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Constituirea Forumului județean al femeilor P.D.S.R.
Recent, î- cadrul unei 

adunări la a participat dl 
Gheorghe Ana, deputat P.D.S.R. 
în Parlamentul României, și a 
fost condusă de dl Mihail 
Rudeanu, președintele Organi
zației județene a sus-numitei 
formațiuni politice, a fost înființat 
Forumul județean al membrelor 
și simpatizantelor Partidului 
Democrației Sociale din Ro
mânia. Forumul își propune - 

^așa cum au subliniat nume-

roasele participante la dezbateri 
- să acționeze pentru sporirea 
rolului femeii în viața politică a 
țării, în stoparea dezastrului eco
nomic în care actualii guvernanți 
au dus România, să crească 
contribuția femeii în asanarea 
morală a societății.

Forumul Național al femeilor 
membre și simpatizante ale 
P.D.S.R., ce a luat ființă în ziua 
de 2 mai a.c. la Constanța, 
cheamă toate femeile din

România să strângă rândurile 
în iurul formațiunilor politice ce 
acționează pentru binele și 
progresul țării - printre care, la 
loc de frunte, se situează 
P.D.S.R. - și să zădărnicească 
pe toate căile acele forțe ce vor 
să prăbușească România în 
sărăcie, dezastru, degradare 
morală ș.a. în funcția de 
președintă a forumului județean 
a fost aleasă dna luliana 
Forminte. (Tr. B.)

Ce au decis sortii în Cupele Europene I

Luni, la Geneva, s-a efectuat în Cupa Cupelor. în turul I

COTIDIAN INDEPENDENT r

tragerea la sorți a meciurilor din 
tururile preliminare ale Cupelor 
Europene la fotbal, lată ce au hotărât 
sorții pentru echipele românești:

în Liga Campionilor. în turul I 
preliminar (22 și 29 iulie) - FLORA 
TALLIN (Estonia) - STEAUA BUC.;

preliminar (13 și 27 aug.) - CS 
GREVENMA ■ CHER (Luxemburg) - 
RAPID BUC.

în Cupa UEFA (22 și 29 iulie): FC 
ARGEȘ PITEȘTI - DINAMO BAKU 
(Azerbaidjan); SLOGA JUOMAGNAT 
(Macedonia) - OȚELUL GALAȚI.

APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

ANUL X «i Nr. 217411 Miercuri. 8 iulie 1998..........  8 pagini « 500 LEI

NOUL 
MINISTRU AL 
SĂNĂTĂȚII

>
Asa cum s-a anunțat, noul 

ministru al sănătății este 
avocatul Gabor Hajdu, senatoral 
UDMR. Conducerea Uniunii l-a 
desemnat in această funcție in 
cadrul unei ședințe a Consiliului 
Operativ de la Cluj, iar premierul 
Radu Vasile a acceptat 
propunerea făcută. Gabor Hajdu 
il înlocuiește pe Francisc 
Baranyi, ministrul care a fost 
demis după ce s-a aflat că a fost 
informator al securității.

Gabor Hajdu își va prelua 
funcția de ministru al sănătății 
după ce va fi audiat de comisiile 
de specialitate, va fi validat de 
Parlament și va depune 
jurământul în fața președintelui.

De Ziua Poliției 1 
Române

Timpul, prin trecerea sa neobosită, marchează, ia 8 
iulie, ai 69-iea an de când a fost adoptată Legea pentru 
organizarea poliției generale a statului, care a structurat 
pe baze moderne una din instituțiile fundamentale aie 
societății românești.

In acest moment solemn, putem spune fără nici o 
reținere că Poliția Română face pași importanți în 
procesul de reformă, în drumul său spre modernizare și 
profesionalizare, dispunând de un efectiv tânăr, atașat 
valorilor sociale și care pentru îndeplinirea tuturor 
atribuțiilor ce revin poliției într-un stat de drept, a dovedit 
trăsături volitive de caracter: curaj, dăruire, demnitate și 
spirit de sacrificiu, calități ce trebuie apreciate și stimu
late, realizând totodată o prezență permanentă în acea 
zonă de contact dintre lege și fărădelege.

Ziua Poliției Române reprezintă momentul cel mai 
potrivit de a reflecta asupra rolului important ai polițistului 
român, asupra problematicii prin care poliția trebuie să 
răspundă așteptărilor legitime aie cetățenilor, ca o 
componentă stabilă a societății românești și care să 
asigure sentimentul de siguranță pentru viețile și bunurile 
semenilor noștri, ordinea și liniștea publică, acel climat 
în care să triumfe dreptatea și legea.

Ne aflăm pe un drum ascendent, dar va trebui să facem 
în continuare sacrificii și un front comun și eficient in 
bătălia dură împotriva criminalității, iar ca efortul nostru 
să nu fie zadarnic, trebuie ca toate segmentele ce 
constituie structura de înfăptuire a actului de justiție să 
funcționeze unitar, respectând legea și spiritul ei în folosul 
societății și ai cetățenilor.

Să nu uităm că numai împreună vom reuși, iar 
succesul nostru va depinde în mare măsură de sprijinul 
întregii societăți.

Devotamentul și solidaritatea dovedite în momente 
grele de polițiști și familiile acestora constituie o garanție

Colonel Dan Dumitru ARSENIE I 
șeful Inspectoratului de Poliție ai I 

județului Hunedoara 
(Continuare în pag. 2)

Astăzi începe
Festivalul 

internațional 
de folclor 

“Carpatica"
Azi, 8 iulie, are loc deschiderea oficială 

a Festivalului internațional de folclor pentru 
copii și tineret “Carpatica”, organizat de 
ministerele educației și culturii, Organizația 
Internațională de Folclor (I.O.V.), Consiliul 
Județean, inspectoratele școlar și de 
cultură, Centrul de Creație Populară. Sunt 
invitate ansambluri și grupuri folclorice din 
Anglia, Belarus, Germania, Iugoslavia, 
Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, 
Turcia și România.

După o paradă a formațiilor prezente pe 
străzile municipiului, în fața Casei de Cultură 
Deva, cu începere de la ora 18,00 are loc 
deschiderea oficială a primei ediții a 
Festivalului “Carpatica”. în data de 9 iulie 
ansamblurile și grupurile folclorice vor 
susține spectacole la Brad (ora 11,30) și la 
Călan (17,30). Ziua de 10 iulie prilejuiește 
orăștienllor și hațeganilor plăcerea de a se 
întâlni cu foarte tinerii artiști (ambele 
spectacole încep la 17,30). La Simeria (de 
la ora 17,30) și la Geoagiu-Băi (19,00) 
formațiile folclorice vor evolua în 11 iulie. 
“Turneul” prin județ se încheie în 12 iulie, o 
dată cu închiderea festivă, la Hunedoara, a 
primei ediții a “Carpaticii”. (V.R.)

Mărfuri fel de fel, dar nimeni nu se 
înghesuie la cumpărat

Am intrat la magazinul S.C. Beloryana 
S.R.L., din strada Tudor Vladimirescu, atrași 
fiind de vitrina stradală care prezenta mărfuri 
felurite. Una dintre cumpărătoare solicitase 
cafea boabe. Am invitat-o să-și spună părerea 
despre magazin, dar și despre comerțul din 
Hațeg în general. Dna Ana Colibaș ne-a spus: 
,,Cumpărăturile de aici mi le fac pentru că 
magazinul este bine aprovizionat, prețurile

Raid prin magazine din Hațeg
sunt rezonabile și vânzătoarele serviabile. în 
alte unități însă avem surpriza ca prețurile să 
se schimbe de la o zi la alta. Ouăle erau cu 
600 lei bucata și acum sunt cu 750. Carnea 
și lactatele sunt foarte scumpe și nu-s de 
calitate. în general prețurile sunt exagerate; 
pentru noi,, pensionarii, este foarte greu.”

La textile-încălțăminte, dnele Paulina 
Tripșa și Letiția Groșan erau în așteptarea 
cumpărătorilor care întârziau să apară 
„Mărfuri avem fel de fel, dara scăzut puterea 
de cumpărare a oamenilor. Acum fiind și vară 
se știe că-i un sezon „mort” în comerț - 
aprecia dna Tripșa. Rafturile erau încărcate 
cu perdele, prosoape din bumbac, stofe, 
mătăsuri, dar și cu un bogat sortiment de 
pantofi și sandale, pentru toate vârstele și 
gusturile. „Sunt articole aduse direct de noi, 
nu prin intermediari - spunea dna Groșan - 
adaosul fiind în medie de 25-30 la sută. 
Cumpărătorii spun că prețurile sunt 
acceptabile”.

Nici la magazinul de lenjerie al aceleiași 
societăți - S.C. Țara Hațegului - nu se 
înghesuia nimeni la cumpărat. Dna Victoria 
Pihoc nu era însă îngrijorată față de această 

situație, deoarece, cum spunea, aduce mărfuri 
de calitate care se cumpără. „M-am decis să 
aduc numai articole bune din bumbac; lumea 
s-a săturat de articole de proastă calitate.” în 
plus, nu sunt multe magazine de același profil 
în oraș deoarece - cum aprecia - cei care au 
deschis magazine particulare s-au axat mai 
mult pe produse alimentare sau birturi.

La metalo-chimice (magazinul 57) - doar 
câțiva cumpărători. „Merge cam slab vânzarea 
- era de părere vânzătoarea Georgeta Drăgoi. 
Oamenii nu prea au bani și marfa este cam 
scumpă. în plus, s-au mai deschis în oraș alte 
9 magazine cu același profil. Oricum, ne 
realizăm programul”. Cumpărătoarea 
Anișoara Macadam era mulțumită de 
diversitatea articolelor aflate în vânzare, 
apreciind totodată amabilitatea salariatelor de 
aici.

Cu totul nemulțumite de slaba viteză de 
vânzare a produselor erau vânzătoarele 
magazinului S.C. Venera Anita S.R.L. „Azi am 
avut doar 3-4 cumpărători până la această oră” 
(11,00 n.n.) - spunea Lenuța Socaci. 
Aprovizionarea cu produse! alimentare, 
cosmetice, încălțăminte, cu diverse 
aranjamente florale de decor era bogată. Când 
se vor vinde, rămâne de văzut.

Cum am constatat, acolo unde există 
interes pentru aprovizionarea cu articole de 
calitate, comercianții n-au temerea că vor sta 
cu ele în raft. Căci marfa bună se caută, se 
vinde repede și aceștia trebuie să se 
deplaseze iar la firmele de la care au mai adus. 
Cum spunea dna Victoria Pihoc „calitatea își 
spune cuvântul”.

Estera S/NA

Donații în bani 
pentru sinistrați

De la Filiala județeană a Crucii 
Roșii am aflat că până ieri s-au 
făcut donații în bani pentru 
sinistrații din județul nostru în 
sumă totală de 38 milioane lei.

De asemenea, prin intermediul 
apelurilor telefonice la linia 
“Solidaritatea” s-au donat 4,4 
milioane lei, sumă ce este în 
creștere cu fiecare zi ce trece.

Reamintim cu acest prilej că 
donațiile de bani prin intermediul 
liniei “Solidaritatea” se pot face 
în continuare apelând urmă
toarele telefoane, formând 
numărul complet, astfel pentru 
fiecare apel donația fiind: 5000 
lei la nr: 054222205; 10000 lei 
ia nr: 054222210; 25000 lei la 
nr: 054222225; 50000 lei la nr. 
054222250 și 100000 lei la nr: 
054222200.

Mai multe apeluri, mai mulți 
oameni de suflet! Abonații 
conectați la centralele analogice 
pot face apel la numerele de mai 
sus prin intermediul operatoarei 
de la serviciul 991. (N.T.)
\___________________ /
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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Drumurile scurte vă vor 
avantaja azi. Veste ambiguă 
de la frații dv. Așteptați un 
.telefon «care nu mai vine și 
asta vă cam irită.

Z> TAUR 
(21.IV - 21.V)

Vă preocupă chestiunile 
'oculte și sunteți tentat să 
iîncercați ceva inedit. Un 
prieten are nevoie de sfatul 

■și sprijinul dv; faceți tot 
posibilul pentru a-l ajuta.

© GEMENI 
(22.V ■ 22.VI) 
i Veți primi un cadou pe care 
■vi-l doriți de multă vreme. 
Bucuria vă va face să uitați de 
programul ce vi l-ați făcut.

© RAC 
(23.VI ■ 23.VII)

Aveți de luat decizii și 
amânările v-ar putea aduce 

, neplăceri. Mintea dv funcțio
nează excelent și nu aveți de 

< ce vă teme. La slujbă, o zi cu 
emoții.

© LEU 
(24.VII - 23.VIII)

O decizie luată fără să fiți 
consultat vă va dezavantaja. 
Veți pune repede lucrurile la 

. punct. Manifestați însă mai
■ multă înțelegere pentru cel 
care a greșit, deoarece nu vă 
dorea răul.

© FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Partenerul de viață simte 
nevoia de mai multă atenție 
și tandrețe. Nu-i exclus să 

(primiți o veste de la 
I partenerii de afaceri. Fratele 
dv va avea o realizare 
importantă.

j© BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Niște prieteni vă vor face
■ o vizită ce vă va lua prin 
surprindere. Va trebui să vă 
anulați programul prealabil.

: Discuția cu o femeie mai 
tânără aduce în atenție o 

f problemă majoră.

, © SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Unul dintre părinți va 
pierde bani sau va rata un 
câștig. Vă afectează, căci ați 
mizat pe ajutorul acestuia. 

iNu vă impacientați căci vă 
1 veți descurca și singur.

© SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

. Sunteți interesat de diver-
■ sele informații ce vă trec pe la 
urechi. Sunați la persoana 
iubită și invitați-o la plimbare. V-

; ar face bine. La serviciu, feriți- 
1 vă din calea șefului.

© CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Câteva drumuri scurte vă vor 
scoate din ritm. Vi se oferă o

■ companie plăcută și câteva ore 
de vis. Faceți câteva cumpă
rături care să vă îmbună
tățească starea de spirit.

© VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Zi favorabilă, dar nu luați 
decizii pripite. Șanse de a 
realiza ceva deosebit în 
căminul dv. Familia dorește 
să vă dea’o mână de ajutor, 
dar mai mult vă încurcă.

© PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

O zi ce se va remarca 
prin Ineditul situațiilor în care 
veți fi pus. Veți face însă față 
cu brio, ceea ce vă va pune 
într-o lumină favorabilă în 

1 fața celor din jur.

Cetatea Deva merită
atentia noastră

Inițiativa edililor Devei de 
a pune în valoare cetatea prin 
iluminarea sa este lăudabilă. 
Și mai bine ar fi dacă acțiunile 
în acest scop ar continua, 
dacă oamenii s-ar purta 
civilizat, dovedind respect 
pentru cele două monumente: 
de istorie (cetatea medievală) 
și al naturii (Dealul Cetății).

