu se îndoiește nimeni,

Mine! BODEA
(Continuare în pag. 8)
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Trei senerali din MX 
au fost pensionați
Prin decret prezidențial, trei generali din Ministerul de 

interne au fost pensionați. Este vorba de Nicuiae Nițu, fost 
șef ai Poliției Capitalei și apoi consilier ai ministrului de 
interne; ion Pituiescu, fost șef ai Poliției Române, fost 
consilier ai ministrului de interne; Iulian Medrea, fost șef ai 
Direcției Ordine Publică din iGP, fost adjunct ia Direcția 
Poliției de Frontieră și Pașapoarte.

Numele ior nu sunt necunoscute opiniei publice, fiind 
vehiculate în presă pentru diverse motive. Primii doi și-au 
depus cererea de pensionare, ultimul fiind pensionat pentru 
Urnită de vârstă. (M.B.)
\____________________________________ /

Semnarea protocolului de 
colaborare între județele 

Hunedoara și Vas (Ungaria)

Vineri după-amiază la 
Deva a avut loc ceremonia 
semnării protocolului de 
colaborare între județele 
Hunedoara și Vas (Ungaria), 
care prevede, față de ante
riorul protocol, o extindere în 
multiple planuri a relațiilor în 
folosul celor două județe și al 
locuitorilor acestora. La cere
monie, care s-a desfășurat în 
prezența delegațiilor celor 
două județe, a, participat

prefectul județului Hune
doara, dl Pompiliu Budulan. 
De asemenea, au participat 
reprezentanți ai mass
media.

După intonarea imnurilor 
celor două țări au rostit alo
cuțiuni dnii dr. Gyula Pusztai, 
președintele Consiliului jude
țului Vas, membru în parla
mentul Ungariei, și dl ing. 
Gheorghe Barbu, preșe
dintele Consiliului județean

Hunedoara. Dl Pusztai a 
subliniat că în cei 8 ani care 
au trecut de la protocolul 
anterior a constatat că s-au; 
produs transformări pro
funde în viața economico- 
socială a celor două județe, 
acum existând premise 
favorabile pentru așezarea 
pe noi baze și principii a

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare in pag. 8)

^âmas bun al studenților deveni
Cea de-a patra promoție 

de absolvenți a Universității 
Ecologice din Deva (Fa
cultatea de Management în 
Economia Turismului și 
Comerțului Internațional) a 
spus adio, sâmbătă (4 iulie 
a.c.), vieții de student și 
tuturor celor care i-au 
îndrumat în acest timp. 
Ceremonia încheierii anului 
universitar și cursul festiv 
au fost găzduite de sala 
mare a Prefecturii, unde 
alături de studenți și de 
profesori s-au aflat părinți 
și prieteni, precum și 
oficialitățile județului.

Dacă în urmă cu cinci 
ani, 146 de studenți 
porneau pe drumul devenirii 
specialistului într-un do
meniu de actualitate și, mai 
ales, de viitor, cei care au 
rămas și au reușit să ajungă 
la capătul acestui drum au 
fost doar 43; ceea ce pare 
să confirme că singura 
instituție deveană de 
învățământ superior este 
consecventă cu exigențele 
impuse studenților, celor

care ulterior vor prelua 
comanda într-o serie de 
instituții, întreprinderi mici 
și mijlocii, după cum arăta 
prorectorul universității, 
Sigismund Duma.

Pentru acestea și pentru 
toate câte-au primit an de 
an în facultate, absolvenții 
s-au simțit datori să mulțu
mească profesorilor lor, prin 
glasul șefului de promoție, 
Cornel Purcar; aceasta 
după ce au ascultat, pentru

ultima dată, cursul de 
drept al profesorului 
Iulius Kutaș. Emoțiile n- 
au fost vizibile însă doar 
în rândul studenților, ci și 
de partea profesorilor, 
care i-au asigurat pe foștii 
lor studenți că porțile 
facultății le rămân 
oricând deschise, do- 
rindu-le succes la exa
menul de licență și toate 
cele necesare pe mai 
departe. (G.B.)

La Dupăpiatră, în Anul tancului

„întâlnirea moților cu istoria”
Ajunsă la a XXVI-a ediție, 

„întâlnirea moților cu 
istoria” s-a înscris anul 
acesta între manifestările 
prilejuite de împlinirea a 150 
de ani de la Revoluția din 
1848 și de „Anul tancului”, 
erou de la a cărui trecere în 
eternitate se comemorează 
125 de ani. Ca în fiecare an

românii sosiți la întâlnirea cu 
istoria, în ciuda timpului rece, 
au fost numeroși. Și ca de 
fiecare dată organizatorii le- 
au rezervat surprize: intrarea 
în zona centrală se face 
printr-o poartă monumentală 
pe al cărei frontispiciu se 
putea citi, alături de titulatura 
manifestării și urarea de bun

Sâmbătă !a Vata,
S-a hotărât fuzionarea 

ApR - PSDR
Potrivit unor informații de ultimă oră, pe 

care le deținem, scena politică românească 
a cunoscut un nou eveniment. în urma unui 
protocol încheiat sâmbătă 4 iulie a.c. la Vata 
între Partidul Social Democrat Român, 
reprezentat de către dl Emil Putin, prim- 
vicepreședinte al acestui partid, și dl 
Theodor Meleșcanu, președintele Alianței 
pentru România, s-a hotărât fuzionarea celor 
două partide. Cu această ocazie s-au mai 
purtat discuții asupra denumirii noului 
partid, a siglei și a structurilor organizatorice 
locale și centrale. Conform unor surse care 
și-au păstrat deocamdată anonimatul noul 
lider al viitoarei formațiuni politice va fi dl 
Theodor Meleșcanu, actualul președinte al 
ApR. (C.P.)

ALEGERI PENTRU 
FUNCȚIA DE 
PRIMAR AL

COMUNEI ILIA
După cum am fost informați de la 

Prefectura județului Hunedoara, în 
data de 26 iulie a.c., în comuna Ilia 
vor avea loc alegeri, în Cir
cumscripția electorală nr. 41, pentru 
alegerea primarului acestei unități 
administrativ-teritoriale, în urma 

^demisiei fostului primar. (N.T.)_____ t

Prin această superbă poartă încrustată cu motive populare și 
încadrată de drapele tricolore, am intrat duminică în ținutul 

legendar de la Dupăpiatră unde cotropitorilor maghiari li s-a 
oferit, acum 150 de ani, o lecție de patriotism, de dragoste pentru 

pământul strămoșesc din partea moților lui Avram lancu.

venit, inscripția Dupăpiatră 
- Carmaux (Franța), loca
lități înfrățite. De aseme
nea, scena a fost acoperită 
cu o săptămână înainte cu 
o copertină tricoloră (de 
altfel și suporții pentru 
corpurile de iluminat 
public erau... tricolori). 
Pregătirea „întâlnirii 
moților cu istoria” a 
început, după mărturia dlui 
Viorel Vulturar, primarul 
comunei Buceș și sufletul 
evenimentului, la 1 fe
bruarie.

Cu mult înainte de des
chiderea oficială a „întâl
nirii” dirijarea mașinilor se 
făcea de către polițiști încă 
din sat, de la intersecția 
spre Stănija. Drumul spre 
scenă și dincolo de ea era 
flancat de mașini, tarabe și 
corturi cu oameni veniți la 
întâlnire sau cu alte 
atribuții în această zi, cu 
comercianți ce le ofereau

Viorica ROMAN, 
Cornel POENAR 

Foto: Traian MÂNU
(Continuare în pag. 5)
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O BERBEC
întâlnire neașteptată cu o 

persoană care nu vă este 
indiferentă. Dacă amânați 
lucrurile trecute în agendă 
nu veți pierde nimic.

5 TAUR
Dorință mare de 

exprimare și veți găsi locul 
potrivit pentru a vă 
manifesta. Ați putea câștiga 
niște bani. Evitați vreun 
angcțjament cu cineva mai 
în vârstă căci vă 
dezavantajează.

O GEMENI
O zi bună pentru dv dar 

drumurile vă vor epuiza. 
Cineva vă dă o mână de 
ajutor într-o problemă, fără 
a lăsa să se vadă.

O RAC
întâlnire cu oameni de 

afaceri; fiți atent la detalii, 
pentru a face o impresie cât 
mai bună. întâlnirea cu o 
persoană de sex opus vă va 
crea emoții puternice.

O LEU
Găsiți soluții oricăror 

probleme, ceea ce face să 
vă crească popularitatea. 
Copiii au nevoie de mai 
multă atenție din partea dv. 
Realizare profesională.

O FECIOARĂ
Analizată corespunzător, 

energia dv v-ar putea aduce 
beneficii. în domeniul 
profesional însă, lucrurile vă 
cam scapă de sub control.

O BALANȚĂ
Putere mare de muncă. 

Deși încercările demarează 
greu, ați putea rezolva 
unele probleme. Șanse de 
reușită există, deși v-a 
cuprins pesimismul.

Z> SCORPION
Evitați speculațiile, căci 

nu sunt inspirate. Dacă vă 
vor solicita copiii să ieșiți cu 
ei la cumpărături, luați-vă 
cât mai mulți bani O 
femeie vă urmărește 
mișcările.

Z) SĂGETĂTOR
Aveți de ales între mai 

multe oferte interesante. Nu 
vă grăbiți; aveți timp să 
decideți. O discuție despre 
o călătorie vă va aduce 
perspective minunate.

O CAPRICORN
Evitați inițiativele care 

comportă riscuri. Specu
lațiile nu vă aduc avantaje, 
deși vă tentează. Dorința de 
a călători vă aduce 
încurcături.

Z) VĂRSĂTOR
Sfatul unei persoane mai 

în vârstă v-ar putea fi de 
folos. Nu vă lăsați condus 
de primul impuls, căci vă va 
duce pe căi greșite. Veți 
avea de făcut un drum care 
nu vă prea surâde, dar nu 
aveți ce face.

O PEȘTI
Energia dv se acu

mulează și riscă să se 
transforme într-un cazan 
sub presiune. Ați face bine 
să vă consolidați cunoș
tințele teoretice. Atenție la 
bani, căci riscați să pierdeți 
o sumă importantă.

Campfonatul Mundial de fotbal Franța *98
S-au încheiat sferturile de finală, 

urmează semifinalele
Așa cum este și normai, pe 

măsură ce se apropie finalul 
marii competiții fotbalistice, 
asistăm la meciuri viu 
disputate, de un ridicat nivel 
tehnic și spectacular. Este și 
normal. “Sita” a cernut și după 
partidele din grupe și optimile 
de finală, în sferturi s-au 
prezentat formații bine cotate 
in fotbalul internațional, care 
au confirmat valoarea, toate 
cele patru partide demonstrând 
nu numai valoare, “registre" 
tehnico-tactice de clasă, ci și 
o pregătire fizică superioară.

Toate cele patru meciuri au 
atras aprecierile specialiștilor 
dar și ale largului public spec
tator de pe stadioane și din fața 
micilor ecrane. în prima partidă, 
Italia - Franța, jocul a fost 
deosebit de palpitant, 
ajungând până la departajarea 
prin loviturile de la 11 metri! 
Deși francezii au câștigat acest 
meci atât de important pentru

Cei mai buni fotbaliști !a C.M.
Printre ei și Hagi, Adrian llie și 

D.Petrescu
Un grup de specialiști au 

stabilit după cele 56 de meciuri 
disputate la Cupa Mondială un lot 
de 61 de jucători cu cei mai buni 
fotbaliști de la această competiție. 
Printre cei selecționați se află și 
românii Dan Petrescu, Gheorghe 
Hagi și Adrian llie. Inițiativa 
aparține și este patronată de 
Firma Mastercard în co-proprietate 
cu FIFA, și are ca scop donații de 
50.000 de dolari pentru asociația 
“SOS Villages d'Enfants". Juriul 
este prezidat de elvețianul Jurg 
Nepfer și este compus din 
tehnicieni de renume precum 
olandezul Rinus Michels, slovacul 
Josef Venglod, scoțianul Andy 
Roxbourgh sau francezul Gerard 
Houllier.

lată în continuare lista celor 61 
de jucători nominalizați, care după 
terminarea semifinalelor nu va mai 
cuprinde decât 16 fotbaliști:

Portari: Chilavert (Paraguay), 
Barthez (Franța), Pagliuca (Italia), 
Schmeichel (Danemarca), Van der 
Sar (Olanda).