Ajuns la poalele cetății, 
vizitatorul și-ar dori să afle 
câteva date despre istoricul 
acestui monument. Există 
două panouri informative, dar

rilnina Cuvântului liber
Cinci cu mapa, doi cu sapa

în următoarea împreju
rare, am ajuns la concluzia că 
vechea lozincă este valabilă 
și azi. Din ziua de 10 iunie a.c. 
(în urma unei ploi torențiale), 
telefoanele din cinci blocuri 
(cartierul Gojdu, Deva) nu 
mai funcționează din cauza 
umplerii cu apă a căminelor 
de vizitare a cablurilor 
telefonice. Au trecut o zi, 
două, o săptămână, dar 
remedierea nu s-a produs.

La 22 iunie m-am adresat 
biroului de reclamații al 
Direcției Tic. Deva unde o 
doamnă mi-a promis că până 
seara telefonul va funcționa; 
dar „minunea” nu s-a produs. 
După alte două zile, m-am

Yfe / MIERCURI

MM- TVR 1
6.00 România: ora 6 fix! 

8.10 Telemondial 9.00 TVR 
Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Sensul tranziției (r) 13.00 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Tele
mondial 17.30 D.a. 18.00
Katts și câinele (s, ep. 42)
18.30 Medicina pentru toți: 
Tehnici moderne de diagnos
tic 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
253) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jur
nal,meteo, ed. specială 21.00 
Efecte secundare (s, ep. 28) 
21.50 Fotbal: Meci din 
semifinale: Franța-Croația

6.30 TVM. Telematinal
8.30 Fotbal: Franța 1998 (r) 

^12.00 Sunset Beach (sr) 

nu îți fac o impresie prea bună 
datorită supărătoarei greșeli de 
ortografie pe care acestea o 
conțin.

Util ar fi ca la intrarea în 
fortăreață să fie instalate și 
câteva panouri în 2-3 limbi de 
circulație internațională care 
să ofere toate informațiile 
necesare. De asemenea, 
vizitatorului ar trebui să i se 
pună la dispoziție un pliant 
care să conțină schema de 
orientare și câteva elemente 
informative.

prezentat din nou la acel 
birou, unde mi s-a spus să 
mă adresez dnei Reican, în 
blocul vecin, scara doi. Aici 
o doamnă (mai erau două 
salariate acolo) mi-a 
înregistrat numele într-un 
registru, după care m-a 
introdus într-un birou la dna 
Reican (și aici mai erau trei 
funcționari). Mi s-a spus că 
nu s-a putut interveni pentru 
că zilnic a plouat și când 
plouă nu se poate lucra (?!). 
După mai multe replici, am 
plecat nemulțumit, decis să 
urmăresc intervenția la 
defecțiune. Pe strada 
Kogălniceanu, la un cămin de 
cabluri, lucrau doi salariați de

12.45 Doaro vorbă... (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 D.a. 
16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.40 Dreptul 
la adevăr 20.10 Ultimele știri 
(s, ep. 86) 22.00 Un loc 
periculos (fa.SUA ’94)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.25 Animal Show (s) 11.00 
închisoarea secretelor (f/r) 
13.00 Tropical Heat (s/r) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s, ep. 38) 15.40 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 
13) 16.35 Văduva (s, ep. 37) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 97)
19.30 Dallas (s, ep. 39) 20.20 
Mai presus de toate (dramă 
SUA 1992) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Tropical Heat (s, ep. 22)
23.45 Microbiștii de la miezul 
nopții 0.30 Observator

Din păcate lipsesc până 
și cărțile poștale ilustrate cu 
imagini ale monumentului.

Cu mai multă atenție din 
partea tuturor forurilor lo
cale, Cetatea Devei ar 
putea fi un obiectiv turistic 
deosebit, oferind vizita
torilor în același timp o 
incursiune în istorie și un 
colț de natură minunat în 
care să facă mișcare, să se 
relaxeze.

Cristina JiANU 

la sectorul dnei Reican, ' 
care au început lucrul pe la 
ora 10.00 și l-ap încheiat pe 
la 13.00, plecând fără să 
termine lucrarea.

Deci, asta să fie cauza 
că nu s-a terminat 
repunerea în funcțiune a 
telefoanelor și se aude că 
nu se va termina curând? 
Așa că, 5 cu mapa și 2 cu 
sapa, plus că cei cu sapa nu 
sunt urmăriți cât și ce 
lucrează și nici îndrumați de 
cei cu mapa.

Cum încercând să mă 
adresez conducerii insti
tuției am fost refuzat, apelez 
la dv pentru a interveni la 
cei abilitați să ne rezolve 
problema.

ion BĂDESCU, 
Deva, Aleea 

independenței, bl. D8, 
ap. 12, telefon 216232

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 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 
Chattanooga Choo Choo 
(co. SUA 1984) 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 Me and 
Veronica (dramă SUA 1992) 
22.35 Știrile PRO TV 22.50 
Seinfeld (s, ep. 118) 23.20 
Știrile PRO TV

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

l De Ziua Poliției Române
(Urmare din pag. 1)

că instituția noastră își va mări în continuare prestigiul și 
credibilitatea, atrăgăndu-și tot mai mult respectul 
comunității în slujba căreia se află.

La acest moment aniversar poliția hunedoreană are 
satisfacția profesională de a înregistra rezultate pozitive 
la aproape toți indicatorii de bază ai muncii sale. Astfel, în 
semestrul recent încheiat am identificat și deferit justiției 
4.634 infractori, cu 195 mai mu Iți decât în perioada similară 
a anului trecut, care au comis 6.507 fapte penale prin care 
s-a creat un prejudiciu patrimoniului național și privat de 
peste 9,5 miliarde lei.

Rezultatele notabile obținute în combaterea 
fenomenului infracțional, corupției și altor fapte grave, îmi 
dau dreptul să afirm că polițiștii hunedoreni au înțeles, 
într-o manieră responsabilă, care le sunt îndatoririle 
profesionale față de țară și popor și că s-au implicat cu 
competență și dăruire pentru ca dreptatea și adevărul să 
primeze.

Cu prilejul sărbătoririi "Zilei Poliției" adresez tuturor 
polițiștilor din județul Hunedoara felicitări și mulțumiri 
pentru activitatea desfășurată și le urez noi succese în 
muncă, multă sănătate și clipe fericite alături de cei dragi.

La multi ani!

Cum combatem 
insectele din 

locuință?»
Lupta împotriva diferitelor 

insecte, care bântuie prin casele 
noastre, este pentru multe 
gospodine un adevărat coșmar. în 
afară de substanțele chimice, 
diferitele sprayuri și capcane care se 
găsesc în magazine, vă mai 
recomandăm și alte câteva mijloace 
aflate la îndemână prin cămări.

Muștele: Pe lângă metodele 
cunoscute (plasă la geamuri, hârtii 
lipicioase, insecticide), iată și o rețetă 
simplă: preparați un sirop de zahăr, 
în care adăugați, din belșug, piper 
negru măcinat. îmbibați cu acest 
amestec bucăți de sugativă și lăsați- 
le prin locurile unde zboară muștele.

Cari: Se injectează în găurelele 
pe care le lasă în lemn, fie insecti
cide speciale, fie un amestec din trei 
părți de tetraclorură de carbon, o 
parte de ulei de terebentină și ceva 
parafină dizolvată. Apoi se sigilează 
cu grijă găurile cu parafină.

Moliile de alimente, care se 
oploșesc în făină, griș și fulgi de 
ovăz: se trece alimentul respectiv 
printr-o sită deasă, iar partea atacată 
de insecte se arde.

Urechelnițele care atacă 
legumele și fructele: se fac capcane 
din ghivece de flori umplute cu fân, 
căiți sau mușchi vegetal și se distrug 
dăunătorii astfel prinși.

Cafeaua reduce 
fluxul sanguin 

cerebral
De multe ori bem o ceașcă de 

cafea pentru că este înviorătoare 
și reconfortantă. Așa să fie oare?

de veghe (talkshow/r) 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. 6) 21.15 
Vizită la domiciliu (co. SUA 
’78) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe

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 (s) 19.30 
D.a. 20.00 Dragoste și 

Rezultatele studiilor sunt 
contradictorii în această 
privință. Unele spun că licoarea 
respectivă este inofensivă până 
la rația de nouă cești pe zi, în 
timp ce altele susțin că și două 
cafele pe zi pun în pericol 
pancreasul și inima, mărind și 
riscul de cancer. Concen- 
trându-se asupra efectelor 
psihice ale cafelei, specialiștii 
afirmă că acestea sunt nega
tive. Paradoxal, dar anxietatea, 
insomnia, durerile de cap, 
greața, amețeala și accelerarea 
bătăilor inimii ca și aritmia 
cardiacă sunt provocate de 
cofeină.

Deși băutorii de cafea 
urmăresc în primul rând 
efectele stimulante ale acesteia 
(așa cum fumătorilor nicotină le 
stimulează creierul), totuși, în 
doze mari și dese, apare 
cofeinismul, o suprastimulare 
dăunătoare organismului. în 
lume, la această oră, un om din 
zece suferă de cofeinism, și 
acesta este provocat de numai 
șase cești de cafea pe zi sau 
de opt cești de ceai, pentru că 
și ceaiul conține cofeină. De 
altfel, multe persoane cărora li 
s-au diagnosticat boli psihice 
nu suferă de fapt de nevroză, 
ci de cofeinism. Chiar dacă e 
limpede că prin consumul de 
cafea creierul este stimulat, 
chiar suprastimulat, modul de 
acțiune a cofeinei este, în spe
cial, invers. Deși, în mod nor
mal, în urma consumului de 
cafea este de așteptat un aflux 
mai mare de sânge în creier 
(acesta este efectul tuturor 
stimulentelor), de fapt cofeina 
reduce fluxul sanguin cerebral.

putere (s) 21.00 Verdict, 
crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 The 
Teahouse of the August 
Moon (co. SUA ’56)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri lo
cale (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 1-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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PROGRAMUL COMPLET AL MECIURILOR DIN 
LIGA CAMPIONILOR

(22 iulie turul - 29 iulie returul)
Celtic Glasgow - St. Patricks (Irl)'
Obilici Belgrad - Vestmannaeyja (Isl);
HJK Helsinki - FC Erevan (Arm);
Litex Loveci (Bul) - Halmstad (Sue);
Steaua București - Flora Tallin;
LKS Lodz (Pol) - Kapaz (Azr);
Kareda (Lit) - Maribor Teatanic (Slo);
Dinamo Tbilisi - Viaznia Shkoder (Alb);
La Valletta (Mal) - Anorthosis Famagusta (Cip); 
Zimbrul Chișinău - Ujpest Budapesta;
Grasshopper Zurich - Jeunesse d'Esch (Lux); 
Dinamo Kiev - Barry Town (ȚG);
Sileks Kratovo (Mac) - FC Bruges;
Beitar ierusalim - Torshavn (Ferae);
Kosice (Slo) - Cliftonville (IrIN);
Dinamo Minsk (Blr) - Skonto Riga (Lit);

în turul următor învingătoarea va juca cu:
Croația Zagreb
Bayern Munchen
FC Metz
Spartak Moscova
Panathinaikos
Manchester United
PSV Eindhoven
Athletic Bilbao
Olympiakos Pireu
Sturm Graz
Galatasaray
Sparta Praga
Rosenborg
Benfica
Brondby Copenhaga
Inter Milano

în toiul pregătirilor pentru 
turul Campionatului de 

fotbal 98 - 99
în timp ce conducerile cluburilor se află în febra com

pletării loturilor, preocupați pentru încheierea tratativelor și 
încheierea contractelor cu Jucătorii, antrenorii principali, 
secunzii ior, masorii și medicii echipelor se antrenează de 
zor, dispută meciurile de verificare și omogenizare a viitoa
relor echipe ce vor debuta în nou! Campionat 1998 - 1999.

TURUL 
LOMÂNIEI
LA CICLUM

Canyrionatul Mondial de fotbal Franța ’08

Rapidul, o comportare bună la Bistrița
La sfârșitul săptămânii trecute la Bistrița s-a desfășurat un turneu 

"Cupa Gloria" la care au participat Gloria din localitate, Rapid București, 
Ceahlăul Piatra Neamț și Universitatea Cluj. în prima zi a Cupei, s-au 
înregistrat rezultatele Gloria Bistrița - Ceahlăul P.N. 1-1 (pe teren) și în 
final 4-2 la executarea loviturilor de la 11 metri, deci scor general 5-3; 
Rapia - "U" Cluj 3-1. A doua z.i: Ceahlăul - "U" Cluj 3-1, Rapid - Gloria 
Bistrița 6-4 (după loviturile de la 11 metri, scorul pe teren fiind 1-1). 
Meciul a fost foarte disputat, cu multe faze de poartă aplaudate de cei 
prezenți. De remarcat că titlul pentru cel mai bun jucător a revenit lui 
Dănuț Lupu (Rapid), iar cel pentru cel mai bun portar lui Turcaș (Gloria 
Bistrița). "Cupa Gloria" a fost câștigată de Rapid.

lată și jucătorii folosiți la acest turneu de Rapid: t obonț, Pascal, ( 
Mutică, leneși, V, Popa, Bica, Stanciu, Lupuț, B. Andone. Axincuc, | 
Măldărășanu, Bolohan, D. Lupu, Erdely, Pancu, Isăilă, C. Zamfir,! 
Șumudică, Cristean, C. Popa, S. Radu, Bugeunu și R. Stance

Dinamo în Iugoslavia
Așa după cum vă relatam într-unul dintre numerele trecute ale 

ziarului nostru, Dinamo va efectua un stagiu de pregătire în Iugo
slavia, cunoscute fiind relațiile foarte bune pe care Cornel Dinu le 
are aici. Dinamoviștii se află acum în cantonament la Vojvodina Nov! 
Sad, unde se bucură de excelente condiții de cazare și pregătire.

Dinamo a și susținut primul său rnec: amical in Iugoslavia, cu 
campioana țării, Obilici.

Lotul dinamovist este complet, printre achizițiile cele mai "mari" 
numărându-se lonuț Lupescu, Iftodi, Ionel Ganea și portarul Fuami 
(Maroc). Prunea este singura incertitudine, el trebuind să confirme 
dacă va rămâne la Dinamo.

I

Cea de-a 35-a ediție a 
Turului României la ciclism 
va măsura, pe parcursul a 9 
etape, 1328 de kilometri. Fi
nalul cursei va fi data de 12 
iulie, va avea loc în Piața 
Victoriei, la care se prevede 
a fi prezenți un mare număr 
de bucureșteni.

De remarcat că și în pri
ma etapă (la Brăila) și în a II- 
a etapă, la Onești, cicliștii au 
fost întâmpinați de un mare 
număr de oameni, impre
sionând pe toți cicliștii! La 
Brăila organizarea pe între
gul traseu al cursei, sosirea 
cicliștilor în orașul -a Lu- 
năre s-a transformat m.r-c 
autentică serbt ica-'m >a > 
Onești, "0G00 de oameni au 
dovedit că ii atrage și sportul 
pe roti, nu numai fotbalul! 