Fundași centrali: Adams 
(Anglia), Ayala (Argentina), 
Gamarra (Paraguay), Blanc, 
Desailly, (ambii Franța), Simici

MARȚI
7 iulie

TVR 1
6.00 România: ora 6 fix! 8.10 

Telemondial 9.00 TVR Cluj- 
Napoca 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Ultimele 
știri (s/r) 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.10 Telemondial 17.30 
Desene animate 18.00 Katts 
și câinele (s, ep. 41) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 252) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20 00 Jurnal, meteo, 
ed. specială 21.00 Efecte 
secundare (s, ep. 27) 22.00 
Fotbal: Meci din semifinale: 
Brazilia - Olanda 0.00 Canary 
Wharf (s, ep. 172)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.30 

Fotbal: Franța ’98 (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 

atingerea obiectivului lor de a 
lua titlul de campioni mondiali, 
în urma ratării de către Di 
Biagio, trebuie să spunem că 
francezii au meritat pe deplin 
calificarea întrucât de-a lungul 
celor 90 de minute de joc și-au 
creat o sumedenie de faze 
periculoase în careul italienilor 
și chiar dacă în prelungiri au 
mai redus turația motoarelor, 
au dovedit că doresc mult 
victoria și în final au și obțin ut- 
o, ceea ce garantează că și de 
acum până în finală, 
stadioanele vor fi arhipline. 
Brazilia își continuă mersul său 
în ritm crescut ridicând tempo
ral pe măsura creșterii 
dificultății meciurilor. Deși nu 
ie-a fost ușor, până la urmă 
i-au îngenuncheat și pe 
fotbaliștii din Danemarca.

O semi-surpriză ne-au oferit 
olandezii care s-au calificat în 
dauna argentinienilor care nici 
nu voiau să audă că nu vor juca

(Croația), Stăm, F. de Boer 
(ambii Olanda), Worns 
(Germania).

Fundași laterali: Roberto 
Carlos, Cafu (ambii Brazilia). 
Thuram, Lizarazu (ambii 
Franța), Jarni (Croația), Dan 
Petrescu (România).

Mijlocași: Dunga, Cesar 
Sampaio, Rivaldo (toți Brazilia), 
M.Laudrup, Helveg (ambii 
Danemarca), Djorkaeff. Zidane 
(ambii Franța), Veron, Ortega, 
Almeyda (toți Argentina), 
Oliseh, Okocha (ambii Nigeria), 
Di Baggio (Italia), Rekdal 
(Norvegia), Overmars, Cocu 
(ambii Olanda), Sierra (Chile), 
Garcia Aspe (Mexic), Ince 
(Anglia), Hagi (România), 
Asanovici (Croația), Hierro 
(Spania), Jokanovici (Iugos
lavia), Nakata (Japonia).

Atacanți: Hernandez
(Mexic), llie (România), Hadji 
(Maroc), Batistuta (Argentina), 
Vieri (Italia), Bierhoff (Ger
mania), Zamorano, Salas (ambii 
Chile), Morientes (Spania), 
Owen, Shearer (ambii Anglia); 
T.A. Fio (Norvegia). Ronaldo 
(Brazilia), B,Laudrup (Dane
marca), Henry (Franța), Suker 
(Croația), Bergkamp (Olanda).

(r) 13.00 Nimic sfânt (s/r)
15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 157) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare
19.10 Dosarele istoriei (do)
20.10 Ultimele știri (s, ep. 85) 
21.00 Sensul tranziției 22.00 
Teatru liric 23.30 Pelerinaje 
0.00 Festivalul de Muzică 
Modernă, București 1998

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie - lupta 
pentru supraviețuire (do) 
10.25 Animal Show (s) 11.00 
Caracatița (s/r) 12.00 Omul 
cu o mie de fețe (s/r) 13.00 
Tropical Heat (s/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sfântul 
(s, ep. 37) 15.10 Vrei să ne 
distrăm sâmbătă seara? 
(div./r) 15.40 întoarcerea 

Sfântului (s, ep. 12) 16.35 
Văduva (s, ep. 36) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 96) 19.30 

cu Brazilia în finală. Ce e 
drept, nordicii au jucat 
excelent și merg mai departe.

în ultima partidă de 
sâmbătă, din sferturile de 
finală, reprezentativa Ger
maniei a ieșit șifonată rău. 
Timizi la început, croații s-au 
apărat organizat și când au 
văzut că germanii au prins o 
zi slabă, au ieșit la atac pentru 
ca în final să-i surclaseze cu 
3-0! Zi de patimă pentru 
conducerea tehnică, an
trenorul Vogts fiind ținta unor 
numeroase critici în presa 
germană.

Acum urmează semi
finalele. Azi, la ora 22,00, La 
Marsilia, Brazilia - Olanda. 
Miercuri, la Paris, Franța - 
Croația (ora 22,00). Vizionare 
bună, stimați cititori!

’ Sabin CERBU

REZULTATELE 
MECIURILOR 

DISPUTATE ÎN 
SFERTURILE DE 

FINALĂ
ITALIA - FRANȚA 3-4 
BRAZILIA - DANEMARCA 3-2 
OLANDA - ARGENTINA 2-1 
GERMANIA-CROATIA 0-3

în semifinale
Marți, 7 iulie, Marsilia, 

ora 22.00
BRAZILIA-OLANDA
Miercuri, 8 iulie, Saint 

Denis, ora 22.00
FRANȚA - CROATIA>>
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Mijlocașul naționalei Franței, Emmanuel Petit, a fost 
solicitat de Federația Internațională de Fotbal (FIFA), 
pentru gestul său de a trimite balonul afară din teren 
la meciul din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 
dintre Franța și Italia, într-o situație mai mult decât 
favorabilă pentru echipa sa, în momentul în care un 
adversar era accidentat.

Prin vocea purtătorului său de cuvânt, Keith Coo
per, FIFA a anunțat că Petit este unul dintre candidații 
la premiul “Fair - play", ce se acordă pentru conduită 
sportivă excepțională.

Selecționerul Glenn^ 
Hoddle rămâne in 

continuare
Selecționerul naționalei Angliei, Glenn Hoddle, 

a fost confirmat în funcție și pentru Cupa Mondială 
din 2002, chiar dacă la ediția din Franța 1998 
britanicii au părăsit competiția încă din optimile 
de finală. "Nu există nici un dubiu în privința 
antrenorului Angliei. Va rămâne Hoddle, deoarece 
avem convingerea că poate câștiga titlul suprem 
în 2002", a declarat președintele federației 

^engleze, Keith Wiseman. y

Dallas (s, ep. 38) 20.20 
închisoarea secretelor 

(dramă SUA 1996) 22.45 Știri/ 
Sport 23.00 Tropical Heat (s, 
ep. 21) 23.45 Microbiștii de 
la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Procesul 
mondialelor (r) 10.30 Insula 
misterioasă (s) 11.00 Știri de 
televiziune (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Zdrențărosul 
(dramă SUA 1981) 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 Pensacola - 
Trupe de elită (s, ep. 2) 21.15 
Chicago Hope (s, ep. 21) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 117) 22.45 
Cracker (s) 23.30 Știrile PRO 
TV 0.00 Procesul mon
dialelor

O partidă greu de uitat 
imun - ennNrn 3-4

r
Și în repriza a doua, 

francezii s-au aflat la 
cârma jocului. Dar din nou 
au ratat câteva ocazii bune 
de a înscrie italienii, cu 
toate că îl introduseseră pe 
teren pe Albertini, nu 
reușesc să întărească 
înaintarea, ce nu obține nici 
măcar un corner până spre 
sfârșitul celor 90 de minute 
de joc!

în prelungirile care au 
urmat, francezii acuză 
puțin oboseala acumulată, 
dar ei nu renunță la luptă, 
dau dovadă de o puternică 
voință și reușesc să țină în 
frâu înaintarea italienilor, 
care se părea că ar dori să 
ajungă la loviturile de la 11 
metri, pe care ei le 
exersaseră din plin la 
antrenamentele anteri
oare. Și în final, s-a ajuns 
la 11 metri. Execută primul 
Zidane, 1-0 pentru Franța. 
Urmează de la italieni 
Roberto Baggio (care uită 
ratarea de la CM trecut) și 
egalează 1-1. Lizarazu 
ratează și parcă cerul s-a 
prăvălit asupra lui. Albertini 
aduce liniștea în tabăra 
franceză fiindcă și el 
gafează! Apoi Trezeguet 
punctează 2-1, Costacurta 
egalează 2-2, Henry aduce 
avantaj 3-2 francezilor, Vieri 
îl învinge pe Barthez (3-3) 
și Blanc îl îngenunchează și 
el pe portarul Italiei, 4-3 în 
favoarea francezilor, ce va 
fi și scorul final, fiindcă Di 
Biagio execută “de pe loc" 
și balonul lovește bara 
transversală, trimițând pe 
italieni acasă!

Vineri, 3 iulie, stadionul 
Saint-Denis ce a găzduit 
partida Italia - Franța, din 
sferturile de finală, a fost 
arhiplin, 80000 de specta
tori, urmărind cu sufletul la 
gură un meci bine apreciat 
de către toți specialiștii, dar 
și de milioanele de 
telespectatori, ce va fi 
păstrat multă vreme în me
moria cronicarilor, a su
porterilor celor două for
mații. Pentru desemnarea 
învingătorului nu au ajuns 
prelungirile, a trebuit să se 
treacă la executarea 
loviturilor de la 11 metri!

Meciul a început foarte 
bine pentru francezi, 
reintrarea în formație a lui 
Zidane dând multă con
sistență jocului în viteză, 
orientat pe atac, supunându- 
și adversarul unei presiuni 
intense. Italienii “doctori” în 
apărare nu și-au pus prea 
mari probleme, respingând 
atac după atac, sperând că 
marea lor vedetă, consa
crată la acest campionat - 
Vieri - va scăpa odată de sub 
supravegherea apărării și va 
puncta decisiv. Francezii au 
creat câteva faze peri
culoase la poarta lui 
Pagliuca, în minutele 3, 14, 
18, 24 și 28 Zidane, Petit, 
Djorkaeff, Karembeu, 
Guivarch, creând sau 
aflându-se la finalizarea unor 
rapide acțiuni în careul 
advers. în prima repriză, 
Vieri a scăpat doar de 2 ori 
de sub supravegherea lui 
Desailly (min. 9 și 28), el 
rămânând deseori izolat, în 
fată.
■ ,J—■■■■

PRIMA TV
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 
The Best Man (f/r) 16.00 
Omul mării (s) 17.00
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toata inima 
(s) 19.30 Magazinul
animalelor (d.a.) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 22.00 
Nimic personal (s) 22.45 La 
Venexiana (dramă Italia 
1986)

ACASĂ
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 Pre- 

tutindeni cu tine (s) 16.45 1 
Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Rivalii (do) 
21.15 Născut în L.A. (co. 
SUA 1987) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Concurs “Știi 
și câștigi” - PRO TV Deva 
22.05-22.20 Știri locale 

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

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

BRAZILIA-
DANEMARCA 3-2

Și despre acest meci s-ar 
putea scrie și vorbi numai la 
superlativ. Campioana lumii - 
Brazilia - după înfrângerea su
ferită în fața Norvegiei, pe care 
antrenorul Zagallo a acuzat-o 
că a practicat un joc obstruc
tionist, brazilienii au devenit mai 
precauți, privindu-și adversarul 
din acest meci cu toată serio
zitatea. înaintea acestei partide, 
Rivaldo remarca "Danemarca 
este o echipă aproape perfectă, 
care ne va întrebuința până la 
limită". Și așa a fost!