^S.C)'
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RRlIMirE

Momente de neuitat pentru Henry și portarul Barthez după încheierea partidei cu Italia și 
calificarea Franței în sferturile de finală.

îa- OK
Primul gol: Cesar Sampaio (Brazilia), min. 5, 

meciul cu Scoția.
Primul Hat-trick: Batisruta, în meciul Argentina 

Jamaica 5-0.
S-au acordat 13 lovituri de pedeapsă, dintre 

nare una ratată (Mijatovic, partida cu Oianda).
;-au acordat ?53 cartonașe galbene (medie 

4,21 de meci)
S-au acordat 20 cartonașe roșii (medie 0,33 

de meci)
Golul 10: Salas (Chile), min. 50, partida cu Italia
Golul 50: Henry (Franța), min. 36, partida cu 

Arabia Saudită.
Golul 100: Hierro (Spania), n'in. 4. partida cu 

Bulgaria.
Golul 150: Jorgensen (Danemarca), min. 2, 

partida cu Brazilia
Golul 160: Suker (Cmația), min. 34, partida cu 

Germania
Până acum s-au înscris 160 goluri (medie 

2,67 de meci), d'etre care 4 autogoluri.
Golul 1700 din întreaga istorie a Cupei

Mondiale: Komljenovic (Iugoslavia), mm. 4 meciul cu 
SUA

Cel mai frecvent scor: 1-0 (de 12 ori)
Numărul total al spectatorilor: 2.673.00G (în 

60 întâlniri).
Media spectatorilor: 44550

la.
5 goluri: Batistuta (Argentina)/ 2 din penalty, 

Vieri (Italia). r
4 goluri: L. Hernandez (Mexic), Salas (Chile), 

Suker (Croația)/1
3 goluri: Bergkamp (Olanda), Bierhoff. 

Klinsrn n (airh'i Germania), Henry (Franța). 
Bsbeio, Rivalcc, Ronaldo/ 1. C. Sampaio (toți 
Brazilia)

2 ■ ' d R Baggio (Itafln)/ 1, Bartlett (Africa 
go Sud;/ 1 Etessir, r-iedda (ambii Maroc), Cocu, R 
d° Roer (ambii Olanda), Hierro/ I.Kiko, Morientes 
(toți Sparva). Komljenovic (Iugoslavia, ? ' aurul- 
(Danemarca), V. MOLDOVAN (rtnmăn'a), Ortega 
(Argentina) Owen, Shearer/ 1 (ambii Anglia), 
Pelaez (Mexic.), Wlîitemore (Jamaica), Wilmots 
(Belgia).

... Iar Steaua în Turda
De l.:ni. Steaua plecat în Turcia uor.e ieri a și susținut un meci , 

amical ca formația t'en.rbehce ce are loc în contul transierului tei f 
Sabin llie în "Tara Sem lunei". A.făcAit deplasarea un lot de 19 jucăiori i 
(din care lipsește doar Lă< ătuș): Rrtîi. R - Lwu, Reghecampf, Miu, . 
Răch.tă, Matei, Bsiodedid, Fi Moidarvun. Linear, Denis Șarban, ||
Baciu, Hrib, Ciocoii.t, Roșu, Dte:. .:.Ts‘mu, j.i . (,■. . 1 ■ .-.scarau’v: '

FC Argeț» i gândul >a im» î^' 
A cobește ' FCAiște; ’■'ir ''

pregăti-ea centralizară sat inJnr.Ttars.3 . ■ .
care estefoarie mulțumi'U'r>eu răspui a «■, Vi
la probele la care au fost stij'Uși por-tru ■.. -iter j? fci x ;

i Din lotul lui FC Argeș fee pade: i-llw - •!•...• "te
Val. Năstase, C. Cristescu, BogoifCEChi’i'1 ’ L'rr/ac. f D 
Gâlmencea, Lăcustă, Aloulascu (Cimentu ■ ml;,. . :
Craiova), Bârdeș, Balașa, Schumacher Aer. M:.ud,'Ne.',■ - v ..tu, 
Negru, Jilăveanu (CF Chindia), Cr. Bratu, .teucar.u de ia FC >
R. Lucescu (Sportul) și-au manifestat dorința să svoluozî te FC .^«*es ij 
și se află la tratative. Obiectivul argeșenilor este clasarea ,. ur,;..i I 
dintre locurile 1.-5 în viitorul campionat.

li
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* DECLARAȚII * PE SCVRT
Și norvegienii au participat 

la "piața neagra"
Per Ravn Omdal, președintele 

Federației norvegiene a cerut Poliției 
Economice să-' ancheteze pe cetă
țenii norvegieni monitorizați că au 
vândut la "negru” biletele de intrare 
la partidele Cupei Mondiale. "Norve
gienii au câștigat mari sume de 
bani prin vânzarea biletelor de in
trare la meciurile Cupei Mondiale, la 
"bursa neagră". Este evident că cei 
ce le-au achiziționat aveau dinainte 
ideea de a le revinde la suprapreț. 
Tocmai din acest motiv, consider că 
este și vina federației naționale, 
care nu s-a implicat îndeajuns în 
felul cum s-au distribuit biletele, dar 
mai ales cine au fost beneficiarii lor. 
Acest fenomen nu a 'ost specific

numai țării noastre. El a fost prezent 
și ’n alte țări. Este necesar să tragem 
învățăminte din cele întâmplate, dar, în 
primul rând, consider că, Ti viitor, 
Comitetele de Organizare ale Cupelor 
Mondiale și FIFA vor trebui să cola
boreze în mai mare măsură cu fede
rațiile naționale, agențiile acreditate 
dovedindu-se depășite de misiunea 
ce le-a fost încredințată", a declarat 
oficialul nowegian.
Zogak, după myiul supase cu 

Danetiwca
"Adversarii outeau să câștige la 

fel de bine meciul A fos' un joc des
chis, cele două formații demon.-rând 
cum trebuie să se desfășoare un 
meci de Cupă Mondială. Suni la fel de 
obosit ca și jucătorii, dar nu mai con
tează, sunt fcri':i’l"

* DIVERSE
BO JOHANSSON, antrenorul 

reprezentativei Danemarcei, e 
mândtu de ceea ce a reușit echipa 
sa la acsst turneu final. "Puteam 
învinge campioana mondială. Nu r.?- 
a fost frică da brazilieni, chiar dacă 
sunt jucători de- super - clasă. Bă
ieții au jucat fantastic și putem fi 
mândri de parcursul nostru la 
Coupe de Monde. Prevăd acestei 
echipe un viitor mo; .■"

RON Al. DO nu ■: . ■
n-a marcat, ner.'.i:u • -l.- -e - 
trem dn xcâhtei -ca i coi 
la victoria enfo» wU sa<e cu două 
pcîă de ■ ii ’Acest .>_■ -it a 
foarte impo peni.ru m . r 
wi. Nu ți1' bă iau titiul de coi 
ne.;-,-, îmi hore ,-c mai mult sâ 
câșt- j-îm cofeui cu numărul 5 
per- : Brazilia."

Ciobul de bridge din 
Deva conac»; t or/i* -j, .g 
AiexariJrtif’*. .wwnfcrt'* 'n 
solabor&re vu OJTS hune
doara • De va, va org -m; - în 
perioada )7-'f >uiie, a !ti e 
edițtc 6 'Cupei 
brtdga. Corn«Mtî/r 
se va oa-fe a 
.Fpo.-V. imu-1' •

* ’o.?. W t t

ase ît . -
’? r» -

fZ

M ■
i1

f. te.șOV, -tt 
•J <.

0 nouă mac.. -Ira m at’ . au».
hxmedonw!

I

I

1

5

t

Cu ocazia Campionatelor 
' internaționale de atletism ale 
i României ain 2C-27 iunie 
la.o., Ma-ia Cioncan, ccmpo-

I nentă a CSȘ Siderurgic
| nedoar?. ■ reușit la pt ■ de 
i: 300 IV r.t ;’' -
timp de ■ min., . 
de sutimi, drept 
obținut titlu’ d 
Sportului.

De curând am rtat de <or 
bă cu "necunoscuta" atletă, 
centra a afla amănunte des-

II '

I

■

fan Eieiegszâszy este i 
de oerfamanța ta?

■ .• un 
:>oC, r. 36

■ .ti j nare a 
■”ae

După părerea iwia 
mulțumit parțial, un antrenori1’ 
care se respectă nu poate fi; 
mulțumit niciodată pe cfepi.nJ 

'k'nul dânsului du pregă
tire fițj,.

'pre.mcdu! cum se prags- 
Jltește perspectiva de viitor

■ Maria Cioncan, aș vrea 
i eă te rog să te prezinți!

- M am născut in comuna 
JIWIaeru, jub. Bistrița f-Jăsăuc, 
L ’a data de 1S iun'a 1977, yt,m 

; iBfâgit rț

.-.ă d-: ..
IjiiaLa fei ■’S3C

' i tc&m'
'C 'T I 1 .-’.«.I ! »e.d

i| jjrtejt o-.-c cJnjjiî
tun indt t " 

j( prof. Șfp' -n Bercgn '«V

Irene, emerit. t: > . • «a*
pune lespect în 
rnului.

- Ce --orez’ ' titlu
de maestre a sporului pentru 
tine?

- în prin .ut răr.a cute: rezul
tatul mur: ?ii mele 
vulu: ~

'v.O
dic'or > t. )

_• îf *

-ă cifre care mă i 
sperie pur și simplu, însă știu j 
că sjumt i reaii. ' ;e:>

S-. ». iăVOtpUwis;
,r te 'jt.M eîâtun d« îbsîd’.

\ a < s» j rr;« pnete?';

u

• kiii^ cirv! " ■ j
/a «. |

și al colecti-

. ':i ’ &•

si -tî ; *

ta 1100 m pfu-. 
-Cr'.n. 4-rf "i

...UU la teii.! ‘I ;. dP
..sm și posibil ■>

’Mripice

• l ,1 /•>

~ ’lA
i.

peni.ru
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Firmele românești 
din industria ușoară 

sunt la cheremul
u lohn"-ului vestic

f~;it>ric:;i de încălțăminte 
"Corvinul” S.A. din Hunedoara 
produce aproape în totalitate, 
în sistem lohn, pentru piețele 
vestice. Din cele declarate de 
dna ec. Liia Georgescu, 
director economic al firmei, 
piața internă este ca și 
inexistentă. La “Corvinul” mai 
lucrează pentru intern un 
colectiv minuscul. “Am 
încercat să păstrăm sectorul —z- - - - - - - - - - - - -

până la finele'acestei luni și a 
asigură acoperirea capa
cităților de producție pe tot 
acest an. Chiar și așa o 
tehnologie învechită, o 
productivitate mică și 
conjunctural Campionatul 
Mondial de fotbal se 
contrapun unor rezultate mai 
bune. “Este evident că dacă 
am dispune de tehnologii de 
ultimă oră am putea negocia

%
In lipsa pieței interne

,*

f--------------------------------------
Din agenda de lucru a 
C.C.I. Hunedoara pe 

1998

Prezența capitalului 
străin in județul 

Huned iară

Carte tehnică

de piață internă pe care l-am 
avut, dar, fie datorită im
porturilor ieftine de în
călțăminte, ce ne concurează, 
fie datorită pauperizării 
generale, am rămas cu marfa 
nevândută. Avem în prezent 
un stoc de 300 de milioane 
nevândut, iar pentru marfa 
livrată avem neîncasați 
aproape 500 de milioane de 
lei”, precizează dna Geor
gescu.

în aceste condiții colacul de 
salvare al fabricii sunt 
contractele de lohn încheiate 
cu parteneri vestici. Din 
păcate, din luna februarie 
până în aprilie, perioada dintre 
două stagiuni ale producției 
vestimentare și de în
călțăminte în occident, 
“Corvinul" a trebuit să "tragă 
pe dreapta”. Oamenii au fost 
trimiși forțat în concediu de 
odihna. "Aceste concedii de 
odihnă acordate deodată 
tuturor salariaților, pe fondul 
blocării activității, au costat 
firma 500 de milioane de lei 
obținuți din credite bancare. 
Aceasta înseamnă că lunar 
"Corvinul” are de plătit 17-18 
milioane de lei pentru 
returnarea creditului și a 
dobânzii aferente”, declară 
interlocutoarea. Pe primele 

' cinci luni societatea a încheiat 
pe pierdere. Contractele 
semnate cu doi parteneri 
italeni pentru fabricarea unui 
lot de pantofi bărbătești și a 
unuia de fețe de pantofi de 
damă, vin la timp pentru a 
reabilita financiar societatea 
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de pe alte poziții contractele 
și am avea acces la comenzi 
mai substanțiale. Anul trecut 
am investit 200 de milioane 
de lei cumpărând 10 mașini 
de cusut noi aduse din 
Cehia, tip de investiție pe 
care-l vom continua și în 
acest an. Avem linii de cusut 
automatizate realizate în 
regie proprie. Dar un procent 
de doar 20 la sută de noi 
tehnologii din totalul utilajelor 
nu e de natură să facă din 
dotările noastre un atu al 
firmei. La capitolul pro
ductivitate un muncitor de la 
noi realizează, în medie, 5 
perechi de pantofi pe zi, iar 
productivitatea într-o fabrică 
din vest este de 10 perechi 
per om per zi. Partenerii 
noștri de afaceri aplică o 
corecție de 2,5 indicelui de 
timp consacrat în occident 
pentru a stabili norma de 
timp în care se poate 
produce la noi comanda. 
Deci un același volum de 
lucru se realizează la noi într- 
un interval de timp de două 
ori și jumătate mai mare 
decât într-o fabrică din UE. Si 
apoi mai este și Campionatul 
Mondial de fotbal, care a 
perturbat complet traficul 
camioanelor de marfă prin 
vamă. Un camion cu materie 
primă pe care-l așteptam să 
sosească la o anumită dată a 
întârziat trei zile prin diferite 
vămi, perturbând fluxul 
nostru de producție", a 
declarat în încheiere dna 
Georgescu.

Complexul “Ulpia" reprezintă 
j din punctul de vedere al vadului 
I și ținutei arhitectonice cel mai 
I reprezentativ areal comercial pe 

care-l are municipiul reședință de 
I județ. Din păcate orice urmă de 
j reprezentativitate dispare de 

îndată ce se trece pragul 
magazinului. într-o obscuritate 
protejată de sărăcia mijloacelor 

, uminare, apar, ca într-un 
unei al groazei, raioane 
‘fantomă", părăsite, dinspre care 
rânjesc clienților rafturile goale 
sie unui mobilier comercial "de 
eKocă". Dacă nu ești atent poți 

la ultimul etaj, în balta 
formată de apa scursă prin 
acoperiș. Nici raioanele 

I “populate” nu aduc ochiului 
1 oucuria unui ambient modern și 

funcțional. Danteluțe aninate cu 
scop decorativ, vălul de umbre ce 
ascunde marfa și oferta ce nu 
reușește, prin varietate și 
cantitate, să acopere corect 
spațiul de expunere, te duc cu 
gândul că, în plin oraș, ai intrat 
într-un magazin sătesc universal 
de tipul celora care făceau pe 
vremuri mândria cooperației de 
consum. Complexul comercial

Pentru 1998 C.C.I. Hunedoara și-a propus un 
program de activitate ambițios ce seamănă mai mult 
cu o provocare la reformă dată fiind situația critică cu 
care se confruntă economia județului. Domeniile 
prioritare în care se va acționa de către C.C.I. 
Hunedoara pentru însănătoșirea mediului economic 
sunt: înlocuirea actualei legislații fiscale 
împovărătoare cu o unică lege a fiscalității generale, 
simplificarea și accelerarea procedurilor actuale de 
avizare și autorizare a obiectivelor de investiții în 
economie, eliminarea monopolurilor actuale prin 
introducerea competiției la ofertare pentru materii 
prime, materiale, energie electrică.