Elevii lui Bo Johansson ex
celent pregătiți fizic, dar și psi
hic, au abordat meciul cu mult 
aplomb, cu nemăsurată dăruire. 
Și primul lor atac, fulgerător, se 
încheie cu un gol care l-a sur
prins și pe Taffarel! Bucuria în 
rândurile echipei din Danemarca, 
de pe banca tehnică și a susți
nătorilor a fost destul de scurtă, 
brazilienii răspunzând prompt 
provocării și după ce în minutul 
3, Roberto Carlos trimite un balon 
"cu pământul", ce nu îl surprinde 
portarul danez, în min. 10 bra
zilienii după o aplaudată acțiune 
ofensivă, când Ronaldo îl des
chide excelent pe Bebeto, 
înscris într-o cursă pe centrul 
terenului, șutează plasat de la 
17 metri și Schmeichel scoate 
mingea din plasă în uralele miilor 
de spectatori brazilieni 1-1. La

acest scor, experimentatele for
mații caută să nu piardă la mijloc 
compartimentul care constituie 
rampa de lansare a atacurilor și 
totodată locul unde se pot "tăia" 
din fașă acțiunile ofensive ale 
adversarilor. Se părea că bra
zilienii vor pune stăpânire pe joc, 
îndeosebi din minutul 20 când ei 
se aflau în avantaj, după o fază 
de toată frumusețea: Ronaldo dă 
a doua pasă de nota 10 lui Ri
valdo - aflat într-o zi bună și 
acesta intră în diagonală în ca
reu până la 1-2 metri de colțul 
careului mic și înscrie pe lângă 
portar. Reprezentativa Dane
marcei a depus mari eforturi 
pentru ca prezența brazilienilor 
în careul lor să nu se lase cu 
gol așa că scorul rămâne ne
schimbat până la pauză. în min. 
51, Brian Laudrup, angajat pe 
partea dreaptă, profită că lui 
Roberto Carlos nu-i "iese" o 
foarfecă pentru respingerea 
balonului și B. Laudrup trage în 
colțul din stânga lui Taffarel. 
Zagallo n-are astâmpăr, se a- 
gită, își îndeamnă elevii în atac și 
în min. 61.stabilesc scorul final 
prin același Rivaldo, cu un șut de 
la 20 metri, aducând prețioasa 
victorie. Până în final însă, s-au 
petrecut multe faze fierbinți la 
ambele porți, în min. 88 Helveg a 
trimis mingea în bară, trecând pe 
lângă egalare!

O semi-supriză?

OLANDA - ARGENTINA
2-1

A treia partidă din sferturile 
de finală s-a desfășurat (spre 
marea satisfacție a nenumăra- 
ților spectatori, telespectatori și 
ascultători) în aceeași notă de 
fotbal tehnic, angajat și pro
babil puțin forțat, fotbal - spec
tacol care de fapt face din 
fotbal - sportul rege. Să recu
noaștem că și în partida Olanda 
- Argentina, prevederile spe
cialiștilor, cât și cele de la ca
sele de pariuri, Argentina era 
favorită. Pe teren, lucrurile au 
stat cu totul altfel. "Portocala 
mecanică" în schimb a infirmat 
prin jocul său laborios, bine gân
dit, majoritatea pronosticurilor. 
Dovada? Nu numai scorul în
registrat în final, ci și fotbalul 
practicat de olandezi, care la 
sfârșitul meciului au sculat ma
rea majoritate a Olandei în pi
cioare! Dar, să derulăm pe scurt 
câteva dintre secvențele acestei 
importante întâlniri!

La acest nivel, perioada de 
tatonare este exclusă. Fiecare 
își pune în operă partitura sa, 
bineînțeles, și în funcție de re
gistrul tehnico-tactic al adver
sarului binecunoscut și studiat 
în prealabil și ce armă e mai bu
nă ca atacul. Așa că, după ce în 
min. 5, olandezul De Boer șu
tează în bară(!), 7 minute mai 
târziu, nu se mai greșește ținta. 
Kluivert primește balonul în fața 
careului de 16 metri, intră în su

prafața "minată" și îl învinge pe 
Carlos Angel Rouă, un binecu
noscut portar, 1-0. Argentinienii 
nu rămân uimiți, cred că e un 
foc de paie al olandezilor și Ve- 
ron putea aduce egalarea în 
min. 15. "Răspunsul” argentinie
nilor vine două minute mai târziu 
când Lopez beneficiază de "o- 
ferta" apărării ce se oprește 
nejustificat (crezând că e of
said) și nr. 7 al olandezilor ne
stingherit de nimeni, ca și coe
chipierul său, Kluivert, introduce 
mingea în plasă 1-1! După ce în 
min. 35 Jonk trimite o "ghiulea" 
spre poarta Argentinei, în min. 
37, Ortega scutură bara porții lui 
Roual în ultimul minut al primei 
reprize, Simeone șutează peri
culos din afara careului, puțin 
pe lângă poartă.

în repriza a doua jocul se 
încinge tare, fazele alternează 
la ambele porți, Kluivert (56), 
Numan (63), Batistuta (64 și 66) 
puteau înscrie. în min. 80, Numan 
(Olanda) este eliminat și se pă
rea că Argentina va pulsa hotă
râtor. Dar, în min. 88, vede roșu 
și Ortega și echilibrul este re
stabilit. Și când prelungirile de
veneau certitudine, cu doar câ
teva zeci de secunde înaintea 
încheierii partidei, Bergkamp îl 
"evită" pe Ayala și trimite ba
lonul sus sub bară, în stânga, 2- 
1 și greu de digerat pentru ar
gentinieni!

ROMTELECOM încheie 
contracte directe cu abonatii

r
I

j GERMANIA - CROAJIA

MM MM MM i^M ^MI MM MM MM M^M MM MM t

O mare surpriză a sferturilor "

RomTelecom va începe semnarea 
efectivă a contractelor directe cu 
abonații. Aceste contracte vor stipula 
pentru prima oară obligații precise atât 
pentru deținătorul postului telefonic, 
cât și pentru RomTelecom.

începând din a 16-a zi, în care 
nu s-a făcut plata facturii, RomTe
lecom suspendă serviciul telefonic. 
Acesta poate fi repus în funcțiune în 
maximum 48 de ore, numai după ce 
proprietarul postului telefonic a achi
tat sumele restante.

DECONECTARE. în a 61-a zi de

maximum 60 de zile în cazul în care 
cel defect este proprietatea abo
natului. RomTelecom nu rambursea
ză tariful de abonament pentru ne- 
funcționarea serviciului telefonic 
dacă deranjamentul a fost provocat 
de abonat.

CONFIDENȚIALITATE. Prin con
tract regia se obligă ca informațiile 
referitoare la abonat, la instalația 
telefonică și la prestații, precum și 
eventualele modificări să fie confi
dențiale, oferite numai titularului pos
tului telefonic.

Vor fi stipulate obligații precise atât pentru 
deținătorul postului telefonic cât si pentru 

ROMTELECOM
neplată, contractul este reziliat unila
teral de către RomTelecom, iar utiliza
torul este deconectat de la serviciul 
telefonic.

în caz de reclamații în privința 
sumelor facturate, obligația de plată 
pentru sumele în litigiu este sus
pendată pe perioada investigațiilor 
făcute de specialiștii RomTelecom.

DESPĂGUBIRI. Pentru întreru
perea serviciului telefonic din cauze 
tehnice timp de peste 48 de ore și 
până la remedierea defecțiunii, 
RomTelecom va rambursa abonatului 
tariful corespunzător perioadei de 
nefuncționare. Pentru deranjamente 
majore, RomTelecom va rambursa 
abonatului dublul tarifului de abo
nament, pe toată durata de nefunc
ționare. Restituirea sumelor pentru 
perioadele de nefuncționare se face 
prin creditare cu evidențiere în fac
tura telefonică. în cazul defectării 
aparatului telefonic, RomTelecom se 
obligă să asigure în continuare ser
viciul telefonic prin: repararea sau 
înlocuirea (după caz) a aparatului 

k sau închirierea unui alt aparat pentru

RomTelecom se obligă să expe
dieze factura telefonică cu cel mult 
10 zile înainte de termenul scadent al 
plăților, dar nu răspunde de nepri- 
mirea acesteia de către abonat.

REZILIEREA CONTRACTULUI. 
Rezilierea contractului de către Rom
Telecom se poate face în următoa
rele cazuri: neachitarea facturii în 
termen de 60 de zile de la termenul 
scadent sau de la termenul stabilit 
pentru sumele reclamate; abonatul a 
făcut modificări în echipament sau în 
rețea fără avizul regiei, a folosit echi
pamente neautorizate;' abonatul folo
sește postul telefonic abuziv pentru 
șicanarea altor utilizatori; utilizatorul 
a schimbat categoria de abonat de la 
persoană fizică la persoană juridică, 
folosind telefonul în interesul unei 
firme.

în cazul decesului titularului pos
tului se va face un nou contract.

în cazul în care abonatul nu se 
prezintă pentru semnarea contrac
tului, acesta va fi ștampilat cu 
mențiunea "Aprobat prin plata fac
turii".
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Dintre cele patru meciuri din 
sferturile de finală, Germania - 
Croația, dădea înaintea sfâr
șitului acestei întâlniri, ca pro
nostic sigur câștigătoare pe 
Germania. Era și normal! "Mașina 
de fotbal" germană este binecu
noscută în lumea întreagă pentru 
perfecțiunea jocului său, de mul
te ori matematic. De aceea Croa
ția, destul de recent intrată în 
marea scenă a fotbalului mondial, 
era înaintea meciului (poate) vic
tima sigură a germanilor. Și în 
această întâlnire de gradul 1 
pentru ambele formații ce vizau 
calificarea în semifinale, lucrurile 
au stat altfel pe gazon! Croații, 
după ce trecuseră de România 
(după un meci destul de anost, 
fără prea multe valențe tehnice 
și tactice), prinseseră curaj și au 
îndrăznit mai mult decât puteau 
spera după încheierea meciurilor 
din grupe, de unde nu au pro
movat prea ușor. E drept că și 
germanii au cam lăsat frâu liber 
croaților pentru a acționa spre 
poarta lui Kopke. La sferturile de 
finală echipa lui Vogts s-a pre
zentat puțin obosită și parcă nu 
așa motivată de a reface han
dicapul luat (la 1-0 și chiar 2-0) 
cum a făcut-o cu mult zel chiar 
în întâlnirile anterioare.

Așa se face că la începutul 
partidei, croații avuseseră grijă 
să se baricadeze pe două rân
duri în apărare pentru a opri
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"asaltul" preconiz at de repre
zentativa Germaniei. Asalt care 
întârzia, acțiunile nemților fiind 
prea îndelung pregătite, iar pa
sele lungi, de multe; ori nu-și ațin- |

geau ținta sau nu puteau fi pre- | 
lungite de Bierhaff, Klinsmann . 
sau alți coechipieri de-ai lor. Poa- 1 
te și din acest motiv, germanii | 
pun cu adevărat în pericol poar
ta lui Ladic abia în minutul 22. în 
această situație, când germanii 
nu erau periculoșii pe atac, croații 
încep să ia iniției tiva și hotărâ
toare a fost eliminarea lui Worns 
în min. 40, dup.si care, pasele 
croaților circulau (destul de exact 
și a venit și golul spre sfârșitul 
primei reprize, Oroația condu
când cu 1-0 pe Germania.

Pauza n-a fo st un sfetnic bun 
pentru elevii lui Vogts, care încă 
mai credeau în s teaua lor. Numai 
că Blazevic a știut să le insufle 
fotbaliștilor săi că pot îngenunchea 
Germania, că au prins-o într-o 
situație ce poate fi exploatată! Și 
jocul a fost mai viu disputat în 
repriza a ll-a, dair finalul a fost in
candescent. Cu toate schimbările 
făcute de Vogts (a introdus două 
vârfuri de atac, clar a slăbit apă
rarea) și croații 'valorifică ascen
dentul moral însc.riind 2 goluri prin 
Vlaovic și Șuker, r atând de puțin al 
4-lea gol! Croației, marea surpriză ( 
a optimilor, dar mai ales a sfer- ■ 
turilor de finală, provoacă o mare ■ 
sărbătoare acasă.
_______ _____ ,_____ — — -1

INTRE I IUNIE SI Îl IULIE
aioHUHI I

ISTORICA!
Luminate fețe! Cinstiți boieri! Marc veste marc se arată din nou la CONNEX GO! 

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

pentru domniile voastre o ofertă specială: un tricou original NIKJi ! Tricoul de 

luptă al marelui RONALDO! Iar de nu știți, sa nu vă 

fie cu supărare: primiți un alt cadou drept consolare!

Despre pachetul CONNEX GO! cu telefon, solii aduc o veste 

nouă: acum el costă doar $ 189 ! $i la acest pachet veți primi îi

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

Iar cumpărând cartela SIM reincărcabilă CONNEX GO! veți 

primi convorbiri suplimentare gratuite echivalente a 21 DE 
DOLARI! Să tot stai la sfătuială!