Pentru a putea să-și exercite rolul de exponent 
activ al intereselor comunității de afaceri, C.C.I. 
Hunedoara va acționa în vederea creșterii numărului 
de membri cotizanți prin atragerea de firme. în cursul 
anului trecut C.C.I. Hunedoara a exclus din rândul 
membrilor săi 204 firme, dintr-un total de 453 de 
membri, datorită restanțelor la plata cotizației. în 
vederea relansării economice a județului, C.C.I. 
Hunedoara își propune implicarea activă în 
programele de restructurare realizate la nivel local 
sau regional în cadrul macro-regiunii VEST, 
împreună cu Consiliul județean și Prefectura 
județului Hunedoara. Pentru integrarea Camerei în 
sistemul național de educație, în anul 1998 se va 
înființa o filială a Școlii Române de Afaceri și în 
județul nostru. Prin intermediul acesteia se va 
continua activitatea de instruire a operatorilor 
economici existenți, a întreprinzătorilor sau viitorilor 
întreprinzători, precum și a personalului propriu. La 
finele lui 1998 va fi lansat Breviarul Electronic al 
operatorilor economici din județul Hunedoara, ediția 
1999, adusă la zi și completată cu schimbările 
structurale intervenite. Sub sloganul "nu există 
cheltuieli mari sau mici, există doar cheltuieli utile sau 
inutile”, Camera va continua și în 1998 programul 
de dotare-dezvoltare a bazei materiale proprii. Se are 
în vedere încheierea construirii, amenajării și dotării 
sediilor camerei din Deva și Petroșani și continuarea 
acțiunii de informatizare a compartimentelor camerei 
făcând posibilă accesarea informațiilor prin comandă 
telefonică sau E-mail.

X______________ _ ______________________

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului 
Comerțului, în județul Hunedoara sunt înregistrate, 
până la 31 decembrie 1997, 405 societăți 
comerciale cu participare de capital străin. Din 
acestea 363 sunt firme mame iar 42 sunt sucursale 
sau filiale. După numărul de societăți primele șase 
țări sunt: Germania-128, ltalia-99 și Ungaria-41. 
Totalul capitalului social subscris este de 57,665 
miliarde de lei, valoarea capitalului străin fiind de 
16,8 milioane dolari. Numărul firmelor cu capital 
integral străin este 42. Primele trei țări, după 
numărul de societăți, sunt: ltalia-16, Germania-4 și 
Turcia-3. în funcție de valoarea capitalului subscris 
primele cinci societăți sunt în județul Hunedoara: 
Euro Gold Resources S.A.(Marea Britanie)- 
357.500 dolari, Deva Gold S.A.(Australia)- 354.734 
dolari, Rom Business International SRL(Belgia)- 
34.575 dolari, Edy International Spedition 
SRL(Austria)- 25.000 dolari și Magrilap Ardeall Prod 
SRL(Austria)- 20.000 dolari.

Importurile fermelor 
private românești 

surclasează 
exporturile

Conform datelor publicate de statistica oficială, 
primele patru luni din acest an, totalitateape

agenților economici cu capital privat abilitați să facă 
export, producători și intermediari, au realizat 
exporturi în valoare de 1423,5 milioane dolari. Cifra 
reprezintă cca. 53 la sută din totalul exporturilor 
românești în perioada considerată. Importurile 
agenților economici, în același interval, s-au ridicat 
la 1778,7 milioane dolari. Diferența dintre 
importurile și exporturile sectorului economic privat 
este calculată la 355,2 milioane dolari, ceea ce 
reprezintă 43,7 la sută din deficitul balanței 
comerciale a României pe primele patru luni ale 
anului.

Un magazin al spațiilor comerciale virane
“Ulpia" prezintă, în prezent, toate 
simptomele unui patrimoniu fără 
de stăpân.

Despre actuala stare de fapt 
și posibilitatea găsirii unui 
investitor pentru magazinul 
universal al Devei purtăm un 
dialog cu dl ing. Florin 
Georgescu, director al S.C. 
"Ulpia" S.A.

REP.: D-le director sunteți, 
ca să zic așa, proaspăt pe 
această funcție, după ce oferta 
d-voastră de a conduce “Ulpia” 
S.A. a fost respinsă de sindicat 
în câteva rânduri din motive a 
căror comentare nu face 
obiectul actualului articol. V-aș 
întreba, pentru că tot există 
obsesia “moștenirilor” la 
trecerea de la un regim la altul, 
ce situație ați găsit la preluarea 
mandatului ?

F.G.: Situația financiară a 
firmei era deosebit de critică, 
societatea fiind pe pierdere. 
Pentru stingerea datoriei am 
recurs la vinderea unui activ. în

prezent balanța este pozitivă, 
sperând să obținem și un profit 
de câteva zeci de milioane. 
Firește, în condițiile unui context 
economic ostil, revirimentul nu 
poate fi spectaculos atâta timp 
cât lipsesc resursele materiale 
dar și umane strict necesare 
acestui lucru.

REP.: Apropo de resurse 
umane, sindicatul salariaților 
din firmă se plânge că venirea 
d-voastră la conducerea so
cietății a inaugurat o perioadă 
în care salariile n-au mai putut 
fi încasate în întregime. Cum 
comentați aceste afirmații ?

F.G.: Sunt adeptul prin
cipiului care stabilește o corelare 
clară între veniturile încasate și 
salarii, ținând cont și de 
potențialul magazinului. Or, este 
inadmisibil ca un magazin de 
talia Ulpiei având aproape 80 de 
angajați să nu producă lunar mai 
mult de 400-500 de milioane de 
lei. Chiar în actuala conjunctură 
nefavorabilă, un complex

comercial ca Ulpia trebuie să 
aducă venituri lunare de peste un 
miliard de lei. Eu n-am ridicat 
ștacheta așa de sus. Din păcate 
nici baremul pe care l-am impus 
și pe care îl consider minimal nu 
se realizează. Aceasta duce la 
diminuarea | proporțională a 
salariilor, lucru care, sincer 
vorbind, mă nemulțumește de 
fiecare dată.

REP.: E clar că această 
stare de fapt nu poate să se 
permanentizeze. Ce strategii 
veți aplica pentru a relansa 
afacerea?

F.G.: Sunt două priorități pe 
care le am în vedere. Una 
prevede refacerea legăturilor 
comerciale cu furnizorii direcți. 
Datorită întârzierilor la plată, Ulpia 
a pierdut în ultimii ani o mare 
parte din furnizorii direcți de 
produse, aprovizionarea fâcându- 
se, la prețuri mai mari, prin 
mijlocirea mai multor intermediari, 
încercăm acum să obținem

produsele la mâna întâi pentru a 
putea oferi prețuri dintre cele mai 
competitive. Ne propunem ca 
pentru fiecare raion să avem 5-6 
distribuitori direcți asigurând 
structura de marfă optimă. 
Recunosc că suntem extrem de 
deficitari la capitolul amenajare a 
spațiilor comerciale. De aceea o 
altă prioritate urmărește pro
movarea de investiții pentru 
reambientarea magazinului. La o 
suprafață de 3000 de mp, cos
turile unei ambientări generoase 
ar depăși jumătate de miliard de 
lei. Nedispunând de asemenea 
resurse, vom aplica tehnica 
pașilor mărunți . De la începutul 
anului, de exemplu, am investit 
cca. 25 de milioane de lei în 
achiziționarea de corpuri de 
iluminat. Acest proces va 
continua, funcție de resursele pe 
care le vom putea consolida.

REP.: Magazinul pe care îl 
conduceți, așa cum se prezintă

Noutate 
editorială

DUMITRU FODOR

FOLOSIREA EXPLOZIVILOR
' ÎN INDUSTRIE

Sub egida Editurii Infomin 
Deva au văzut lumina tiparului 
două lucrări de specialitate din 
domeniul geologic, minier și al 
lucrărilor publice. Purtând 
semnătura prof. univ. dr. ing. 
Dumitru Fodor, cartea intitulată 
“Folosirea explozivilor în 
industrie" tratează elementele 
de bază ale tehnologiilor ce 
folosesc explozibili în industrie 
precum și ultimele realizări în 
domeniu pe plan național și 
mondial.

Tratatul prezintă obiectivele 
lucrărilor de împușcare, o 
catalogare a masivului și a 
rocilor care vor fi extrase cu 
explozibili, produsele utilizate 
pentru derocarea cu explozibili, 
punându-se un accent deosebit 
pe ultimele tipuri de explozivi 
și mijloace de inițiere folosite pe 
plan mondial. Este cuprinsă în 
lucrare și descrierea metodelor 
și tehnicilor de împușcare la 
suprafață și în subteran, cu 
discutarea mecanismului de 
rupere a rocilor prin explozie și 
a parametrilor de amplasare a 
încărcăturilor în masiv, fiind 
tratate și împușcările de 
demolare, impactul utilizării 
explozivilor asupra mediului și 
aspectele economice ale 
lucrărilor de forare-împușcare.

A doua lucrare poartă titlul 
“Stabilitatea taluzurilor 
executate în roci tari" și îi are 
ca autori pe conf. dr. ing. Aristid 
Boyte și ing. Francisc 
Zlăgnean. Volumul tratează 
problemele de ordin tehnic și 
economic legate j de 
exploatarea la zi a zăcămintelor 
de substanțe minerale utile. 
Prezentarea este făcută prin 
intermediul unui caz concret 
reprezenta; de zăcământul de 
la Roșia Poieni din Munții 
Apuseni, zăcământ relevant 
prin potențialul său economic 
și prin condițiile specifice.

Pagina realizată de
Adrian SĂLĂGEAN

acum, lasă impresia unui 
patrimoniu fără de stăpân. 
V-aș întreba, în acest sens, 
care sunt semnalele referi
toare la posibila privatizare a 
societății "Ulpia” S.A. ?

F.G.: Structura acționariatului 
în prezent este de 60 la sută 
deținători de cupoane și 40 la sută 
portofoliul F.RS. Din semnalele pe 
care le avem de la F.P.S., fondul 
are intenția să vândă pachetul său 
de acțiuni, evaluat la cca. 1 miliard 
de lei, în toamnă pe piața 
secundară RASDAQ.

REP.: Aveți cunoștință de 
existența vreunei firme 
interesate de adjudecarea 
pachetului majoritar de 
acțiuni la Ulpia S.A.?

F.G.: Desigur interesul 
pentru acest obiectiv, care este 
complexul comercial “Ulpia", 
este deosebit de mare. De 
aceea nu m-ar mira să existe o 
“luptă" teribilă pentru câștigarea 
controlului firmei, intenții 
declarate de cumpărare a 
pachetului de acțiuni F.P.S. 
având, după câte știu eu, și o 
societate comercială privată din 
Deva.
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Vacantă cu “tema
9

pentru acasă"
Cu bunica Lenuța de mână, 

Cătălin Cristea e numai ochi. îi 
place orașul de la poalele Ce
tății pe care îl vizitează cu deo
sebit interes. Chipu-i nespus 
de frumos e numai zâmbet 
când povestește despre ce a 
văzut și ce mai urmează să 
viziteze în Deva, apoi" voi mer
ge pe Litoral cu tati Daniel și 
mami Gabriela, iar după aceea 
la Geoagiu cu bunica Lenuța. 
Data trecută am fost la Geoagiu 
cu amândouă bunicuțele”.

- Așadar, vei avea o va
canță încărcată.

- Dar și cu teme pentru a- 
casă. Că ne-a dat doamna învă
țătoare o jumătate de carte de 
scris la matematică. De la capi
tolul 7 până la 29. A spus că 
dacă nu putem toate, măcar pa
na la capitolul 20. Dar eu cred 
că aum să ajung până la capi
tolul 26, pentru că sunt exerciții 
cu înmulțiri și împărțiri, cu scă
deri și adunări, cu trei factori...

- înțeleg că ai trecut în 
clasa a lll-a. La ce școală în
veți și cum ai încheiat clasa 
a li-a?

- învăț la Școala generală nr. 
1 din Orăștie și am încheiat cla
sa a ll-a cu premiul întâi, cu co

roniță, ca și în clasa I. învățătoa
rea noastră, dna Ana Iordan, ține 
foarte mult la noi! Atâta s-a zbătut 
să procure și pentru clasa noas
tră planșe pentru științele naturii. 
Și a reușit chiar înainte de înche
ierea anului școlar.

Bunica Lenuța îi mângâie cu 
privirea chipul frumos, iar eu mi-l 
imaginez sub coronița de premiant.

în aceeași dimineață, pe pe
ronul Gării Deva, surioarele Bian
ca Mihaela și Diana Georgiana 
Ursu așteaptă acceleratul de Timi
șoara pentru Galați. Bianca, lice
ana care va păși în toamnă în 
clasa a Xll-a la Liceul de industrie 
alimentară nr. 1 Galați și surioara 
ei Diana, care a încheiat clasa a 
Vl-a A la Grupul Școlar Sportiv 
Deva cu media 9,92, tot premiantă, 
ca și în anii trecuți, și tot cu diplo
mă pentru locul de cinste la faza 
județeană a olimpiadei școlare de 
limba și literatura română, ne îm
părtășesc impresiile din scurta 
vacanță de la Mănăstirea Râmeț.

- Ne-am bucurat de o ambi
anță deosebită în sânul naturii, cu 
soare, aer ozonat, am făcut sport, 
ne-am recreat pe cărări de mun
te, iar în lăcașul sfânt al Mănăstirii 
am simțit harul duhovnicesc po- 
gorând în sufletele noastre și la 

rugăciune, și când am cântat 
împreună cu măicuțele "Mulțumire 
aducem Ție, Născătoare de 
Dumnezeu". Și bunul Dumnezeu 
ne-a ocrotit de furia apelor ce au 
cuprins și întinderile județului 
Alba și am ajuns cu bine la Deva.

- Vacanța mare mai are 
în față multe zile. Cum le 
veți petrece?

- Ne-am stabilit un program 
de studiu zilnic, dimineața și 
după-amiaza. Pentru mine - spu
ne Bianca - vacanța mare e bi
nevenită pentru a începe studiul 
sistematic la materiile de bază 
pentru bacalaureatul de anul 
viitor.

-Și eu mi-am luat "tema pen
tru acasă" - intervine Diana. 
Lectura suplimentară la I. 
română îmi va fi cel mai bun pri
eten. O parte din cărțile pe care 
le voi citi le-am luat cu mine, ce
lelalte le voi procura acolo. Și, 
bineînțeles, voi ține "la zi" caietul 
cu aceste lecturi. Dar nu voi ne
glija nici alte materii. Sunt con
vinsă că "tema pentru acasă" la 
limba română va înfrumuseța și 
această vacanță mare, cum a 
făcut-o de atâtea ori.

Lucia LICIU

rpr* 1 jț j,
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MUSIC BOX VAIM HALEIV [V]
Cântecele incluse pe Women 

And Children First nu se înscriu în 
stereotipul Van Halen cu excepția 
piesei acustice și distractive Could 
This Be Magic, alte reușite fiind 
Tora! Tore! și In A Simple Rhyme.

Imediat după lansarea albu
mului grupul a pornit într-un nou 
turneu promoțional. Dacă pe al
bumele de studio Eddie Van 
Halen este piesa principală, pe 
scenă lucrurile se schimbă 
David Lee Roth fiind în centrul 
atenției primind porecla "Dia
mond Dave" datorită prestațiilor 
scenice extravagante. Pe Eddie 
încep să-l deranjeze maimuță
relile lui Roth însă grupul se bu
cură de o imensă popularitate și 
în mare măsură acest lucru se 
datorează concertelor unde Da
vid este principalul motor. La 
sfârșitul lui 1980 "Women And 
Children First" s-a situat pe locul 
51 în topul de albume Billboard.

întorși din turneu, după o 
scurtă pauză, la începutul lui 
1981 cei din Van Halen compun 

o serie de piese noi. La 11.04.1981 
Eddie Van Halen se căsătorește 
cu actrița Valerie Bertinelli. în 
aceeași săptămână apare albumul 
"Fair Warning", care a beneficiat 
de critici favorabile deși grupul 
continuă să experimenteze teritorii 
muzicale noi îndepărtându-se din 
ce în ce mai mult de soundul de pe 
discul de debut. Dacă pe "Women 
And Children First" Roth participă 
la compoziție și la realizarea tex
telor rezultând un album vesel, pe 
"Fair Warning" Eddie domină prin 
texturi sonice imaginative stârnind 
respectul și invidia altor chitariști. 
Nu este însă suficient să ai o or
chestrație încărcată ca să obții o 
melodie bună, iar pe Fair Warning 
hiturile lipsesc. Cu toate acestea 
specialiștii îl consideră drept unul 
dintre cele mai reușite discuri de 
AOR.

Fair Warning a fost răsplătit 
cu platină. Pe disc figurează pie
sele: Mean Street/ Dirty Movies/ 
Sinner's Swing/ Hear About It 
Latter/ Unchained/ Push Comes 

To Shove/ So This Is Love?/ 
Sunday Afternoon In The Park 
și One Foot On The Door. Grupul 
pleacă într-un nou turneu domi
nând din nou scena nord ame
ricană, showurile lor fiind cu 
casa închisă. Deși nici un single 
nu a figurat în Top 100 Billboard 
la sfârșitul lui 1981 albumul Fair 
Warning s-a situat pe locul 71 în 
topul de albume.

în amintirea celor șase ani în 
care au cântat în cluburi obscure 
numai cover versionuri după nu
me celebre, grupul înregistrează 
un album bazat pe preluări ale 
unor piese pop/ rock din anii '60. 
Intitulat "Diver Down", albumul a 
fost realizat tot cu producătorul 
Ted Templeman și l-a avut ca 
invitat pe Jan Van Halen (clarinet) 
tatăl celor doi frați Van Halen 
care a dorit să cânte alături de 
copiii săi pe acest disc omagiu 
adus perioadei de glorie a 
rockului. (- va urma -)

Horia SEBEȘAN

r
Cronica "optimistului"

Clonnren proștilor
(fragmente de jurnal)

© Pentru mulți tineri de-ai 
noștri "modelul" de comporta
ment și modă sunt acei tineri 
proaspeți și lucioși din filmele 
americane, pe care - vorba unui 
redutabil publicist - "dacă i-ai 
cresta din ei ar curge, probabil, 
sirop de zmeură". Chiar în a- 
ceste zile, iată ce scrie undeva 
Matei Călinescu - profesor la 
"Indiana University" din SUA 
(deci nu vorbește un antiame- 
rican despre "iadul capitalist", nu 
vorbește nea Castană care-și 
dă și el cu părerea, ci un profe
sor universitar care se izbește 
- la propriu și la figurat - zilnic de 
tânărul american): "în SUA, ti
neretul este foarte ignorant, 
foarte incult, se învață puține 
limbi străine, nu există termeni de 
comparație, tinerii au tot felul de 
mode intelectuale, cum ar fi, de 
pildă, complexul de mode cu
prins sub denumirea de new 
age, tot felul de teorii vag mistice, 
vag astrologice, combinate cu 
manuale de sănătate - mai ales 
despre cum să te simți bine și 
cum să fii relaxat". Punct.

© în ultimii ani am văzut 
numeroase revolte ale elevilor, 
nemulțumiți de examene, de 
dascălii lor, de viață. Pe un zid a

rămas scris - incredibil! -: "Jos 
profii!". Cu mila ce mi-o inspiră, 
le-aș scrie - pe zidurile școlii - 
acestor elevi cuvintele lui Mir
cea Sântimbreanu - scriitor și 
profesor de istorie: "Dacă nu 
sunteți mulțumiți de profesori, 
nu-i nimic. Intrați într-o bibliotecă 
și acolo aveți profesori de la Ho
mer la Cervantes, de la Creangă 
la Eminescu. Și... sunt momente 
în viață când un vers din Emi
nescu îți vindecă sufletul...".

© întâmplarea mi-a plasat 
sub geamul casei un teren de 
sport. Aici se încing meciuri de 
fotbal între tineri. Comunicarea 
dintre gălăgioșii fotbaliști se face 
printr-un limbaj de nereprodus 
nici într-o revistă porno. Orice 
birjar al patriei noastre s-ar pu
tea recicla pe tușa terenului...

© Pentru blazații lumii, 
pentru tinerii peste care parcă 
ar fi trecut cele două războaie 
mondiale și se pregătesc pentru 
al treilea, spune filozoful: "Lucrul 
cel mai grav ce i se poate în
tâmpla unui om tânăr este să fie 
lipsit de capacitatea de a 
admira".

Hie LEAHU

Qln gând și o poanta fa

Vă convine un paradox?
"Nu poți trăi în societate după ce ai trecut de vârsta la care te 

stăpânesc pasiunile. Ea nu este suportabilă decât în perioada în 
care te slujești de stomacul tău pentru a te amuza și de propria- 
ți persoană pentru a omorî timpul".

Chamfort

La tribunal
- Ești însurat tinere?
- Da.

- Cu cine?
- Cu o femeie.
- Asta se înțelege de la sine.
- Ba nu se înțelege deloc. Sora mea este 

măritată cu un bărbat!

UN AN DE RADIO "COLOR " HUNEDOARA
Ce! care "colorează" zilnic viața Hunedoarei cu 

ajutorul semnalelor transmise în eter a sărbătorit în 
cursul săptămânii trecute împlinirea unui an de 
activitate. Radio "Color" Hunedoara, căci despre el 
este vorba, pătrundea cu prima emisiune în casele 
hunedorenilor la 25 iunie 1997, pe 92,1 Mhz FM. De- 
atunci tânărul post de radio a cunoscut momente de 
ascensiune, dar și inerente dificultăți financiare, care 
au făcut ca-după 9 luni de transmisie non-stop. 
programul să se restrângă la 6 ore zilnic. Cuvintele 
de ordine au rămas însă aceleași: "Totul pentru tine".

Momentul aniversar, desfășurat în decorul 
natural de la Camping Bos, a reunit alături de 
echipa Radio "Color" oficialități locale, prieteni, 
colaboratori și colegi într-ale presei. Subscriind 
ideii de promovare a valorilor locale, postul hune- 
dorean a acordat cu acest prilej o serie de premii 
(mai degrabă cu semnificație morală) celor care, 
într-un fel sau altul, contribuie la afirmarea vieții 
cultural-artistice, literare, a învățământului și

sportului hunedorean: elevului Dan Marinescu 
(locul III la faza națională a Olimpiadei de mate
matică), artistului plastic Tiberiu Fazakaș, grupului 
CANON ("cu ocazia împlinirii a 20 de ani de acti
vitate"), sportivului Mihai Leu, scriitorului Eugen 
Evu și elevei Olga Ștefan (premiu pentru debut).

Dincolo de pasiune și perseverență, de corec
titudinea și obiectivitatea de care au dat dovadă până 
acum (apreciate public de primarul Remus Mariș și 
de senatorul Doru Gaița), "Color-iștii" s-au premiat și 
pe ei, pentru calitățile și meritele lor mai mult ori mai 
puțin profesionale manifestate, în diverse ipostaze, 
"în slujba" radioului (săcl). Premiații amintiți sunt de 
fapt premianții de fiecare zi, realizatori ai programelor 
Radio "Color": Mircea Goian (director), Gabriela 
Băgescu, Emil Wollner, Titi Popa, Gabi Pocola, 
Carmen Hîrlea, Adrian Oprea, Carmen Hărău, Ion 
Bădin, Ciprian lancu, Lia Ciontoș, Elena Tudor, Gigi 
Pungă, Sorin Orășanu, Nucu Neghină, Laura Imre și 
Dan Anatoli. (G.B.)

Laura Imre și Ciprian lancu 
pregătind o nouă emisiune la 
Radio "Color” din Hunedoara.

Foto Traian MÂNU

Alături de senatorul Doru 
Gaița, echipa Radio "Color" 

la “vârsta" de ... un an.
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Problema bolilor cu 
transmitere sexuală 
este într-adevăr de larg interes 

între tineri, chiar dacă mulți nu 
au curajul să o ridice, chiar 
dacă mulți au senzația că așa 
ceva nu li se poate întâmpla 
lor. Sigur optimismul ce carac
terizează tinerețea vă face să 
gândiți astfel: - « Doar proștii 
le iau, mie nu mi se poate în
tâmpla așa ceva!»

Statisticile din întreaga 
lume însă spun cu totul alt
ceva, anume că tinerii sunt 
cei mai numeroși între bol
navii ce suferă de boli cu 
transmitere sexuală. Și sunt 
tinerii pentru că ei încă nu au

I 
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
■
i
I
I
I!_-------------------

I dialoguri 5)) • 
I I
i ©!• i
i_______________ _i
J o viață sexuală stabilă, regu- J

I lată și fidelă, sunt tinerii pen-1 
| tru că ei fac sex ocazional cu | 

| diferiți parteneri și nu folo-1 
| sesc protecția. i
■ SIDA terifiază întreaga Iu-!

■ me și tot statisticile arată că ■ 
I până în anul 2000 focarul in- • 
| fecției va fi în Europa. Pro-1 
| blema SIDA este că ea nu | 
| poate fi descoperită imediat | 
I după actul sexual. întâi poți fi j 
* infectat, devii purtător al viru- ■ 

I sului HIV și apoi doar faci I 
| boala. Chiar și analizele pot | 

| fi concludente abia după 6-8 |
■ săptămâni, dar până atunci |
j poți contamina toate persoa-. 
1 nele cu care ai avut contact * 

I sexual neprotejat. i
| Trebuie să știi că dacă o | 

| sarcină poate fi prevenită cu |
■ ajutorul pilulelor contracep- ■
! tive sau folosind alte mijloa-. 

I ce medicale, bolile cu trans-' 
I mitere sexuală se pot preîn-1 
| tâmpina doar prin folosirea | 
| prezervativului. |
■ Fidelitatea în cuplu și ■ 
. prezervativul vă pot apăra de ! 

I SIDA și alte boli cu transmi-'
I tere sexuală. t
| Ina DELEANU |
L —_________ _______  J
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VÂNZĂRI OFERTE DE
țJE CUMPĂRĂRI 'Q‘. FERVICI5

• Vând apartament 2 camere. 
Deva, Dacia, bl. 18,sc.2,ap.22 
(7850)

• Vând casă în roșu, grădină. 
Bîrsău, informații 247 (7702)

• Vând casă în Spini, apă, 
gaz, anexe, grădină. Tel. 247142 
(7704)

• Vând apartament 3 camere, 
65 milioane. Simeria tel. 
260151 seara (7705)

• Vând casă, cu 5 camere, 
baie, apă, gaz, șură mare, garaj, 
anexe, grădină 60 ari. Informații 
corn. Băcia, nr. 250 (7100)

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

• Vând garsonieră mobilată 
(sau qemobilată) în Simeria sau 
schimb cu Dacia papuc sau 
break și cuptor microunde. Tel. 
227479 (9001)

• Vând BMW 3181, neîn
matriculat. Tel. 261705 (7838)

• Vând Opel Kadett Diesel, 
an fabricație 1985, înmatri
culat, 4500 DM, centrală ter
mică gaz, boiler gaz, televizor 
color Grundig. Tel. 622365 
(7726)

• Vând VW Diesel 1,5 tone, 
CIVT, autorizat transport carne. 
Informații 054/241918 (7872)

• Vând Audi 80, avariat, 
înmatriculat, Orăștioara de Jos, 
74, seara. (7874)

• Vând Nissan Diesel Combi 
1990, înmatriculat, tel. 651579, 
094/561588 (7550)

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

• Vând societate. Tel. 216239 
(7847)

• Vând pianină "Belarusy", 
stare nouă. Tel. 627192 (7707)

• 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 parbrize Deva, Dragoș 
Vodă 14, tel. 225075. (8918)

• Vând cazan baie, semi- 
cursieră nouă, bicicletă cu mo
tor, motoretă Java, tel. 054/ 
242723 (7869)

• Vând combină recoltat 
păioase C12. Informații tel. 
247254, 242078 (7872) '

• Vând remorcă auto, 5 tone. 
Beriu, nr. 43, preț 6 milioane, 
negociabil. (7873)

• Vând bolțari preț 3000 iei 
și presă bolțari 3 milioane lei. 
Informații și comenzi: str Carpați 
nr.146, Hunedoara, tel. 094/ 
824472, 714028 (8182)

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

• Trad eri engleză, teh
noredactare computerizată, 
meditații engleză. Tel. 626860 
(7840)’

• Primăria comunei Sălașu 
de Sus, județul Hunedoara 
organizează, în data de 24 iulie 
1998, ora 10, concurs pentru 
ocuparea postului de funcționar. 
Condiții: domiciliul în comună, 
vechime în funcții administrative 
3 ani, studii medii, de preferință 
din rândul șomerilor. Biblio
grafia se găsește la sediul 
primăriei. (7207)

COMEMORĂRI j

• Parcă ieri eră cu noi.l 
sir.cer, bun și pus pe glume. 
Dar au trecut doi ani de când 
a plecat pe drumul fără în
toarcere

ec. TRAIAN CRIȘAN
Comemorarea va avea loc 

sâmbătă, 11 iulie 1998, ora 11, 
la catedrala Sf.Nicolae Deva, 
îl rugăm pe Bunul Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! Fa
milia.