Sau... să tot vorbești desprcCUPA 
MONDIALA!
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Cooperația și rolul ei în viața satelor
- Recent, die președinte, a 

fost marcată- cea de-a 76-a 
aniversare a Zilei Internaționale

i a Cooperației. Cu ce rezultate s- 
i a prezentat cooperația hunedo- 
I reană la această: aniversare?

- Fără a părea că dăm 
■ neapărat un caracter festivist 
I înfățișării realizărilor, merită, 
.totuși, în ciuda greutăților de 
i ordin economic și financiar cu
care he mai. confruntăm, să 
menționăm modul cum se 
îndeplinesc principalii indicatori. 
Astfel, comparativ cu primul 
semestru al anului trecut, în cele 

i șase luni care au trecut din 1998 
la desfacerea de mărfuri cu 

: amănuntul s-a înregistrat o 
I creștere de 54 la sută. In același 
timp, la achiziții, creșterea este 

ide 120 de procente. Notabile 
I sunt și rezultatele1 lă producția 
industriei mici, unde sporul 

1 obținut față de perioada 
corespunzătoare din anul trecut 
este de 15 la sută, iar la servicii 
comerciale depășirea este de 85 
de procente. Exprimat sintetic, 
volumul de activitate ce s-a 
desfășurat prin unitățile noastre 
depășește pe 6 luni din acest an 
cifra de 29 miliarde lei, ceea 
reprezintă un spor de peste 
de procente comparativ 
aceeași perioadă din 1997.

- Știm că în spatele acestor 
cifre se regăsesc o serie de 
unități ale cooperației și 
oamenii care le conduc. Vă rog 
să faceți, în acest sens, câteva 
nominalizări.

- Fără a avea în vedere un 
clasament strict, sunt de 
remarcat realizările coopera
tivelor de consum din Rîu de Mori

Discuție cu dl 
Nicolae Jurca, 
președintele 
Federalcoop 
Hunedoara

ce
72
cu

(președinte Marița • Medre), 
Bretea Română (președinte 
Alexandru Barbu), Sălașu de Sus 
(președinte Viorica Sora), Buceș 
(președinte Elena Boc), Ilia 
(președinte ing. Dorin Moise), 
Sarmizegetusa (președinte 
Gheorghe Boldea), Dobra 
(președinte'Romulus Uscatu), 
Orăștie (președinte ing. loan 
Romoșan) și altele.

- Spuneți-mi, succint, cu ce 
greutăți vă confruntați și ce 
obiective sunt urmărite prioritar în 
activitatea cooperației de consum?

v v i

Bucă nu \unt buni fi utilaje mecanice suficiente. se poate erbicida fi dupu metode "clasice”. 
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- Pe lângă lipsa acută de 

fonduri bănești disponibile 
pentru asigurarea unui volum de 
mărfuri corespunzător ca 
structură și calitate, necesare 
fiecărei unități a cooperației 
noastre, constatăm nu fără 
îngrijorare că și la populație 
există o acută lipsă de bani, 
scăderea puterii de cumpărare 
resimțindu-se în special în 
privința vânzării bunurilor de 
folosință îndelungată, care au o 
mișcare destul de lentă. Ca 
preocupări permanente ar fi de 
reținut grija ce o au conducerile 
unităților față de aprovizionarea 
magazinelor, până la cel mai 
îndepărtat sat, chiar și în condiții 
de ineficiență pentru noi, cu 
mărfurile de strictă necesitate, 
cum ar fi: pâinea, zahărul, uleiul, 
sarea, petrolul, pastele făinoase, 
încălțămintea, cuiele și altele. în 
ciuda neajunsurilor ce mai 
există, dorim să răspundem cât 
mai prompt cerințelor clienților 
noștri. Consider că astfel vom 
putea depăși dificultățile 
inerente trecerii la economia de 
piață, pentru ca rolul cooperației 
de consum să sporească, 
prezența noastră în viața 
economică și socială a satelor 
și a județului în ansamblul său să 
fie cât mai consistentă.

Familia Sicoe din satul Nandru, comuna Peștișu Mic, la prășii a porumbului.

Nu atât Mureșul a făcut ravagii, cât mai

Localitățile Aurel Vlaicu, 
Gelmar și Geoagiu sunt în
conjurate, cel puțin pe par
tea Mureșului, de diguri pu
ternice ceea ce le-a ferit de 
apa râului. Tocmai de aceea 
n-au fost inundate de apă 
case ci numai gospodării. 
Câmpul din exteriorul digu
rilor a fost acoperit, mai ales 
de apa provenită din ploile 
abundente care, din pricina 
digurilor, n-a avut cum să se 
ducă în râu. Dl loan Marcu, 
secretarul Primăriei, a ur
mărit îndeaproape fenome
nul și ne-a informat recent 
asupra proporțiilor și urmă
rilor acestuia. Interlocutorul 
ne-a spus:

- Pe raza comunei noas
tre a fost, la un moment dat, 
sub apă o suprafață de 
1554 ha teren agricol. Dintre 
acestea 230 ha erau culti
vate cu grâu, 70 ha cu ovăz, 
310 ha cu orzoaică, 380 ha 
cu porumb, 90 ha cu cartofi, 
50 ha cu legume, 300 ha

ales ploile abundente
plante de nutreț ș.a. Deci fe
nomenul meteorologic de la 
finele lunii iunie a adus co
munei noastre pagube în
semnate. în plus a fost afec

tată stația de pompe pentru 
furnizarea de apă potabilă de 
la Folorît și balastiera de aici, 
ca și balastiera de la Gelmar, 
care și-au întrerupt pentru o 
vreme activitatea, șantierul 
"Pod Construct'Timișoara ș.a. 
Apa a intrat în aproape toate 
beciurile caselor din Gelmar, 
în 36 gospodării din Geoagiu 
și într-un mare număr de gră
dini și curți din Aurel Vlaicu.

- S-a făcut un calcul esti
mativ la cât se ridică pagu
bele provocate de recentele 
inundații?

- Unul sumar. La circa 4 
miliarde de lei. Au avut și au 
de suferit în special culturile 
agricole.

- Am văzut că pe culturi 
băltește încă apa.

- S-a încercat să se scoată 
cu pompele aduse de la I.M.O 

Orăștie, de la pompieri, dar 
fără succes. Acolo unde băl
tește încă apa sunt locuri 
mai joase și nu are pe unde 
să se scurgă în Mureș. De 
aceea, așa cum apreciază 
specialiștii, culturile nu mai 
pot fi salvate. Eventual pot fi 
salvate pășunile și fânețele. 
Poate dacă ar veni o căldură 
puternică, apa s-ar evapora 
din locurile în care încă mai 
băltește. Dar uitați-vă, cerul 
continuă să fie înnourat.

După amiaza, când am 
plecat din Geoagiu, în zonă 
a tăbărât o ploaie torențială, 
iar noaptea următoare a 
plouat din nou puternic în 
această parte a județului, 
așa că i-am dat dreptate dlui 
secretar al primăriei care 
afirma că toate culturile ce 
s-au aflat și se află încă sub 
apă, sunt total compromise, 
spre necazul locuitorilor co
munei Geoagiu, care și-au 
văzut din nou zădărnicite 
eforturile depuse pe ogoare.
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i mută în sate i
; Prin multe și curioase îm-1 
l prejurărj, moldoveanul Si-1 

| mion Galea a ajuns la Hune-1 

| doara unde a muncit multi | 
| ani și a locuit în bloc, l-a plă- ■ 
• cut și, mai ales, nu i-a. plăcut! 

' la oraș. De aceea, când a 1 
I împlinit vârsta pensionării s-1 

| a hotărât să se mute din mu-1 
| nicipiu într-un sat din județul |
■ Hunedora, căci îi plac locu- > 
! rile și oamenii din Ardeal. A !

■ căutat casă și a găsit una • 
I «eche, părăginită în' satul I 

| Abucea, comuna Dobra. A | 

| cumpărat-o, a pus-o la punct |
■ făcând-o cea mai mândră . 
J c'n sat și s-a mutat în ea. El, • 
I șj ce| mai mjc dintre • 
I ce: patru copii. Ceilalți trei |

| copii sunt căsătoriți, așezați | 
| și locuiesc în Hunedoara. Dl ■ 
! Simion Galea s-a implicat în * 
1 viața satului unde locuiește ■ 
I fiind crâsnic la biserica din I 

| localitate. L-am întrebat:

| - Copiii care locuiesc în |
• oraș vin în vizită la părinți?
j - Sigur că da și le place ! 

■ foarte mult aici. Poate că, cine ■ 
I știe, vor veni și ei la Abucea. I 
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La Peștișu Mic
Se remasoarâ pământul. 

A câta oara oare?
• Știm - ziarul nostru a con

semnat acest fapt - că în co
muna Peștișu Mic aplicarea 
Legii fondului funciar s-a de
rulat cu multe poticneli. Fosta 
conducere a comunei a încur
cat și încâlcit lucrările de mă
surat, întocmirea actelor nece
sare punerii în posesie a pă
mântului încât s-au înregistrat 
multe nemulțumiri din partea 
oamenilor, in special în satele 
Nandru și Valea Nandrului un
de s-au iscat chiar acțiuni în 
justiție. Am fost recent în cele 
două sate și ne-am interesat 
cum se desfășoară acțiunea 
și în ce stadiu se află ea.

în Nandru, cum ne-au 

spus cetățenii de aici, măsu
rarea pământului s-a înche
iat și, în general, oamenii 
sunt mulțumiți cum s-a în
făptuit această acțiune. Dl 
loan Șerban ne-a spus:

- Eu locuiesc la Hune
doara, dar o ajut pe mama 
la lucrul pământului.

- La cât pământ avea drep
tul mama dvs și cât a primit?

- Două hectare și vreo 200 
de ari. Exact atâta a primit. 
Dar mama mai are pământ 
în Valea Nandrului și acela nu 
i s-a dat încă.

La Valea Nandrului, primul 
cu care am discutat a fost dl 
Zoltan StoiGa.

- în sat la noi încă se lu

crează la măsurarea pămân
tului, a nu știu câta oară. Eu 
am drept la patru hectare și le- 
am primit. Dar nu s-a înmânat 
încă nici un titlu de proprietate, 
în luncă au primit pământ și 

oameni care n-aveau dreptul. 
Eu m-am judecat cu un nepot 
pentru o bucată de pământ.

- Nu vă întrebăm care este 
rezultatul judecății. Știm însă 
că există divergențe legate de 
familia stabilită în incinta fos
tei ferme zootehnice. Care 
mai este situația acolo?

- Precis nu știu, dar cunosc 
că s-au bătut unii cți altii 

cazul a ajuns în instanță și 
se judecă încă.

Aceeași apreciere asupra 
modului cum s-a împărțit 
lunca am aflat și de la dna 
Lia Tonciu și dl Nicolae To
ma. Ultimul din cei doi inter
locutori era de părere:

- Cei ce au fost în comisia 
de fond funciar și-aâ luat toți 

pământ aici, deși unii n-aveau 
dreptul. în orice caz, în Valea 

Nandrului aplicarea Legii fon
dului funciar este nu numai 
întârziată, ci și foarte încurcată.

- Cine efectuează măsu
rarea pământului?

- Dna ingineră Radu, de 
la Primărie.

Am discutat și cu dna 
Elena Radu care ne-a spus:

- Da, măsor la Valea Nan
drului, chiar de acolo vin. Sunt 
decisă să aplic ferm legea și 
să fac ordine în acest dome
niu. Nici mie nu-mi convine să 
măsor de nu știu câte ori într- 
un sat.

Dezinteres și participare
Mai mulți oameni cu ca

re am stat de vorbă, ne refe
rim la cei ce lucrează în ad
ministrația locală, ne-au 
spus că, în marea lor majo
ritate, oamenii manifestă to
tal dezinteres față de un as
pect foarte important și anu
me acela al gospodăririi și 
înfrumusețării localității un
de trăiesc. Un primar dintr-o 
mare localitate a județului 
ne-a zis:

- Lucram cu câțiva cetă
țeni la curățarea șanțurilor 
de pe marginea șoselei ce 
străbate satul de reședință. 
Mulți din cei ce locuiau aici 
ieșiseră la porți și se uitau la 
noi. "Poftiți alături de noi" - i- 
am invitat. "Nu - au răspuns - 
gospodărirea este treaba pri
măriei".