DECESE

• Cu adâncă durere în suflet 
fratele și nepoții anunță în
cetarea din viață, în data de 6 
iulie 1998, a pensionarului 
CFR

IOAN OPRESCU
la venerabila vârstă de 95 ani. 
Slujba religioasă la domiciliul 
din str. A.VIaicu, 32, azi, 8 iulie 
1998, ora 14,30 înmormân
tarea la Cimitirul Ortodox din 
str. Călugăreni Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească I 
(7710)_____________________

• Cu adâncă durere familia 
îndoliată anunță încetarea din 
viață a scumpului soț, tată și 
bunic

NICOLAE CÂRLOGANU
înmormântarea azi, 8 iulie 

1998, ora 13, la Cimitirul din str. 
Eminescu. Fie-i țărâna ușoară. 
(3485)

OTWL
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SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb garsonieră. cu 
apartament 2-3 camere. Tel. 
226562 (7848)

ÎNCHIRIERI

• Primesc fată sau băiat în 
gazdă, închiriez garaj. Tel. 
713159 (8183)

» Idolar SUA 8708 lei
i 1 marcă germană 4800 lei
• 100 yeni japonezi 6241 lei

■ 1 liră sterlină 14265 lei 
_ 1 franc elvețian 5720 lei
• 1 franc francez 1432 lei
! 100 lire italiene 487 lei

■ Cursurile incluse în a-
■ ceasta listă au la baza co-
■ tații ale societăților bancare
• autorizate să efectueze o- 

perațiuni pe piața valutară.
B Prezenta listă nu implică 
! obligativitatea utilizării cur-
■ surilor în tranzacții efective
■ de schimb valutar și înre- 
1 gistrări.

ANUNȚ
Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și 

Cartografie Hunedoara-Deva 
ORGANIZEAZĂ LICITA TIE FĂRĂ PRESELECțTe

1. Obiectul licitației; Delimitarea cadastrală a teritoriului 
administrativ și a limitelor intravilanelor componente la: Deva, 
Simeria, Orăștie, Romos, Geoagiu, Rapoltu Mare, Hărău, Șoimuș, 
Certeju de Sus, Cîrjiți.

2. Persoana juridică achizitoare: OJCGC Hunedoara.
3. Sursa de finanțare; Fondurile alocate de la bugetul de stat.
4. Organizatorul licitației: OJCGC Hunedoara, Deva, str. Avram 

lancu, hl.HI, tel: 054/233560.
5. Termen limită de depunere a ofertei: 23.07.1998, ora 10, la 

sediul OJCGC Hunedoara.
6. Deschiderea licitației publice: 23.07.1998, ora 12, locul: 

sediul OJCGC Hunedoara.
7. Documentele de licitație: Se pot cumpăra de ia sediul 

OJCGC începând cu data de 08.07.1998 contra sumei de 100.000 
lei/exemplar caiet de sarcini care se achită pe bază de chitanță la 
casieria OJCGC.

8. Condiții de participare: Cele înscrise în caietul de sarcini. 
Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la tel: 233560.

DIRECȚIA DE 
TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA

TribimaKul
Hunedoara
Vinde la licitație publică, 

în data de 9.07.1998, ora 11, 
următoarele:

ă produse alimentare și
industriale;

ă animale.

Informații se pot obține la Sucursala 
Bancorex Alba, tel: 058/811433, pre
cum și la sediul Tribunalului Hune
doara, tel: 054/211574. Adjudecarea la 
licitație se face cu clauza "Văzut și plă
cut". Prețurile nu includ TVA.

BMKCOOP s.n.
Sucursala llunedoara-Deva 

ki licitație publicâ:2Z2^> 

Utilaje agricole - tractoare, combine, pluguri; 
semănători, pompe de stropit, multicar, moară 
cereale, Aro 244, Dacia Break, bazine fibre de 
sticlă, cisterne auto și remorci auto.

Lista bunurilor ce se licitează și a prețurilor se 
găsește la sediul Bankcoop S.A. Orăștie, Primăria 
Geoagiu și sediul SCPP Geoagiu Sat.

Licitația va avea loc în data de 13.07.1998, ora 
10, la Ferma nr.1, Geoagiu Sat.

Informații suplimentare la Bankcoop S.A. 
Orăștie, tel: 247456, 247565.

[ S.C. Ardealul SJL j
i Deva i

Piața Victoriei, nr.S
Primește oferte de la evaluatorii autorizați,

I până în data de 15 iulie, pentru evaluare bunuri. ’ 
Relații suplimentare la tel: 219540. '

^4» 9!Om».
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ANUNȚĂ
La data de 10 iulie 1998, în localitatea VATA DE JOS se va da în 

comunicație CENTRALA TELEFONICĂ AUTOMATA DlblîALĂconectată la rețeaua 
telefonică automată interurbane și internațională.

Numerele de apel ale posturilor telefonice instalate la abonați sunt 
formate din 6 cifre: 271 xxx.

Abonații telefonici conectați la Centrala Telefonică Vata de Jos obțin 
legătura telefonică între ei și cu abonații din inferiorul județului formând, 
după venirea tonului, numărul de apel al postului chemat (forma! din 6 
cifre)

Pentru realizarea unei convorbiri telefonice interurbane automate cu 
abonații telefonici din alte judele se formează, după venirea tonului, 
prefixul localității (format din 3 cifre) și în continuare, fără pauză, numărul 
de apel al postului chemat

Pentru obținerea legăturii telefonice internaționale, după venirea 
tonului, abonații vor forma prefixul țării respective, prefixul localității și 
numărul de ape! bl postului chemat.

Informații privind numerele de apel ale abonaților telefonici conectați 
1, în Centrala Automată Digitală VATA de JOS se obțin la telefon 054211515.

aizkLl'LliliiL fii
WLLtQLIj^

Distribuitor și service autorizat pentru acu
mulatoarele BOMBAT 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 gadrul activității de service, în scop eco
logic, colectează acumulatoarele auto vechi (cu 
electrolit) la prețul de 120 iei/kg cele în bac de 
bachelită și 150 lei/kg cele din bac de poli- 
propilenă.

SC ROMAVICOM SRL DEVA 1
Fermă particulară de păsări situată în 

Mintia, zona Mureș, vinde pui de carne zilnic 
începând cu IO iulie 1998, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484. | 
v - ___ ....____ .__ __ <f

AUTOCOLANTE PUBLICITARE
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS I

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL ! 
CONCEPȚIE GRAFICĂ 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR : 

EXPRESCȚM 054 ■ 217009
092 - 281882

GRATUIT

FIRME LUMINOASE

OftmGURl PUBLICITARE STRADALE
La PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

’’ TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

R ATM ÎL - UZINA 
jMECANICĂ ORĂȘTIE i 

cu sediul în Orăștie. str. N. Titidcscu, nr. 60, cod 2600, 
jud. Hunedoara, telefon O54JB41O4O, faxO54/241131 

organizează în ziua de 23.07.1998, ora 10,00, 
licitație publica deschisa pentru

"EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A 
HIDROIZOLATIILOR LA HALELE DE PRODUCȚIE" r t i

din incinta uzinei.
Ofertunții 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 Iii casieria i 
unității sau in contul 25110502009801 deschis Io BAS A Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanice Orăștie, pană ia I 
data de 22.07.1998, ora 15,00

Relații suplimentare la telefon 054/24)040, int. 148, Serviciul 
Dezvoltare Capacități.
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PENTRU ABONAȚII LA TELEVIZIUNEA 
PRIN UAIILIJ

Rezultatele la BAC *98
Aproximativ 500.000 de 

abonați la televiziunea prin cablu, 
la nivelul Asociației Profesionale 
Române de Comunicații prin 
Cablu (APRCC), vor beneficia în 
termen de un an de servicii 
superioare calitativ, în urma 
modernizării head-end -urilor 
rețelelor și a creării magistralelor 
de fibră optică, a anunțat Mircea 
Suciu, președintele APRCC, cu 
prilejul lansării canalului de 
televiziune Animal Planet.

Un număr important de 
societăți de cablu din cadrul 
APRCC au anunțat, recent 
demararea 
modernizare. Printre acestea se 
numără Astral TV, Seltron și TV 
Cablu din Cluj-Napoca, Analog 
TV - Timișoara, Terra Sat - 
Reșița, Tour Imex - Rm.-Vîlcea, 
Deva Sat - Deva, Samtel - Satu- 
Mare, Minisat - Tîrgoviște, Deea 

Onești, Agapia - Suceava,

investițiilor de

11 Florile de mucegai" ale 
 ceferiștilor

Blocul 9 Simeria Triaj locuit de chiriașii salariați ai CFR-ului 
atrage atenția prin aspectul său dezolant. Apa ce s-a scurs de pe 
acoperiș a creionat “ flori de mucegai" la înălțimea tavanului iar în 
apartamente igrasia și mucegaiul au atins cote alarmante.

în interioare la ultimul etaj apa se scurge pe pereți în ritmul 
ploii de afară. în apartamentul dnei Elisabeta Dărămuș tavanul stă 
să cadă simțindu-se totodată un puternic iz de mucegai. Când 
plouă afară paturile se mută “de colo până colo" în funcție de 
scurgerea apei prin tavan. în dulap hainele sunt umede iaraerul 
este greu suportabil. “Suntem pasibili în acest mod de astm 
bronșic. Sufăr de o puternică sciatică. Am fost și operată, ne 
relatează îngândurată dna Dărămuș. O situație deloc de invidiat 
se află și în apartamentul dnei Paula Ciubotaru unde igrasia urcă 
pe pereți, în special la bucătărie, din cauza țevilor degradate.

Deși s-au făcut numeroase demersuri la L9 Simeria pentru 
repararea părții exterioare a blocului, rugămințile au rămas doar 
în faza de promisiuni. “ De la iarnă până la primăvară". Nici 
audiențele la Regionala CFR Timișoara, la directorul regional, n- 
au rezolvat problemele. S-a răspuns patetic să facă chiriașii 
reparația. Nu se știe dacă chiriașii vor deveni proprietari prin 
vânzarea apartamentelor. în acest sens, Regionala CFR 
Timișoara a făcut demersuri la Ministerul Transporturilor pentru 
soluționarea situației. Indiferent dacă se vor vinde sau nu, locatarii 
acestui bloc sunt într-o situație dificilă din pricina posibilelor 
accidente prin căderea pereților sau a tavanului precum și prin 
starea precară de sănătate din ce în ce mai vizibilă.

Sigur, ar fi necesară o comisie care să stabilească gradul de 
deteriorare și măsurile ce se pot lua precum și în ce măsură și cui 
revin obligațiile reparării în exterior precum și în interiorul 
apartamentelor. Aceasta ar scuti de emoții locatarii acestui bloc 
și așa destul de frustrați de “confortul" ce-l oferă. Deci 
soluționarea situației privind repararea acoperișului și a părții 
exterioare a blocului ni se pare o cerință firească a locatarilor, 
interioarele apartamentelor rămânând la latitudinea și buzunarul 
fiecăruia. Dar fără repararea acoperișului orice reparații interioare 
ar ține până la “prima ploaie”. Ne întrebăm din care “iarnă până 
în primăvară” vor fi onorate promisiunile fată de locatari.

Zina VESESCU

ADMITEREA ÎN LICEE
Ieri a început admiterea in licee și școli profesionale. Examenul, 

organizat după modelul bacalaureatului, are subiecte stabilite în plan 
național și transmise prin mass-media (numărul biletului). La limba 
română, așa cum se știe deja, numărul tras la sorți a fost 7. Azi, elevii 
maghiari susțin proba scrisă de limbă maternă (la Liceul “Traian” 
Deva) iar mâine va fi pentru toți cea de matematică. Dl Ionel Moș, 
inspector general al Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara, ne- 
a precizat că președinții și vicepreședinții comisiilor de examinare, cât 
și supraveghetorii sunt dascăli din afara liceelor și în unele cazuri chiar 
din alte localități. Doar secretarele comisiilor sunt secretare din 
unitățile școlare respective. în acest an în județul nostru sunt în total 
4950 de locuri, dintre care 3375 la licee și 1575 la școli profesionale. 
S-au înscris la concursul de admitere 4518 elevi, dintre care 3360 la 
licee si 1158 la școli profesionale. La unele licee numărul candidaților 
îl depășește pe cel al locurilor, la altele este însă mai mic. De aceea vor 
urma redistribuiri de elevi, va mai fi un examen de admitere în toamnă, 
mai ales că mai sunt elevi care au terminat clasa a VlII-a dar au 
corigențe. (V. ROMAN)

Cercurile măiestriei

La Clubul copiilor și elevilor din Brad
(7

Cinci cercuri ale măiestriei își 
desfășoară activitatea la Clubul 
copiilor și elevilor din Brad, 
instituție ce adună anual în 
ateliere și săli de studiu și 
repetiții aproape 900 de școlari și 
preșcolari. De fapt sunt șase 
cercuri. Unul însă, funcționând 
cu o jumătate de normă, e 
considerat ...jumătate, deși 
activitatea lui e mai mult decât 
întreagă. Că cine nu cunoaște, n- 
a auzit sau n-a văzut momentele 
de gimnastică aerobică ale 
copiilor din cercul de profil de 
aici!

Cercul de automodele 
(maistru instructor Mihai Blânda) 
a cules în acest an școlar multe 
premii interjudețene și naționale. 
Chiar în aceste zile șase dintre 
membrii cercului, însoțiți de 
instructor, se află în tabăra 
națională de profil de la Amara. 
O merită. La recentul concurs 
național de automodele de la 
Vaslui, echipa copiilor brădeni a 
ocupat locul patru, iar la 
individual un loc I (la categoria 1/ 
10 TRAK SPORT) și un loc IV la 

^categoria 1/8 Termica. Peste

Intersat și Sat Line din ara o
Președintele APRCC a 

declarat, pentru MEDIAFAX, că 
investiția globală a operatorilor 
de cablu, în prima etapă, în 
decursul unui an, este de 
aproximativ 20-25 milioane de 
dolari și vizează transformarea 
rețelelor existente în rețele 
hibride (cablu coaxial și fibră 
optică), stelare și modificarea 
acestora în sensul obținerii 
reversibilității (capacitatea de a 
transmite în ambele sensuri), al 
accesului condiționat și crește
rea frecvențelor de transmisie 
până la 750-820 MHz.

Mircea Suciu consideră că în 
urma acestor modernizări, oferta 
de programe și servicii pe cablu 
va putea deveni direct legată de 
posibilitățile de plată ale abonaților. 
De asemenea, modernizarea 
rețelelor va permite oferirea 
serviciilor de Internet și Intranet 

câteva zile (între 15-26 iulie) și 
membrii cercului de aeromodele 
(maistru instructor Adrian 
Maxim) se vor bucura de o va
canță activă în tabăra națională 
de la Săiiște (Sibiu). Și pentru ei 

• e o recompensă pentru strădania 
și măiestria cu care au muncit 
de-a lungul unui an școlar în 
cercul de aeromodele dar și prin 
rezultatele bune înscrise la 
recenta întrecere "Memorialul 
Aurel Vlaicu” și la “Cupa Crisius" 
de la Chișinău Criș (locul III pe 
echipe și două locuri III la indivi
dual - Râul Graur și Alexandru 
Ion).

- în această vacanță copiii 
noștri au participat și la 
concursul "Marele premiu" al 
Palatului Național de la București 
- ne spune dna prof. Cornelia 
Circo - unde pe echipe au ocupat 
locul IV iar la individual Adrian 
Cîmpean a cucerit un loc I (la 
îndemânare) și un loc III la TRAK 
viteză pe circuit; Claudiu Ancău 
locul IV (Formulă) iar Ionel 
Brânda locul IX (Sport).

- Despre cercul de instru
mente muzicale pe care-l 

(schimbul de date între doi 
consumatori, folosit mai ales la 
nivelul instituțiilor) la scară mai 
largă.

"Modernizarea declanșată 
recent este primul pas pentru 
telefonia vocală, care va fi 
introdusă prin rețelele de cablu 
atunci cînd legislația o va 
permite", a mai spus 
președintele APRCC.

O a doua etapă de 
modernizare a rețelelor va 
necesita mai puține cheltuieli, 
dar numărul abonaților care vor 
beneficia de noile condiții 
practic se va dubla.

Cu prilejul lansării oficiale a 
canalului de televiziune Animal 
Planet, Mircea Suciu a anunțat, 
de asemenea, organizarea 
celei de-a treia ediții a 
Convenției Naționale de Cablu, 
în perioada 10-11 septembrie, 
la București.

( ANUNȚĂ:
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Președintele 
Tribunalului 
Hunedoara

Bacalaureatul din acest an s- 
a dorit și a fost un eveniment 
național foarte mediatizat. Dara 
fost și bac-ul cu cele mai multe 
și diverse întâmplări care i-au . 
stresat mai rău decât în anii 
precedenți pe absolvenții de liceu 
și pe părinții acestora. Din 
nefericire județul nostru a fost 
mereu pomenit ca sursă a unor 
perturbări pentru examen. Dar, 
spre bucuria tuturor, rezultatele 
ne plasează peste media pe țară 
la promovabilitate, undeva în 
fruntea clasamentului.

Cu toate discuțiile iscate de 
subiectele de matematică (la 
care una din probleme a fost 
"fără soluție" în opinia MEN, 
"greșită” după părerea celor 

marcant și cel de protecție a 
mediului (instructor prof. 
Nicolae Iga, directorul clubului) 
și cel de cultură și civilizație 
franceză (instructor prof. Marta 
Dragoșa) vorbesc roadele 
înregistrate an de an, 
recunoscute pe plah național, 
în holul central al clubului, de 
pe un imens panou cu zeci de 
fotografii color, ne zâmbesc ei, 
copiii, membri ai cercurilor de 
instrumente muzicale, auto- 
rnodele, aeromodele, ai 
cercurilor de protecția mediului 
sau de cultură și civilizație 
franceză. Sunt fotografii - măr
turii, crâmpeie din manifestările 
organizate de club în acest an 
și unde copiii au dat măsura 
pregătirii lor.

I “E un club bine cotat", spun 
localnicii, părinții care-și trimit 
cu încredere copiii la cercurile 
măiestriei. Dascălii - profesori 
sau maiștri - își onorează 
statutul, onorând instituția prin 
profesionalismul, seriozitatea 
și dragostea cu care își 
pregătesc copiii.

Lucia LiCiU 

obligați s-o rezolve) și la fizică, 
unde un punct, spun absolvenții, 
era în afara programei școlare, 
sunt în județ licee în care toți 
candidații prezenți au luat 
bacalaureatul. Cu o promova
bilitate de sută la sută sunt liceele 
“Aurel Vlaicu” Orăștie, de artă 
"Sigismund Toduță" Deva și 
Grupul Școlar Sportiv Deva. 
Aproape de ele, cu 98,89 la sută 
(din cauza unui elev exmatriculat 
și a altuia care n-a obținut nota 
minimă necesară), se situează 
Colegiul Național "Decebal” Deva. 
Din semnalele pe care le avem la 
liceele din acest pluton fruntaș s- 
au obținut chiar note de 10 și ia 
matematică. Deci dificultatea 
subiectelor a fost diferit resimțită

Colegiul Național “Decebal" Deva: “Au 
venit rezultatele la bacalaureat!” 

Foto: Traian MÂNU

SeinaitJiil ai ai/pirvlbait 
ipmectuill die lege ipirMiridl 

dle/zvelltaiireai iregiiieinaillal v
Senatul a aprobat, luni, proiectul de lege privind dezvoltarea j 

regională. Proiectul are ca principal scop echilibrarea nivelurilor 
de dezvoltare a județelor sau regiunilor și a nivelurilor de dezvoltare 
a unor zone din același județ sau grup de județe. Astfel, legea își'1 * * IV 
propune finanțarea unui program de redresare economică, în spe-r’ 
.cial în zonele monoindustriale sau în cele în care, din cauza i 
restructurărilor economice, rata șomajului este foarte înaltă.țr 
Politicile de dezvoltare regională pot include toate activitățile care .i 
influențează semnificativ dezvoltarea unei regiuni, începând cu 
educația și învățămîntul, precum și piața forței de muncă,, 
infrastructura, protecția mediului, sectorul întreprinderilor mici șP 
mijlocii și dezvoltarea regională. Legea dezvoltării regionale con
duce și la armonizarea legislației autohtone cu cea a Uniunii 
Europene, garantând accesul României la Fondurile structurale și fi
la Fondul de coeziune ale UE. Uniunea Europeană a anunțat oficiat <■ 
că, începând cu anul 2000, vor fi alocați anual 1,5 miliarde de 
dolari pentru promovarea politicilor regionale în statele partenere . 
din Europa Centrală și de Est. Din aceste fonduri nerambursabile, 
500 milioane de dolari sunt alocate agriculturii.

Potrivit art.29 alin.2 și 
art.22 alin.8 din Legea 
alegerilor locale nr.70/1991, 
republicată, în ziua de 8 iulie 
1998, ora 13,00, lg sediul 
Tribunalului Hunedoara, va 
avea loc tragerea la sorți 
pentru desemnarea mem
brilor Biroului Electoral 
Județean, precum și a 
președintelui și locțiitorului 
Biroului electoral de cir
cumscripție comunală, în 
vederea alegerilor pentru 
funcția de primar al. comunei 
Ilia, din ziua de 26 iulie 199,8.

» MM MM MM MM ^M MM MM ^M

conduceți dumneavoastră, ce ne 
spuneți? Știu că și la acest 
sfârșit de an școlar copiii dum
neavoastră au susținut în oraș 
spectacole de mare succes.

- Așa este. A fost multă 
muncă, mai ales în trimestrul al 
treilea. Dar cu roade bogate, 
intr-adevăr am susținut și în sala 
mare a cinematografului din oraș 
un spectacol de două ore cu 
participare mai largă din zonă: 
copii de la Vălișoara, Valea Brad, 
Luncoi. Noi am avut două grupe 
vocal-instrumentale (la nivelul cl. 
I și II), soliști vocali de muzică 
ușoară și populară iar succesul I- 
a împlinit, cred, formula nouă în 
care am evoluat: am unit muzica 
cu gimnastica aerobică. Două 
grupe de gimnastică (instructor 
dna Sorina Cobori) din clasele II-
IV și V-VIII și o formație de dans 
modern ( clasa a ll-a). Așa a 
apărut "Ritmic Do Re Mi" într-un 
spectacol care nouă ne-a adus 
satisfacția muncii, iar publicului o 
adevărată sărbătoare.

Despre aotivitatea cercurilor 
măiestriei de la Clubul copiilor 
din Brad - unde ocupă un loc

Fondurile comunitare vor fi gestionate, în România, de 
Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională (ANDR), al cărei’ 
principal scop este coordonarea la nivel național a politicii de*-! 
dezvoltare regională. Cheltuielile de organizare și funcționare a 
ANDR sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului. i;

Proiectul de lege a fost aprobat și de Camera Deputaților,v 
urmând să intre în vigoare după promulgarea lui de către 
președintele României.

Festival
Peste 30.000 de persoane s-*au 

adunat, sîmbătă. în orășelul Crow- 
borough, din sud-estul Angliei, pentru a- 
I omagia pe legendarul detectiv Sheriock 
Holmes, transmite AFP.

Admiratorii celebrului personaj, 
dintre care unii au venit tocmai din 
Japonia și Statele Unite, au avut ca 
punct terminus proprietatea lui Sir 
Arthur Conan Doyle, cel care a scris 
peste 20 de romane polițiste avându-l 
ca erou pe subtilul detectiv. Pentru al 
treilea an consecutiv, strada principală a 
orașului Crawborough, unde Doyle a 
trăit în ultimii 23 de am ai vieții sale, din 
1907 în 1930, a căpătat un aer victorian, 
datorită celor care s-au îmbrăcat în 
costume de epocă, asemănătoare celor 
ale personajelor lui Conan Doyle.

Vizitatori au putut cumpăra diverse 
suveniruri și s-au întâlnit cu scriitori care 
au oferit curioșilor câteva “rețete” pentru 
scrierea unui roman polițist de succes 

de absolvenți.
Din păcate sunt și licee, în 

special industriale, care trag în 
jos bilanțul județului, cu o 
promovabilitate sub 50 la sută. 
Grupul Școlar Economic Hune
doara are doar 34,62 la sută 
dintre absolvenți cu bacalau
reatul luat, Grupul Școlar 
“Grigore Moisil" Deva - 46,42 
la sută și grupul Școlar Minier 
Lupeni - 49,68 la sută. Pe județ, 
din cei 4736 de candidați 
înscriși s-au prezentat la exa
men 4692 și l-au promovat 
3680, deci în procent de 78 la 
sută. Pentru cei care reprezintă 
procentul de 22 la sută 
(nepromovații) va mai fi un exa
men în august. (V.ROMAN)
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O navă suedeză care s-a 

scufundat in 1916 având la bord , 
băuturi fine in valoare de 127 de 
milioane du dolari a fost recuperată

Nava suedeză “Joenkoeping", 
scufundată in 1916 de un submarin i 
german, in timp ce transporta 
șampanie, vin și coniac in valoare dă 
127 de milioane de dolari, a fost 
recuperată de instalația “Pernille 
Diver", informează AFP

in afară de șampanie marcă’' 
Piper-Heidsieck, fabricată in 1907ț$ 
la bordul navei "Joenkoeping"se mai 
găseau 35.000 de litri de coniac și 
6.000 de litri de vin roșu franțuzesc 
Coniacul și șampania erau destinate 
armatei imperiale ruse, iar vinul urma 
să fie livrat Marelui Ducat rus al 
Finlandei, in prezent Republica 
Finlanda. Nava părăsise portujy 
Gaevie, situat la 200 de kilometrij. 
nord de Stockholm, la data de 1 ' 

^noiembrie 1916.________________
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Guvernul a aprobat 

reorsanizarea SNCFR 

prin ordonanță de 

urgență
Cabinetul Radu Vasile a aprobat o ordonanță de urgență privind 

transporturile pe căile ferate române și reorganizarea Societății 
Naționale Căile Ferate Române (SNCFR).

Traian Băsescu, ministrul Transporturilor, a spus că Guvernul a 
recurs la ordonanța'de urgență deoarece Legea 129/1996 nu 
permitea reorganizarea SNCFR în societăți comerciale. Astfel, Legea 
129 a fost abrogată și s-au creat premisele funcționării unui sistem 
feroviar modern și trecerea la procesul de restructurare.

Băsescu a spus că reorganizarea vizează, în primă fază, 
i înființarea a cinci societăți comerciale și a unei regii autonome 

SNCFR.
SNCFR va rămîne regia care va gestiona pierderile înregistrate 

de transportul pe căile ferate, precum și creanțele. Băsescu a spus 
că SNCFR nu va avea în patrimoniu decât un birou și un telefon.

i Celelalte societăți vor fi organizate astfel: Societatea de 
i Transporturi Călători, Societatea de Transporturi Marfă, Compania 
i Națională de Infrastructură - ca gestionară a domeniului public -, 
i Societatea de gestionare a excedentului de active și Societatea de 
| management.

Societatea care va gestiona activele în excedent va prelua 
: locomotive, vagoane, depouri care nu sunt necesare primelor trei 

societăți. "SNCFR are un uriaș excedent de capacitate (tracțiune și 
transport) în raport cu nevoile", a spus Băsescu. Cele trei societăți 
vor primi ca active strictul necesar în corelare cu realitățile pieței, iar 
surplusul de vagoane, locomotive, depouri va fi trecut la societatea 
care va prelua excedentul. Scopul acestei societăți va fi să vândă în 
sectorul privat vagoane și locomotive, pentru a crea operatori privați 
în sectorul de călători și de marfă. Un operator privat poate câștiga 
la licitație, în cazul sectorului de călători, în condițiile în care solicită o 
subvenție mai mică pentru transportul de călători decât societatea 
înființată.

Compania Căilor Ferate Române de Management este o soluție 
pentru organizarea Societății de infrastructură de marfă sau de 
călători și pentru a nu angaja personal în plus în sectorul financiar și 
juridic, a spus Băsescu.

Băsescu a adăugat că SNCFR a înregistrat pierderi, în acest an, 
în valoare de aproximativ 300 miliarde de lei, cauzate de reducerea 
volumului de transport cu peste 20%.

SNCFR are de încasat 1.100 de miliarde de la datornici. La rândul 
său, SNCFR are datorii la agenți economici de circa 400 miliarde de 
lei.

Ministerul Transporturilor trebuie să prezinte, în 30 de zile, 
proiectele de hotărâri de Guvern pentru organizarea celor cinci 
societăți comerciale.VV - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
f.................SERĂTA MUZICÂÎA.........
■. în organizarea Prefecturii și a Secției de artă a Bibliotecii jude-' 
1 țene, joi, 9 iulie a.c., la sala festivă a Prefecturii va avea loc o serată 1 
‘ muzicală. Participă pianista Viorica Rădoi, profesoară la Universitatea j 
i de Muzică din București. La vioară, Raluca Stăncel, elevă la Liceul de , 
i muzică "Sigismund Toduță" din Cluj Napoca. i
• în program, lucrări de Mozart, Eugene Ysaye, Camille Saint - Saens i 
1 și P.l. Ceaikovski. •
'■ De remarcat că intrarea este liberă. (V.N.) 1

P.S./W. și creșterea rolului 
său în viața politică a 

României

"Dacă prețul lipsei de guvernare 
este mai mare decât al alegerilor 

anticipate ApR nu exclude această
Interviu cu dl Constantin 

Ciutacu, prim-vicepreședin- 
te al partidului

Profitând de prezența in jude
țul nostru cu prilejul participării 
la Reuniunea Filialei Județene a 
Partidului Socialist al Muncii a 
prof.dr. Constantin Ciutacu, 
prim-vicepreședinte al P.S.M.. I- 
arri rugat să răspundă ia câteva 
Întrebări, ceea ce domnia sa a 
acceptat cu plăcere.