Ziarul nostru a consem
nat, cu câtăva vreme în ur
mă, ceea ce s-a realizat în 
comuna Geoagiu în dome
niul gospodăririi și înfrumu
sețării localității. S-au reali
zat lucruri multe, utile și fru
moase. Ne spunea dl Aurel 
Danciu, viceprimarul loca
lității:

Pagină realizată de Nicolae TÎRCOB, Traian BONDOR

- Sigur, tot ceea ce am 
reușit se datorește cetățe
nilor comunei care au parti
cipat la acțiunile inițiate de 
noi. Participarea lor a fost și 
este foarte bună.

- Cum reușiți să îi atra- 
geți la acțiuni gospodărești?

- Am să vă dau un exemplu, 
într-o zi a venit la Primărie un 

om și ne-a spus că strada pe 
care locuiește este plină de 
gropi și din această pricină se 
circulă greu. "Bun - primăria 
organizează transportul de 
piatră, cetățenii de pe stradă 
însă trebuie s-o împrăștie". 
"De acord, îi mobilizez eu pe 
oameni. Aduceți piatra". Am 
dus mai multe remorci de pia
tră la fața locului. Aproape toți 
de pe stradă au muncit la astu
parea gropilor.

Nu negăm că se înregis
trează un oarecare dezinteres 
din partea a nu puțini cetățeni 
față de viața localității unde 
trăiesc. Primăriile au însă posi
bilități numeroase - cum s-a 
reușit la Geoagiu și nu numai 
- de a-i scoate din această sta
re și a face din toți oamenii 
cetățeni activi.
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(Urmare din pag. 1) ^întâlnirea moților cu
tot felul de mărfuri de la 
roșii și castraveți, la haine și 
covoare, mici, bere, sucuri 
și dulciuri. Lume, lume și iar 
lume și pe vale și pe 
dealurile din jur, în mașini, 
în corturi sau umbrare din 
ramuri de copac. Câte unul 
era încă „obosit” după 
seara și noaptea precedentă 
când se organizase tot 
tradițional un foc de tabără și

Cuvintele rostite de primarul 
comunei Buceș, prof. Viorel 

Vulturar, cu prilejul deschiderii 
amplelor manifestări de la 

Dupăpiatră, au încălzit din nou 
sufletele moților ți oaspeților lor, 
îndemnându-i să fie răbdători, 
dar tari ca piatra în crezul lor.

discotecă și când „oamenii 
s-au simțit foarte bine”, 
după spusele dnei Sanda 
Giurgiu.

Primul moment al zilei a 
fost, firesc, depunerea, la 
Crucea lancului, de coroane 
și jerbe de flori, din partea 

“Să ne gândim mai serios ce 
trebuie să facem pentru români”

Theodor Meleșcanu. pre
ședinte al ApR: "La Dupăpiatră 
am venit cu gândurile tuturor 
celor care ne simțim legați de 
aceste locuri și care am dorit să 
fim demni de exemplul 
înaintașilor noștri. Ca moț am 
atât pe perete cât și în suflet 
icoana lui Avram lancu. 
Evenimentul de la Dupăpiatră ne 
îndeamnă să ne gândim mai 
serios și mai profund la ceea ce 
trebuie să facem pentru români, 
așa cum ne-au dat exemplu 
înaintașii noștri de pe aceste 
plaiuri. Pentru că sunt și eu moț 
aș dori să transmit prin 
intermediul ziarului "Cuvântul

organelor locale și jude
țene, a unor organizații și 
partide politice. Au fost 
prezenți reprezentanții 
acestora între care dnii 
Pompiliu Budulan, prefect, 
Gheorghe Barbu, președin
te, și loan Băda, vicepreșe
dinte, ai Consiliului Jude
țean, Theodor Meleșcanu, 
Gheorghe Funar, parlamen
tarii hunedoreni Dumitru 
Ifrim, Andreiu Oprea, 
Constantin Blăjan, Petru 
Șteolea și alții. Slujba de 
pomenire a eroului moților a 
fost oficiată de șapte preoți 
sub binecuvântarea prea
sfinției sale Timotei Seviciu, 
episcopul Aradului și 
Hunedoarei.

Invitații, între care foarte 
mulți primari din județ, 
reprezentanți ai instituțiilor 
culturale și ai unor orga
nizații locale și naționale, 
oaspeți din Basarabia și din 
Franța, s-au deplasat apoi la 
scena în aer liber. Au asistat, 
alături de ceilalți români, 
veniți cu mic cu mare, să-și 
cinstească istoria și 
memoria celor căzuți în 
făurirea ei, la demonstrația 
militară cu tema „Plutonul de 
vânători de munte în 
ambuscadă”. Exercițiul, 
desfășurat aproximativ pe 
locul unde a avut loc 
ambuscada prin care armata 
lui Hatvâny a fost nimicită, a 
fost executat de militarii 
U.M.Brad. Simularea 
începând cu recunoașterea, 
atacul, capturarea posibililor 
supraviețuitori și primul 
ajutor dat victimelor de 
reprezentanții subfilialei de 
Cruce Roșie Brad - totul s-a 
derulat perfect, fără 
incidente neprevăzute.

liber" locuitorilor zonei și ai 
județului mesajul de a nu-și 
pierde speranța. Partidul 
nostru, așa cum am subliniat 
întotdeauna, are soluții pentru 
redresarea României, iar cu 
sprijinul oamenilor vom putea 
depăși dificultățile prin care 
trecem cu toții. Și nu in ultimul 
rând pentru ca zona Brad - care 
se confruntă cu cea mai mare 
criză din istorie - să de
pășească aceste momente. Ar 
fi păcat pentru ca o asemenea 
zonă, de excepție, să nu se 
bucure de ceea ce merită - de 
prosperitate și liniște”.

După „retragerea” mi
litarilor au intrat în scenă 
oamenii politici, reprezen
tanții culturii și bisericii, 
oaspeții, întâmpinați cu 
garoafe roșii legate cu 
bentițe tricolore. S-au spus 
cuvinte emoționante, presă
rate cu îndemnuri, cu vorbe 
memorabile ale lancului. 
Datorită numărului mare de 
vitrine frigorifice conectate, 
tensiunea în rețea scăzuse la 
începutul cuvântărilor încât 
sonorizarea asigurată de 
Romtelecom și Ovidiu Miheț a 
avut de suferit. Intervenția 
promptă a lucrătorilor RENEL 
a remediat lucrurile și 
publicul i-a putut asculta în 
condiții bune pe vorbitori, în 
majoritate oameni politici.

Eleganței dlui Meleșcanu, 
vervei dlui Funar și 
mulțumirilor pentru cei care 
l-au ajutat cu acest prilej, 
exprimate de dl Vulturar, le-a 
urmat în scenă spectacolul 
folcloric așteptat și apreciat 
de oameni. în deschiderea sa 
tulnicăresele din Blăjeni au 
invitat asistența cu duiosul 
sunet al instrumentelor lor 
străvechi, să-și amintească 
de cei trecuți în istorie, ale 
căror fapte au fost evocate 
apoi în recitalul poetic „Vatra 
moților” din Mihăileni. 
Ansamblul folcloric,,Silvana” 
Deva, cu dansatorii săi și cu 
soliștii Valentin Crainic, Lia 
Ciobanu și Ana Almășana, a 
oferit publicului momente de 
adevărată bucurie. De altfel, 
evoluția tuturor formațiilor și 
interpreților de muzică 
populară (pe care-i prezen
tăm în ordinea intrării în 
spectacol) a fost de înaltă 
calitate, ei fiind mesagerii 
folclorului autentic. De aceea

Personalități la Dupapiatra.

în deschiderea spectacolului folcloric de la Dupăpiatră 
au evoluat tulnicăresele de la Blăjeni.
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Moment de cinstire a 
strămoșilor noștri”

Aurel Benea, primarul 
municipiului Brad: “Mă 
bucur că am avut 
posibilitatea și în acest an 
să vin la Dupăpiatră, 
întrucât evenimentul se 
încadrează perfect în șirul 
de manifestări cultural 
istorice care evocă trecutul 
glorios al românilor. Marile

r “Un loc unde istoria se 
îngână perfect cu tradiția”

Pompiliu Budulan, 
prefectul județului 
Hunedoara: "Ceea ce se 
întâmplă azi la Cheia 
este un moment de 
aleasă prețuire pentru 
înaintașii noștri. Ca 
prefect al județului 
Hunedoara ,pot să spun 
că este nevoie să dăm 
\ 

oamenii i-au apreciat și au 
rămas ore în șir în fața 
scenei deși soarele nu s-a 
aratat iar în final o ploaie 
mărunt^ i-a stropit cu 
generozitate (au rezistat 
chiar și atunci sub umbrelq 
și pături}. „Doina laqculu 
ansamblul din Abrbd'și 
Câmpeni și Nicolae GiufȘii^, 
interpret de umor mrfțesc, 
au descrețit frunțîlțț*, 
spectatorilor. A fost apoi 
rândul ansamblului „Qgina 
Crișului” Brad să-și pre> 
zinte jocurile populare. 
Alături de el au cântat 
soliștii Mariana Anghel, 
Cornel Borza, Mariana Deac, 
Luca Novac și Maria Tudor, 
Mariana Petchescu, Ciprian 
Roman, Maria Dan, Radu 
Ciordoș, Marilena Birău și 
Lidia Matei-Benea. Deși 
ploua (încă din timp ce cânta 
Maria Dan de la Cluj, care, 
glumind, spunea după 
spectacol că doar ploaia vine 
de la Cluj), oamenii i-au 
urmărit și pe membrii 
ansamblului „Dor tran
silvan" Cluj, veniți să 
cinstească sărbătoarea 
moților. Spectacolul fol
cloric, prezentat de Alina 
Jurca, a încântat privirile și 
auzul, a mângâiat sufletele 
celor prezenți aici pentru a 
se întâlni nu doar cu istoria 
ci și cu folclorul care n-a 
fost contrafăcut. Și nu în 
ultimul rând muzica și 
dansul, fie ele din Banat, din 
Zarand sau Bihor ori Cluj, i-a 
bucurat și pe cei veniți aici 
dintr-un imbold patriotic, 
cum spunea Nicolae Hurdea, 
care din ’80 încoace n-a lipsit 
de la nici una dintre edițiile 
„întâlnirii moților 
istoria”.

fapte ale înaintașilor 
noștri trebuie respectate 
și cinstite așa cum se 
cuvine. Or, ceea ce se 
desfășoară astăzi la Cheia 
nu este altceva decât un 
prilej de cinstire a jertfei 
moților pentru apărarea 
sfântului pământ ro
mânesc”.

m a n i fes tă ri 
cuvenită în- 

reprezin tă îs- 
noastră. După- 

este un Ioc 
un loc unde 
se îngână

acestor 
atenția 
trucat 
tor ia 
piatră 
minunat, 
istoria 
perfect cu tradiția, cu 
valorile culturale și 
spirituale ".

istoria

In memoria eroilor de la Dupăpiatră a fost ridicat un parastas 
de pomenire.

Aspect din timpul aplicației militare realizate cu participarea 
vânătorilor de munte de la Brad.

“Cheia - un simbol pentru 
rara Moților”•> ’1

Gheorghe______ Barbu,
președintele Consiliului 
Județean Hunedoara: “în 

fiecare an ne adunăm cu 
dorința de a comemora 
victoria moților conduși de 
Avram lancu în revoluția de 
la 1848-1849. Manifes
tarea de la Cheia este un 
simbol pentru țara Moților, 
fapt pentru care am

“Să învățăm in ceasul x 
ai 12-lea din istorie”

Gheorghe Funar, primarul 
municipiului Cluj: “în acest 
an se sărbătoresc 150 de ani 
de la Revoluția din 1848, an 
în care înaintașii noștri s-au 
opus trupelor ungurești 
pentru unitatea neamului 
românesc, pentru liniște și 
pace pe aceste meleaguri. 
Nădăjduim că acum, in 

sprijinit întotdeauna 
asemenea acțiuni. Per
sonal cred că trebuie să- 
i dăm o dimensiune mai 
mare, așa cum s-a făcut 
și în acest an, când se 
împlinesc 150 de ani de 
la victoria moților 
împotriva celor care au 
râvnit la pământul 
românesc”.

ceasul al 12-lea, vom 
învăța din istorie și din 
ceea ce istoria a 
consemnat. Trebuie să ne 
menținem țara întreagă, în 
hotarele ei firești și mai 
ales să dăm șansa tuturor 
românilor să trăiască 
demn și stăpâni ia ei 
acasă".

y
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând livadă pomi (drumul 
Coziei). Deva tel. 220844, 218377 
(7835)

• Vând casă mare, încălzire 
centrală, Dacia break 1989. Tel. 
261648 (7826)

• Vând casă cu etaj, 8 camere, 
două băi, curent trifazic, gaz, garaj, 
posibilități pentru birouri, cabinete 
medicale. Informații Alba lulia, tel. 058 
812024 și 094602180 (7845)

• Vând apartament 3 camere, 
zonă centrală. Tel. 221681, 094/ 
572948 (7849)

• Vând apartament două camere, 
bloc cărămidă, posibilități privatizare. 
Tel. 222426 (7099)

• Casă de vânzare, Mintia, 157 
A, 4 camere, parchetată, baie, 
încălzire centrală, apă curentă, 
grădină pomi fructiferi, anexe 
gospodărești. Tel. 628174 (7098)

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

• Cumpăr casă în împrejurimile 
orașului Hațeg. Tel. 054/713401,092/ 
224234(8179)

• Vând Renault 21,1987, înma
triculat, catalizator. 672300, după ora 
18(7821)

• Vând BMW 3181, neînma
triculat. Tel. 261705 (7838)

• Vând tractor U 445, stare 
bună, preț negociabil. Informații la 
Certejul de Sus, Popa Ionică (7844)

• Vând tester motor, plus aparat 
echilibrat roți, preț 5000 DM. Tel. 
214611,218133(7834)

• Vând SRL fără activitate. Deva, 
Horea, 54, tel. 092739284 (7703)

• Vând societate. Tel. 216239 
(7847)

• REFILL-URI imprimante INK
JET, laser, copiatoare noi, second
hand, orice toner, developer, case 
marcaj, cântare electronice. UL
TRA SERVICE. Tel. 054/715213 sau 
092/380613(8158)_____________

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

• Vând mașină de brodat 
respete. Tel. 039/611134. (OP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), video 
satelit. 092/368868(1877)

• Vând mobilă bucătărie, mela- 
minată, albă. Tei. 216399 (8940)

• Vând urgent SRL din 1997, 
fără activitate, preț avantajos. Hațeg, 
tel. 770816 (7206)

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

• Doriți 2 milioane /lună în 
buzunar? Sunați azi, start imediat. 
DS Max Canada deschide in Ro
mânia 30 de noi divizii de marketing
management. Pregătire gratuită 
pentru formare. Experiența nu este 
necesară. 054/627427 (8938.).

• Angajez vânzătoare pentru 
punct alimentar, Piața Centrală, Deva. 
Tel. 216399 (8940)

• S.C. Krech ConsultSNC Brad 
execută confecții metalice și prelu
crare prin așchiere. Tel. 650551, 
orele 9-12.(7546)

LICITAȚII

• S.CAgromec Peștișu Mare SA 
anunță licitație publică pentru 
vânzare de utilaje agricole cai sate. 
Licitația are loc la sediul societății în 
fiecare zi de sâmbătă, începând cu 
data de 11 iulie 1998, până la 
epuizarea lotului de utilaje. (8180)

PIERDERI

• Pierdut autorizație asociație 
familială 15205/98 eliberată de Con
siliul Județean Deva, pe numele Ko
vacs Barabas. Se declară nulă. 
(7831)

• Pierdut legitimație serviciu 
eliberată de FE Deva, pe numele 
Bonea Cristina, marca 4119. Se 
declară nulă. (7839)

• Pierdut legitimația nr. 11769 
ANEVAR București, pe numele Kovacs 
Andrei. Se declară nulă. (7837)

• Pierdut declarație vamală cu 
nr. DVI 1614/24.06.98 emisă de 
Vama Deva pentru autoturism 
Suzuki. Se declară nulă. (7836)

COMEMORĂRI

• Cu aceeași durere în suflet 
anunțăm că la data de 7 iulie 1998 
se împlinesc 6 săptămâni de la 
plecarea dintre noi a dragei noastre

GROZA ECATERINA
născută RAFFAI. Parastasul va avea 
loc duminică, 12 iulie 1998, ora 12, la 
biserica din satul Peștera, comuna 
Băița. Dumnezeu s-o odihnească în 
pace! Copiii Beby și Pupa, fratele I oan 
și nepoata Rodica. (8946)

DECESE

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spațiu co
mercial: magazin -72 mp, spații 
depozitare, curte, vad comercial 
vechi. Simeria, Gh. Doja, nr.4 (spate 
gară). 094569715 (7843)

OFERTE DE
SERVICII

• Traduceri engleză, tehnore
dactare computerizată, meditații 
engleză. Tel. 626860 (7840)

• S.C. RAMIS DESIGN SRL 
Deva angajează de urgență con- 
fecționeri textile. încadrare 650.000 
lei. Tel. 217709, Deva. (8936)

• Salariații SC Devatrans SA 
împărtășesc durerea familiei Ja 
despărțirea de cel care a fost

NICOLAE CÂRLOGĂNU
(7846)

• Ultim omagiu pentru bunul 
coleg

COVACI IOAN
stins din viață la 3 iulie 1998, din 
partea foștilor colegi de la SUT 
Deva. (7706)

• Cu adâncă durere în suflet 
soția, fiica, ginerele, nora și nepoți f 
anunță încetarea din viață a 
veteranului de război

GALFI ALEXANDRU
în vârstă de 87 de ani. înmor
mântarea va avea loc azi, 7 iulie 
1998, ora 14, la cimitirul din Hășdat. 
Dumnezeu să-l odihnească . 
(8181)

11ATMIL - UZINA 
MECANICĂ ORĂȘTIE 

cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, 
jud. Hunedoara, telefon 054/241040, fax 054/241131 

organizează în ziua de 23.07.1998, ora 10,00, 
licitație publică deschisă pentru 

"EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A 
HIDROIZOLAȚIILOR LA HALELE DE PRODUCȚIE" 

din incinta uzinei.
Ofertanții interesați vor putea ridica de la sediul uzinei, contra 

cost, documentația de licitație care cuprinde Caietul de sarcini și 
Regulamentul de desfășurare a licitației.

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

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanice Orăștie, până la 
data de 22.07.1998, ora 15,00. .

Relații suplimentare la telefon 054/241040, int. 148, Serviciul 
Dezvoltare Capacități.

S.C. CRIȘMOB S.A.
BRAD

Str. Liceului, nr. 26

Organizează licitație publică pentru vânzarea unor 
mijloace fixe. Licitația se va desfășura la sediul socie
tății în data de 23.07.1998, ora 12,00, și se va repeta în 
fiecare zi de joi, de la ora 12,00, până la epuizarea 
listei mijloacelor fixe.

Lista mijloacelor fixe poate fi consultată la sediul 
societății.

Taxa de participare la licitație este de 50.000 lei. 
Garanția de participare este de 10%.
Informații suplimentate se pot obține la telefoanele 

651386, 651387, fax 651387.

Nemulțumit de ce se întâmplă 
la vârful organizației

Secretarul general al 
Sindicatului 

învățământului 
Preuniversitar Hunedoara 

șl-a dat demisia

TRAGEREA
LOTO SPECIAL 

“6/49”
din 5.07.1998

----------------- N
TRAGEREA 
NOROC 

din 5.07.1998
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Distribuitor și service autorizat pentru acu
mulatoarele ROMBAT efectuează în mod gra
tuit în perioada de garanție și postgaranție 
verificarea instalațiilor electrice, reglarea 
releului de încărcare, completarea electrolitului 
și încărcarea acumulatoarelor descărcate în 
timpul exploatării, cumpărate de la unitățile 
Aproterra SA.

în cadrul activității de service, în scop eco
logic, colectează acumulatoarele auto vechi (cu 
electrolit) la prețul de I20 lei/kg cele în bac de 
bachelită și 150 lei/kg cele din bac de poli- 
propilenă.

Bnnc post s.n.
l * ■/

Sucursala județeană Hunedoara
în dorința de a veni în sprijinul populației afectate 

de inundații, pentru persoanele fizice sau juridice 
care doresc să sprijine pe cei sinistrați 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA -

DEVA a deschis contul
• în lei-25.11.17.1.2202;
• în dolari USD -25.11.17.2.220.3005;
• în mărci germane DEM - 25.11.17.2.220.3019.

Cei care doresc să participe la acest act profund 
umanitar sunt rugați să se adreseze Sucursalei Banc 
Post Deva și agențiilor Hunedoara, Petroșani, Hațeg, 
Brad, llia, Simeria, Călan, Orăștie și Geoagiu-Băi.

Ne-a parvenit la redacție, 
înmânată chiar de semnatar, 
demisia dlui prof. Aurelian 
Sîrbu din funcția de secre
tar general al Sindicatului 
învățământului Preuniver- 
sitar Hunedoara, neîmpăcat 
cu gândul că organizația în 
rândul căreia a activat pen
tru drepturile oamenilor din 
învățământul hunedorean 
nu mai acționează "în con
cordanță cu principiile de la 
care am pornit acum opt 
ani, alături de alți colegi.”

Redăm în continuare as
pecte relevante din demisia 
dânsului înaintată Biroului 
Executiv și Consiliului Jude
țean al SIP Hunedoara.

1. Pornind de la statutul 
sindicatului nostru, cheltuielile 
se fac cu acordul Biroului, la 
propunerea președintelui. Nu 
există nici un proces verbal 
care să ateste că peste cinci 
milioane de lei lunar sunt a- 
cordate președintelui pentru 
întreținerea lui la București. 
Numai organizația Hunedoara 
trebuia să suporte aceste chel
tuieli? Federația nu e capabilă 
să-și întrețină un președinte 
executiv la București? Alte fe
derații sau organizații nu tre
buie să contribuie la nimic? 
Este drept ca, lună de lună, or
ganizația județeană Hunedoara 
să fie la cont zero? Prin deci
zia unipersonală a preșe
dintelui?

2. Este corect ca o bună 
parte a patrimoniului organi
zației să fie la bunul plac al 
președintelui? Autoturismul, te- 
lemobilul, mobilierul de la Bu
curești (finanțat de organizația 
Deva) sunt doar câteva din cele 
folosite exclusiv de președinte, 
pe cheltuiala județului.

3. De ce comisia de cen
zori nu a fost solicitată anual 
să-și prezinte raportul finan
ciar? De ce de ani de zile nu 
se prezintă un raport anual al 
cheltuielilor în fața Biroului și a 
Consiliului județean? Probabil 
pentru că ar trebui să li se spu
nă oamenilor că li s-au cheltuit 
toți banii, mulți în mod abuziv, 
discreționar.

J
4. In organizarea și condu

cerea sindicatului am pornit la 
drum, acum opt ani, pe principii 
democratice, colegiale, corec
te. Sindicatul nostru s-a creat 
încet dar sigur, având la bază 
un efort colectiv. De 2-3 ani 
stilul conducerii a devenit dic
tatorial. Biroul, cât a fost re
prezentat numeric, a devenit o 
marionetă a președintelui. Mulți 
au făcut ce-au făcut ca domnul 
președinte să se simtă bine. Un 
mic cult al personalității, atâta 
cât era. Cei indezirabili au fost 
marginalizați, ridiculizați (vezi 
Ștefanovici, fost președinte, tri
mis la BNS - Tomis). De câteva 
luni, suport eu însumi același 
tratament. Mi s-a interzis să 
mai reprezint sindicatul la in
spectoratul școlar, că i-aș fi 
supărat pe domnii de acolo cu 
poziția mea la concursul pentru 
ocuparea posturilor de direc

tori. Am înțeles abia acum că 
era vorba de un schimb de in
terese. Poate de aceea nici 
domnișoara Minișca nu a încă
put în jocuri. Schimbul era la 
un nivel mai înalt, către Capi
tală. S-a pus și problema rela
țiilor mele cu presa. Am accep
tat să-mi spun punctul de ve
dere în privința matrapazlâcu
rilor cu directorii. De ce-am 
făcut-o fără știrea și aprobarea 
președintelui? Asta-i noua cen
zură! Nu noi avem personalitate 
și responsabilitate. Mentali
tatea conducătorului unic și 
atotștiutor!