întrebare: în răspunsurile 
la întrebările participanților la 
reuniune ați folosit termenul 
economia socială de piață. De 
ce nu "economia socialistă de 
piață" deoarece partidul dvs. se 
numește socialist?

Răspuns: Am putea folosi 
și termenul socialist, n-ar fi deloc 
o greșeală. Dar, în gândirea u- 
nora cuvântul "socialist" le re
pugnă deoarece - în vremea 
dictaturii - s-a degradat, s-a golit 
de conținut.

î: Credeți că acest cuvânt 
sau concepție va dispărea?

R: Nu, nici gând. El va dăinui 
secole în mintea oamenilor și 
P.S.M. își propune să-i dea va
loarea ce o merită.

î: Tot din răspunsurile dvs. 
am înțeles că se duc tratative 
pentru fuziunea P.S.M. cu Parti
dul Socialist. Tratative la vârf, 
deci de sus în jos. De ce nu de 
jos în sus?

R: Așa s-a considerat să se 
procedeze. Dar fuziunea se 
poate realiza - de altfel în unele 
județe și localități s-a înfăptuit 
deja. Și asta este foarte bine. 
Ambele metode se pot îmbina.

î: Spuneați că în realizarea 
fuziunii P.S.M. cu P.S. se întâm
pină niște piedici. De unde se 
iscă acestea?

R: Din partea Partidului So
cialist care pune niște condiții 
pe care P.S.M. nu le poate ac
cepta.

î: Ce condiții?
R: Plecarea din fruntea par

tidului nostru a unor lideri - dnii 
Verdeț și Păunescu, în special.

î: Dl. A. Păunescu a anunțat, 
înaintea recentului congres al 
partidului dvs., că se va retrage 
din politică. De ce n-a făcut-o?

R: Fiindcă participanții la 
congres i-au cerut să nu plece.

Este adevărat că a avut multe 
voturi împotrivă?

î: Cum este climatul în con
ducerea P.S.M.? Se vorbește de 
existența unor divergențe.

R: Se exagerează foarte 
mult. Este adevărat că există 
un larg schimb de opinii, dar 
acestea sunt constructive, au 
ca sens bunul mers al muncii 
de partid, al creșterii rolului 
său în viața politică a țării, atra
gerii de noi membri și simpa- 
tizanți ș.a.

î: Oamenii - marea majoritate 
dintre ei - trăiesc din ce în ce 
mai greu - datorită - ziceați dvs. 
politicii profund antisociale a ac
tualilor guvernanți. P.S.M. repre
zintă interesele acestora. De ce 
nu scoateți oamenii în stradă

alternativă"

pentru a-i atenționa pe cei de la 
putere sau a determina căderea 
lor?

R: P.S.M. nu este adeptul 
scoaterii oamenilor în stradă 
fiindcă nu pe această cale se 
poate redresa și progresa Ro
mânia, ci numai prin muncă, 
prin muncă serioasă, îndârjită 
chiar.

î: Care este poziția P.S.M. fa
ță de ceea ce se întâmplă în 
Ardeal?

R: încă de la început noi ne
am pronunțat împotriva reco
mandării 1201 și a am publicat în 
ziarul "Socialistul" declarația 
"Astrei". Ne opunem înființării 
unei universități cu limba de pre
dare maghiară, dar acceptăm 
una multicultural, chiar și la 
Cluj. Nu acceptăm deloc politica 
U.D.M.R. de șantaj asupra gu
vernului în îndeplinirea preten
țiilor lor - multe aberante - și nici 
cedarea celor aflați la putere în 
fața șantajului.

l-am mulțumit interlocuto
rului pentru claritatea și since
ritatea răspunsurilor sale. Am 
mai fi avut întrebări să-i adre
săm, dar s-a grăbit să prindă 
un tren spre București.

Traian BONDOR

Discuție cu 
dl Teodor Meleșcanu, 

președinte al ApR

- Die Teodor Meleșcanu, 
timp de două zile ați fost pre
zent în județul Hunedoara. Cum 
apreciați rezultatul întâlnirilor 
cu sindicatele din siderurgie și 
minerit, precum și cel al dialo
gului cu conducerea județeană 
a PSDR Hunedoara?

- Unul dintre principalele mo
tive ale deplasării în județ a fost 
acela de a discuta programul 
nostru de acțiune pentru aceas
tă vară cu liderii organizațiilor 
ApR din Hunedoara - program 
ce are în vedere creșterea nu
merică a membrilor de partid cât 
și organizarea noastră în teri
toriu. De asemenea a avut loc și 
o întâlnire comună la Prefectură 
între comitetele județene ale 
ApR și PSDR, în urma căreia s-a 
hotărât semnarea unui protocol 
de colaborare. Acesta va fi con
centrat pe trei planuri - aplicarea 
acordului de colaborare parla
mentară, începerea negocierilor 
în vederea fuziunii între ApR șl 
PSDR, iar în al treilea rând încu

rajarea colaborării între organi
zațiile județene ale celor două 
partide.

Am avut discuții, de aseme
nea, cu sindicatele din siderurgie 
șl minerit, unde s-au conturat 
câteva Idei. O primă acțiune ar fi 
aceea a restructurării rapide a 
industriei Siderurgice. în acest 
Sens susținem ideea ca Hune
doara să fie menținută ca un 
punct strategic având în vedere 
resursele din zonă, la care se 
mal adaugă și alte măsuri ce 
derivă din Influența pe care inte
grarea europeană o va avea 
asupra industriei siderurgice.

- Au trecut aproape doi ani 
de la alegerile parlamentare! 
Cum apreciați starea econo- 
mico-soclală a țării?

- Din păcate schimbarea a 
fost numai la nivel politic șl me- 
diatic, fapt ce a creat o imagine 
pozitivă a României în străină
tate. în plan real nu a fost o 
schimbare în bine pentru că 
economia românească a conti
nuat să cadă, ajungând în pre
zent la cel mai scăzut nivel de 
producție. Ceea ce se întâmplă 
grav acum este faptul că nu nu
mai întreprinderile cu capital de 
stat se confruntă cu mari difi
cultăți și cu o reducere a acti
vității cl și ce,l privat a început să 
genereze șomaj, a început să 
ăibă dificultăți majore. De aceea 
pentru noi prima problemă o re
prezintă măsurile de relansare 
economică și cele de normali
zare a fiscalității.

- Credeți că actuala situație 
poate conduce la evenimente 
majore Cât și la alegeri anti- 
cipate?

- Alegerile anticipate nu pot 
fi excluse niciodată. Sigur că 
atunci când prețul pe care îl 
vom plăti pentru lipsa de guver
nare este mai mare decât cel al 
alegerilor anticipate, vom hotărî 
cu toții în consecință.

Corne! POENAR

lINIȘTEA NEFIVEASCĂ DE LA "PALIA "
re ce-și dorește. Oamenii însă nu au bani. Da, aceasta 
este cauza că noi n-avem de lucru și realizăm niște 
salarii de mizerie. Iar situația aceasta nu-i numai la noi, 
ci în toate unitățile comerciale din Orăștie, cu capital de 
stat sau privat, totuna. Cumpărători puțini. Doar în 
baruri și bufete e ceva mai multă animație. Acolo își 
cheltuie și bruma de bani pe care o au oamenii 
nevoiași.

Tristețea vânzătoarelor de la "Palia" am întâlnit-o 
și la personalul de la etajul superior al complexului, 
închiriat de "Elvila" ca să vândă mobilă, și în alte multe 
magazine din Orăștie. Peste tot ni s-a răspuns că 
oamenii n-au bani. Și sunt convins că așa stau lucru
rile. Unii au bani dar și-i cheltuie pe obiecte scumpe, cei 
mai mulți însă duc o lipsă acută de bani. Cei care mai 
lucrează câștigă prost, dar mulți n-au unde lucra. Aici 
în Orăștie, după cum ni s-a spus, în multe unități 
industriale sau comerciale, locurile de muncă și așa 
puține s-au împuținat și mai mult. Or, cu pensia, cu 
ajutorul de șomaj sau cu ajutorul social, cei care mai 
ajung la el, greu se poate trăi. De unde să mai aibă 
oamenii bani pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilă 
etc.

Mulți dau vina pe perioada de tranziție, care se 
prelungește la nesfârșit. Dar și alte țări est-euro- 
pene sunt în tranziție, dar parcă situația este mai 
bună ca la noi. în țara noastră regimurile post 
decembriste se succed, fac promisiuni, oamenii 
rămân cu ele, iar mai marii zilei rămân cu căpă
tuiala. Cine să-și mai aducă aminte și de cei care 
ar dori să lucreze, dar n-au unde, care ar dori să 
aibă o viață normală nu să cerșească sau să 
fure? Mult adevăr aveau în ele cuvintele rostite cu 
obidă de vânzătoarea de la "Palia":

- Astăzi, pentru un om cinstit, traiul este un 
calvar.

Șl, aș adăuga, un calvar care se prelungește 
fără speranță. Acesta e răul cel mai mare.

Gh. PAVEL z

Cine a cunoscut Complexul comercial "Palia" 
din Orăștie din perioada sa de început, își aduce 
aminte cât de cautat era pentru bogăția și calitatea 
mărfurilor cu care era aprovizionat, ambianța 
localului și amabilitatea personalului de servire.

"Palia" era prioritatea noastră nr.1 atât în apro
vizionarea cu sortimente cât mai variate cât și în 
încadrarea magazinelor cu personalul cel mai bun pe 
care îl aveam - își amintește un fost președinte al 
Cooperației de consum din Orăștie, proprietara 
complexului. Și știți cum se făcea aprovizionarea mai 
ales în ultimii ani ai regimului comunist! Ne străduiam 
însă să avem mărfuri multe și de calitate, iar oamenii, 
cumpărătorii, căutau complexul".

Vremea a trecut, iar "Palia" a traversat anii, 
înfruntând tot mai multe greutăți. Nu că nu ar mai 
constitui prioritatea nr.1 a actualei conduceri a 
Consumcoop Orăștie. Nu! Și actuala conducere se 
străduiește și reușește să aprovizioneze cu 
mărfuri de calitate complexul comercial. Despre 
personal, ce să mai vorbim, este același de altă
dată, primitor și amabil. Și totuși?

Zilele trecute, aflat cu treburi prin Orăștie, am 
intrat și în complexul "Palia". Mă așteptam să găsesc 
animația de altădată. Surpriză însă. în raioanele de la 
parter era o liniște nefirească. Marfă multă de tot felul, 
bănuim și de calitate, vânzătoarele la locurile lor, dar 
lipseau cumpărătorii. O singură femeie, la raionul- 
electrice, căuta ceva anume. în rest liniște și pace.

Intru în vorbă cu o vânzătoare.
- Ce se întâmplă cu "Palia"? Unde sunt cumpă

rătorii? Se află cumva în pauza de masă? - glumesc.
- Dacă ar fi numai în pauza de masă n-ar fi râu. 

Se pare însă că cumpărătorii noștri se află în pauză 
permanentă,- îmi răspunde tot cu o glumă vânză- 
toarea. Glumim, dar să știți că așa este aproape în 
fiecare zi. Foarte puțini cumpărători ne trec pragul și 
mai cumpără câte ceva. Ne pare foarte rău, pentru că 
avem marfă multă și bună și fiecare ar găsi să cumpe

i Celule "i 
i nervoase- ! 
j implant j

Medicii americani au făcut un |
■ implant de celule nervoase în ■ 
J cazul unui accident cerebral. Ce- J
■ lule nervoase sănătoase au fost > 
| implantate în creierul unei victime |
| al unei congestii cerebrale, parțial |
■ paralizată, pentru a încerca să-i ■ 
J redea posibilitatea de a-și folosi1 
I membrele, a anunțat Centrul Me-1 
| dical al Universității din | 
• Pittsburgh, transmite AFR i 
J Operația, care a avut loc pe j
■ 23 iunie, a constat în plasarea ■
| neuronilor cultivați în laborator, în | 
| zona afectată a creierului unei | 
I femei de 62 de ani, Alma Cesa- ■ 
1 rini, care are partea dreaptă a ■ 
I trupului paralizată. '
j Medicii speră că aceste ce-1
■ lule se vor multiplica și vor înce- ■ 
! pe să comunice cu "vecinele".

■ lor, refăcând conexiunile ner-1 
| voase pierdute din cauza con-1
| gestiei cerebrale. Operații ase-1 
■ mănătoare au fost deja realizate ■ 
* la șobolani, victime ale unei con- * 
I gestii cerebrale. în aceste ca-1
| zuri, conexiunile între neuroni au 
■ fost refăcute și rozătoarele și- 
^au revenit din paralizie.
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Violator la 17 ani
într-o seară, în jurul orei 

22,30, o minoră de 10 ani din 
Petrila a fost acostată pe stra
dă în timp ce se deplasa la o 
rudă. Un tânăr necunoscut, folo
sind forța, și împiedicându-o să 
strige,a condus-o pe malul Jiului 
de Vest și a încercat să o 
violeze.

Echipa operativă care a ac
ționat a doua zi a reușit iden
tificarea autorului. El se numește 
Geibert Bocea, din Petrila, are 17 
ani, neșcolarizat, fără nici o ocu
pație. A fost prezentat parche
tului cu propunere de arestare.

Bianca șl Daniela 
s-au apucat de 

''treabă"
Polițiștii Hunedoarei cerce

tează două tinere care, într-o 
noapte, în jurul orei 1,30, aflân- 
du-se la Restaurantul "Fero
viarul" din localitate, profitând 
de neatenția unui consumator, 
au furat o sacoșă în care se 
aflau bunuri în valoare de 
170.000 de lei. lată numele lor: 
Bianca Budulache, de 18 ani, și 
Daniela Lupașcu, de 25 de ani.

........ ..........

WHlfflE
Prins la Deva, după ce 
a furat la Hunedoara

Lucrătorii Biroului Ordine Pu
blică Deva l-au depistat recent 
pe Mariah Bugneriu din Hune
doara având mal multe bunuri 
asupra sa.

S-a stabilit că aparatura 
electronică în valoare de 
4.000.000 de lei provine de la 
Filiala Hunedoara a Asociației 
Județene a Vânătorilor ți Pes
carilor Sportivi. Aici, într-o noapte, 
Bugneriu a intrat prin spargere.

După ce a fost predat Poliției 
Municipiului Hunedoara, cercetările 
au continuat. La domiciliul hoțului 
s-au găsit 16 cartușe cu gaze 
furate de la vânători și pescari.

Ce-a avut cu 
semaforul?

Semaforul electric din inter
secția DN7 cu strada Mărăști din 
Deva a fost recent scos din 
funcțiune de Vasile Andreiaș 
din Făgăraș. Cum? în timp ce 
circula, proțapul de tractare al 
unei remorci s-a rupt. Remorca a 
lovit semaforul care...

Rubrică realizată cu 
sprijinulLP.J. Hunedoara 
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