5. Spionajul și pâra sunt 
modalitățile de conducere și 
relația cu subalternii. Secretara 
a fost pusă permanent să co
munice la București cine cu 
cine vorbește și ce vorbește. 
Membrii biroului au fost puși 
să se supravegheze reciproc și 
să raporteze. Viața personală a 
membrilor biroului a constituit 
un alt punct de interes al pre
ședintelui. Am ajuns să vorbim 
pe la colțuri, prin săli de clasă, . 
pe stradă, oriunde, numai în 
sediul sindicatului, nu.

6. Am ajuns la trista con
cluzie că sindicatul a fost pen
tru președintele nostru nu nu
mai o sursă financiară, ci și 
o punte de lansare. în acest an, 
soția dumnealui a ocupat un 
post de inspector general în mi
nister, iar domnul președinte 
și-a transferat catedra de la Șc. 
Gen. Nr. 2 Orăștie la un liceu 
din București, având buletin de 
Capitală.

7. în această situație, dom
nul președinte nu mai repre
zintă județul Hunedoara, deci 
ne poate lăsa să ne vindecăm 
rănile și să încercăm să ne 
salvăm sindicatul, sărac și 
cinstit (oare?) cum e în prezent.

8. în ultimul an sindicatul a 
fost în derivă. Mai este ce este, 
din inerție. Semnele bolii se 
văd. Un sindicat nu se conduce 
prin telefon de la București, 
prin cele câteva ședințe jude
țene. în teren nu s-a făcut nici 
un pas din partea celor doi con
ducători degrevați. Și se simte 
și se aude Președintele va tre
bui să fie în județ, ales de oa
meni, și nu trimis de la Bucu
rești, ca pe vremea Cominter- 
nului.

9. Aroganța și stilul mereu 
amenințător, tonul ridicat, 
șantajul sunt printre ultimele 
argumente care m-au determi
nat să mă despart de președinte 
și să vorbesc în numele celor 
ce vorbesc pe la colțuri și nu au 
curajul s-o spună deschis. Um
bra altor vremuri!

în consecință, considerân- 
du-mă oarecum și eu vinovat 
pentru aceste nereguli, nesesi- 
zându-le la timp, trecând prea 
mult, sperând că ele sunt tre
cătoare, accidentale, supun 
Biroului județean SIP demisia 
mea.

Prof. Aurelian SÎRBU, 
secretar general SIP 

Hunedoara- 
Deva, 26 iunie 1998
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în atenția acționarilor S.C. Excelent S.A.

S.C. EXCELENT S.A.
anunță acționarii din județul HUNEDOARA că, în perioada 

6 iunie - 31 iulie 1998, își pot ridica dividendele 
de la sucursalele Băncii Agricole, astfel:

Acționarii din:
Călan
Hațeg

Orăștie

La Banca Agricolă din:
Călan
Hațeg 

Orăștie

Acționarii din toate celelalte localități
își vor ridica dividendele de la sucursala BA. din DEVA.

J Președinte
t } Consiliu de Administrație,

ing. Emilia Tănăsescu

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

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

Oferă:
Produse electrocasnice cu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou
0 aspirator TRACY 1300 W 599.000 lei
t/ mașină de spălat vase 601 LWWNHTIei 1.350.000 lei

Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 de rate și avans 0, 
prin magazinul CENTRAL Orăștie

tel: 054-24.74.96.

Cel mai bun curs de schimb
Leu/Anvelopâ

Anvelope pentru camioane și autobuze

Anvelope radia c VICTORIA SILVANIA
textil-melal metal-melal metal-metal

Anvelope diagonale DANUBIANA

ll.OO - 20 1.200.000 lei ll.OO R 20 1.300.000 lei 1.495.000 lei 1.495.000 lei
12.00 - 20 1.350.000 lei 12.00 R 20 1.525.000 lei 1.700.000 lei 1.700.000 lei

Anvelope pentru tractoare și mașini agricole

Toali p ejuiile nien|i a nule in acuși anunj nu cnnlin tVA ți suni valabile peni i u piele la livrate

A _

Anvelope diagonale DANUBIANA Anvelope diagonale DANUBIANA

6.00 - 16 (6PR)
6.50 - 20 (6 PR)
6.50 - 20 (8 PR)

238.000 lei 14.00 38 (8 PR) 1.450.000 lei
299.000 lei 15,5 - 38 (8 PR) 1.450.000 lei
361.000 lei 18.4 - 26 (10 PR) 2.194.000 lei

y-matt-ție âe-tuice îtt. fo-n-te. ^ccccci^Ce.C.e
<^> TOFAN GRUP

Sucursala Deva, str. Apuseni, nr.1, tel: 054/231563.
— -------- ---------------------------

Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și PEL 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 S.A. - 
alegeți partenerul ideal!

N

SIDERURGICA 5.A

profil cornier 
profil lat 
profil rotund neted 
profil rotund PC 52 
profil T

177,56 tone
102,70 tone
120,00 tone
98,6 tone
150,8 tone

cu sediul în Hunedoara, Piața Iancu dc Hunedoara, nr. 1, 

organizează licitație publică deschisă fără precalificare 

cu ofertare în plic sigilat 
pentru vânzarea cantității de 649.660 kg produse laminate din oțel

aflate în societate sub formă dc produse neconforme. 
Produsele fac parte din gama pro filelor mijlocii și ușoare 

sub forma: cornier, lat, rotund neted, rotund periodic PC 52 și lat. 
Produsele se vând cn-gros, pe grupe dc produse.

Prețurile de pornire a licitației și cantitățile licitate pe grupe de produse sunt:
1.836.255 lei/tonă
1.808.135 lei/tonă
1.761.045 lei/tonă 
2.060.755 lei/tonă 
1.999.815 lei/tonă

Licitația va avea loc la sediul societății în două etape, după cum urmează:
1. - la fața locului (Hala dc tratamente termice a laminorului de profile ușoare) pentru prezentarea produselor;
2. - la sediul Uzinei nr. 4 Laminoare din cadrul societății pentru licitația propriu-zisă.
Etapa întâi a licitației va avea loc în data de 15 iulie 1998, ora 10.15. Pentru deplasarea la fața locului S.C. 

SIDERURGICA S.A. va pune la dispoziție un mijloc de transport pentru toți ofertanții, cu plecarea dc la sediul 
societății la ora 10.00.

în data de 22 iulie, ora 10.00, se va desfășura etapa a doua (licitația propriu-zisă).
La licitație pot participa toți agenții economici care au ca obiect de activitate comerțul cu metale și respectă 

"Instrucțiunile pentru ofertanți".
Documentele licitației precum și alte informații se pot obține de la sediul societății, Serviciul Marketing, telefoane 

054711798 sau 054/716121 interior 1494.
înscrierea la licitație se face până la data de 11 iulie 1998.

I
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COLEGIUL UNIV. 
PEDAGOGIC DE 
INSTITUTORI 

BLAJ, 
SPECIALIZAREA DESEN 

-AUTORIZAT PRIN 
HOTĂRÂRE DE GUVERN 

ORGANIZEAZĂ 
CONCURS DE

ADMITERE PENTRU 
ANUL UNIVERSITAR 

1998 -1999
înscrierile se fac în 

perioada 25 iunie-14 iulie 
1998, la secretariatul co
legiului din str. Dr. Vasile 
Suciu, nr.26, Blaj.

Concursul de admitere 
se va desfășura în zilele 
de 15 și 16 iulie 1998. 
Informații suplimentare 

k la telefon 058/711231.

SC 
ROMAVICOM 

SRL DEVA 
Fermă particulară de 

păsări situată în Mintia, 
zona Mureș, vinde pui 
de carne zilnic înce
pând cu IO iulie 1998, 
între orele 7-15.

Informații 
suplimentare la telefon 
233484.

S.C. GRECOM SRL Deva
Selectează tinere fete până la 30 de ani, cu 

aspect plăcut, pentru pregătirea în meseria de 
ospătar în vederea angajării în această meserie 
la "Popasul Izvor Decebal" Deva, ce se va deschide 
în curând.

Relații la tel: 214449 sau la Pati Bar "Cetate".

S.C.ROMFERCHIMSA
Luduș, județul Mureș, tel-faxO65/ 

168197,164761

PRODUCE SI VINDE 
TOATE TIPURILE DEÎ

® CUIE DE CONSTRUCȚII; v
® PLASĂ DIN SARMA NEAGRA^g

® PLASĂ DIN SÂRMĂ ZINCAIĂ^^^ 

® PLASĂ RABITZ.

1VTQDPX s' CEL MAIMARE d’stR’buitor1. 1 DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT
DINȚARĂ

Vă oferă
> îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 
calitate pentru sezonul de vară, ambalată în 
saci transparent de 25 kg;
> încălțăminte pentru sezon de vară, am
balată în saci de 20 kg;
> baloți de 45 kg cu îmbrăcăminte de vară 
cu conținut mixt

- la cele mai avantajoase prețuri: 6500 
!ei/kg + TVA
> îmbrăcăminte nesortată din colectare 
originală

- la prețul extraordinar de 10.600 
tei/kg + Tl/Zl - negociabil - în funcție de 
cantitatea cumpărată.

Informații: Cluj Napoca, str. luliu Maniu, 
nr.6, tel: 018/591874; 064/193493

Orar depozit: Zilnic 8-18
Sâmbătă 8-14
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dar de aici până la a generaliza 
că nimeni nu mai este cinstit, 
parcă e cam mult. Pornind de la 
cazuri de manageri care au adus 
propriile întreprinderi în pragul 
falimentului, cu datorii enorme la 
stat, creditele fără acoperire, 
care au dat peste cap unități- 
bancare ș.a., s-a ajuns la 
considerentul că orice afacere 
este necinstită, o bișniță 
ordinară.

Să nu uităm că aproape 40 
la sută din populația activă a 
României lucrează în între
prinderi private și tocmai 
acestea contribuie cel mai mult 

{și mai cinstit la bugetul statului

P.D.S.R
Conferința de presă a 

Organizației județene a Partidului 
Democrației Sociale din România 
la care a participat și dl 
Gheorghe Ana, deputat în 
Parlamentul României, (la 
sfârșitul acesteia a venit și dl 
senator Doru Gaița) n-a avut o 
tematică precisă, nu a ținut 
nimeni o introducere în probleme 
de aceea a început direct cu 
întrebările ziariștilor. La prima 
întrebare a ziarului nostru s-a 
oferit următorul răspuns: P.D.S.R. 
a avut mereu în preocupările 
sale evoluția evenimentelor din 
Transilvania, cel mai recent act al 
său pe această linie fiind Apelul 
către Transilvania emis la 
Oradea.

La o altă întrebare a 
„Cuvântului liber” s-a răspuns: 
într-adevăr, a fost o vreme când 
conducerea țării, inclusiv 
guvernul P.D.S.R , ocupate cu 
vremurile grele prin care a trecut 
țara în anumite perioade, a 
neglijat Transilvania și problemele 
ei. Așijderea procedează și 
actualii conducători care sunt 
mai mult plecați în străinătate 
decât în țară. Chiar și în

Oamenii politici pierd tot mai mult 
populației

este Președinția. La fel de jos 
ca Guvernul se află sindicatele, 
justiția.

In privința intențiilor de vot 
ale populației: CDR are 34 la 
sută față de 32 la sută în 1996; 
PDSR- 22 la sută, față de 21 la 
sută; PD- 14 la sută față de 13 
la sută. Astfel că liderii politici 
ai acestor partide pot aștepta 
■liniștiți viitoarele alegeri în anul 
2000 sau pe cele anticipate. 
Dar...absenteismul de 50 la 
sută va trebui să-i pună pe 
gânduri, căci jumătate din 
populație nu mai are încredere 
în nimeni și nimic..

încrederea
cu impozite și taxe fără număr. 
Probabil că numai evoluția 
naturală a pieței libere va 
determina schimbarea opticii 
populației față de inițiativa 
privată, care este vitală pentru 
țara noastră, atât de rămasă în 
urmă față de celelalte țări cen
tral și est europene. Pentru a 
înțelege acest lucru este 
necesară și o schimbare de 
mentalitate, pe care unii nu o 
înțeleg, iar alții nu vor să o 
accepte.

Singura instituție politică pe 
care sondajul de opinie CURS o 
scoate în evidență ca predo
minând încrederea populației

(F
Z 4 iulie 1776 - s-a 

încheiat prima perioadă a 
războiului de independență al 
coloniilor engleze din America de 
Nord prin adoptarea Declarației de 
Independentă.

6 iulie 1415 - a fost ars 
pe rug, fiind acuzat de erezie, Jan 
Hus. reformator religios, ideolog 
al mișcării populare antifeudale 
pentru independența și cultura 
națională a cehilor (n. 1369).

X 8 iulie 1497 - portu
ghezul Vasco da Gama a efectuat 
prima călătorie pe mare (până în 
20 mai 1498), pornind din Europa 
până în India, înconjurând Africa

----------------------------
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pe la Capul Bunei Speranțe, 
deschizându-se astfel linia de 
navigație din Europa spre Asia.

£ 9 iulie 1900 - s-a stins
din viață dr. Nicolaie Kretzulescu. 
întemeietorul învățământului medi
cal din țara noastră (n. 1812). A 
fost autorul primului manual 
românesc de anatomie și a 
colaborat cu Carol Davila la 
întemeierea Școlii naționale de 
medicină și farmacie din București 
în 1857.

§ 10 iulie 1509 - s-a năs-

■»

cut Jean Calvin, reformator 
religios francez, întemeietor al 
doctrinei protestante care-i 
poartă numele - calvinism.

S 10 iulie 1871 - s-a 
născut, la .Paris, prozatorul 
francez Marcel Proust, repre
zentant de seamă al romanului 
psihologic, autor al romanului “în 
căutarea timpului pierdut”, 
publicat în 1913, și care l-a 
consacrat ca scriitor. In literatura 
română creația sa i-a influențat 
pe Camil Petrescu și pe Hortensia 
Papadat-Bengescu (m. 1922).

singura foiță politică ce poate 
salva România
momentele cele mai dificile - cum 
au fost recentele inundații - 
pleacă în călătorii peste hotare 
mai mult sau mai puțin justificate 
și utile. Actualii guvernanți 
săvârșesc acțiuni periculoase

pentru integritatea și unitatea țării 
cum ar fi cea a retrocedării -, pe 
ușa din dos - chiar atunci când 
reprezentanții LLD.M.R. discutau 
la Cluj Napoca despre retragerea 
de ia guvernare - a bunurilor 
bisericii catolice, aprobă 
înființarea unei universități 
maghiare, neinteresându-se 
decât sporadic și formal de modul 
cum trăiesc - foarte greu - 
românii din județele Harghitâ și 
Covasna.

Guvernul Ciorbea și cel 
actual al dlui Vasile au avut și au 
o politică confuză, haotică. 
Singurul lor scop a fost și este 
prăbușirea sub toate aspectele a 
României. în acest context se 
înscrie inițiativa guvernului de a

spori veniturile demnitarilor, 
încercarea de introducere a 
subiectivismului și arbitrariului 
în salarizarea bugetarilor.

Convenția Democratică 
trece prin convulsii care o 
zdruncină din temelii. în cadrul 
acesteia P.N.Ț.C.D. manifestă 
atitudini de dictator ceea ce 
nu-i convine P.N.L. care cere cu 
tot mai multă putere 
redistribuirea rolurilor în cadrul 
C.D.R.. Maghiarii șantajează cu 
ieșirea de la guvernare dacă nu 
se va adopta proiectul lor de 
lege cu privire la înființarea 
universității cu limbă de predare 
maghiară. România trece prin 
vremuri extrem de grele și 
C.D.R. nu este capabilă s-o 
redreseze, dimpotrivă, o împinge 
și mai mult în haos. Partidul 
Democrației Sociale din 
România are un program 
cuprinzător și îndrăzneț care 
aplicat - în condițiile când va 
accede la guvernare - poate 
scoate țara din degringoladă și 
să o ducă spre prosperitate și 
progres.

Traian BON DOR

(Urmare din pag. 1)

relațiilor de colaborare, 
amintind în context și dorința 
comună de integrare în 
structurile europene, care au 
în vedere promovarea regio
nalismului. Dl Barbu a 
evocat legăturile economice 
stahi'jte cu prilejul diverselor 

| tâ: , turistice și/tultu-
rale stabilite intre județele 
Hunedoara și Vas, ce s-au 
dezvoltat permanent. în ace

lași timp a subliniat nevoia 
găsirii unor proiecte comune 
de dezvoltare și de acces la 
finanțare din fonduri euro
pene.

S-a dat apoi citire, în 
limbile română și maghiară, 
protocolului de colaborare 
între cele două județe, după 
care a avut loc semnarea tui 
de către cei doi președinți ai 
consiliilor județene.

După această cere
monie, au fost făcute scurte 
declarații de presă. Cu acest 
prilej dl Pusztai a spus că în 
viitor relațiile interregionale 
vor deveni tot mai strânse, 
acesta fiind un mod nou de 
abordare a multiplelor pro- 
bleme economico-sociale

ce 
se

Semnarea protocolului 
de colaborare 

zonale. între altele, a arătat 

că județul său a reușit să 
obțină un sprijin european de 
50 milioane ECU, asemenea 
fonduri alocându-se celor 
se grăbesc, insistă să li
dea și motivează ce fac cu 
ele. în context a amintit 

județul Vas a triplat producția 
în ultimii 5 ani și acum are 
numai 5 la sută șomaj. Dl 
Barbu a readus în atenție 
necesitatea întăririi legăturilor 
economico-sociale între 
diferite regiuni, județul nostru 
făcând parte și din zona de

că

cooperare Dunăre, Criș, 
Mureș, Tisa.

Referindu-se la colabo
rarea economică, cei doi 
președinți au arătat că există 
posibilități multiple de a 
promova produsele realizate,- 
în acest sens târgurile 
reprezentând o modalitate 
concretă pentru a face oferte, 
prin camerele de comerț 
managerii putând să se 
informeze reciproc asupra 
oportunităților de afaceri, aici 
un rol important avându-l și 
mijloacele de comunicare.

Partidul Socialist ai Muncii pe 
calea revigorării

în sala mare a castelului 
de la Săntămăria Orlea a avut 
loc o reuniune la care au 
participat membri ai 
Comitetului județean al 
Partidului Socialist al Muncii 
și conducători ai organizațiilor 
din teritoriu. A participat, de 
asemenea, dl prof. dr. 
Constatin Ciutacu, director 
științific la Institutul de 
Economie Națională, prim - 
vicepreședinte al PSM. Modul 
cum s-a desfășurat reuniunea 
a fost unul inedit. Toți 
participanții se așteptau ca dl 
Ciutacu să țină o expunere pe 
ideile și orientările con
gresului al lll-lea al PSM ce a 
avut loc recent la București 
asupra problemelor grele cu 
care se confruntă țara etc. 
Lucrurile nu s-au întâmplat 
așa. După ce a rostit o scurtă 
și consistentă alocuțiune, dl 
Gheorghe Popescu, preșe
dintele organizației, i-a rugat 
pe cei prezenți să-i pună di
rect și sincer întrebări 
oaspetelui.

lată cele mai importante 
răspunsuri oferite de dl

Constantin Ciutacu: * 
Sondajele realizate de 
instituțiile de specialitate sunt 
mistificări și, evident, 
favorizează pe cei ce le 
plătesc. Asemenea este și 
ultimul sondaj al CURS. * 
Economia socială de piață

înseamnă îmbinarea pro
prietății private cu rolul statului 
de diriguitor al economiei. 
Pentru a se realiza așa ceva 
este nevoie ca producția să 
funcționeze. "Convertibilitatea 
leului s-a realizat în condițiile 
când economia națională se 
prăbușește - ceea ce este o 
imensă greșeală." România 
seamănă cu un tren de mare 
viteză circulând cu vagoanele 
goale în vreme ce călătorii stau 
pe scări și pe tampoane. * 
Salariile reprezintă 17% din 
PIB. Acestea s-ar putea dubla 
sau chiar tripla. * Se poartă 
tratative cu Partidul Socialist la 
nivelul cel mai înalt în vederea

fuziunii ce se speră să se 
realizeze în curând. * 
Relațiile cu presa nu sunt 
cel^ mai bune. * Munca 
serioasă, îndârjită chiar, este 
singura cale de redresare a 
României. * După Con
gresul al lll-lea activitatea 
Partidului Socialist al Muncii 
se revigorează și se speră 
în atragerea de partea sa a 
celor ce trudesc în muncă, a 
celor săraci, dezamăgiți de 
guvernele postdecembriste.
________ Traian BONDOR t

Theodor'
Meleșcanu 

în județ

*

De puțină vreme, la Deva s-a 
desfășurat o nouă întâlnire a 
conducerii Filialei județene a PNL 
cu ziariștii. Unul dintre principalele 
subiecte abordate cu acest prilej 
a fost acela al unificării liberale. 
S-a precizat în acest context că 
tratativele pentru unificarea 
liberală sunt foarte avansate și 
că din partea PNL există voința 
de a se reorganiza Convenția 
Democrată.

• lată pe scurt și alte 
chestiuni supuse atenției 
gazetarilor. «PNL susține 
modificarea Constituției, a unor

Timp de două zile dl 
Theodor Meleșcanu, preșe
dintele Partidului Alianța pentru 
România, a fost prezent în 
județul nostru. în cadrul vizitei 
domnia sa a avut mai multe 
discuții în plan politic cu 
conducerea PSDR, cu liderii 
locali ai formațiunii pe care o 
conduce, precum și cu 
reprezentanți ai sindicatelor 
din siderurgie și minerit.

Duminică 5 iulie 
președintele ApR a fost 
prezent la Dupăpiatră unde a 
participat ia manifestările 
cultural-patriotice organizate 
cu ocazia aniversării a 150 de 
ani de la victoria moților de la 
Cheia împotriva trupelor 
maghiare care intenționau să 
cucerească Apusenii.

Amănunte despre discuțiile 
pe care le-a avut președintele 
ApR cu ocazia vizitei în județ 
cât și despre actuala stare 
socio-politică și economică a 
țării vă prezentăm în interviul 
acordat în exclusivitate ziarului 
nostru în ediția de miercuri, 8 
iulie a.c. (C.P.)

______________________ !y

Conferință de presă

Au fost sau nu informatori?
dispoziții constituționale, în primul 
rând cele referitoare la 
garantarea de către stat a 
dreptului de proprietate. «De 
asemenea, liberalii doresc votul 
uninominal, punând sub semnul 
îndoielii eficacitatea unui 
parlament bicameral. • Partidul a 
susținut proiectul de lege privind 
dosarele securității. Din partea 
Biroului Național al PNL, 
demnitarilor săi li s-au solicitat

declarații scrise dacă au fost sau 
nu informatori ai fostei securități. 
Până în momentul de față Viorel 
Cataramă a refuzat să dea o 
declarație în acest Sens, 
susținând că și-a făcut publică 
poziția față de securitate. • 
Blocarea de către „Coratrans" a 
șoselei Deva-Hunedoara a fost 
un act nelegal. La o asemenea 
situație nu trebuia să se ajungă. 
• Noua convenție care trebuie 

———i. -------'

să funcționeze are nevoie de o 
anumită direcție politică, altfel 
alegătorul nu știe pe cine să mai 
aleagă. în coaliție, partea 
economică să fie asumată de 
PNL, iar reforma morală și 
problemele de creștin democrație, 
PNȚCD. •Afirmațiile potrivit 
cărora PNL dorește o altă 
convenție nu sunt reale. Partidul 
nu dorește decât ca actuala 
convenție să lucreze. •Decla-

rația președintelui PNȚCD ca 
replică la poziția PNL în această 
chestiune, potrivit căreia 
Convenția Democrată nu are 
caracter politic, a nedumerit și 
a surprins. S-a precizat că, în 
opinia liberalilor, orientarea 
politică a convenției este cea 
de centru-dreapta.» La nivel 
județean, municipal și 
orășenesc, tuturor membrilor 
PNL, cu funcții de conducere, li 
s-au cerut declarații dacă au 
fost sau nu informatori ai fostei 
securități.

Valentin NEAGU

„ Ziar editat de

ț CUVÂNTUL casae™Ași
•X TTRVD EDITURALtLDiLfi cuvântul liber -

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef - NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali de redacție, șefi de departamente 
- MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social - ESTERA SÎNA, 
TRAIAN BONDOR, CRISTINA CÎNDA • Departamentul reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul 
educație-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Responsabil de număr - MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN 
• Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUTA GOTA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061
• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro »

întreaga răspundere pentru conțiputul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material feau moral pentru articolele necontractate 
trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

’ Tiparul executat la IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” ALBA IULIA • Tel. 058-812126

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

deva.iiruc.ro

