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Ajutoare pentru 14 iulie - Ziua națională a Franței
V

sinistrat!
De ta Biroul de coor

donare A SB Reșița am fost 
informați că Organizația fe
derală a Arbeiter Sama rite r 
Bund din Kdin, cu finanțarea 
Ministerului de Externe din 
Bonn, a donat pentru 
sinistrați din județul nostru 
16 corturi și 332 paturi de 
campanie, distribuirea ior

făcându-se prin inter
mediul Prefecturii. Di Di
eter Hurtgen, coordonator 
ai Biroului amintit, ne-a mai 
informat că astfel de 
ajutoare, în sumă totală de 
100.000 DM, au mai fost 
trimise și în județele Mureș 
și Alba. (N. T.)

COTIDIAN INDEPENDENT
■

Cu gândul la 
aniversare

Ziua de 14 iulie 1789 reprezintă pentru poporul francez 
un eveniment istoric de o deosebită însemnătate, la data 
respectivă realizându-se abolirea monarhiei și organizarea 
constituțională prin Republică, această zi fiind declarată “Ziua 
națională a Franței". Cu această ocazie Comitetul de înfrățire 
din comuna Rapolt, Primăria, împreună cu cetățenii din 
localitatea noastră adresează Comitetului de înfrățire, 
cetățenilor din Agneaux, întregului popor francez cele mai 
sincere urări de bunăstare și prosperitate.

Comitetul de înfrățire Rapolt (România) - 
Agneaux (Franța)

APARE LA DEVA

<! De la Primăria municipiului Deva
1{Cu prilejul Zilei Nați-cnale a Franței, 
? Primăria municipiului Deva urează 
S poporului francez și, în special, 
P Comunității Urbane Arras, cele mai 
‘i sincere urări de bine, prosperitate și 
(felicitări pentru reușita de excepție - 
p câștigarea Cupei Mondiale la fotbal.
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(/V iulie J 
reflecții 
acesteia, 
francez și 
sufletului francez, 
a rolului său in 
cultura omenirii.
la început că dintre toate țările 
Franța este cea care wa 
influențat cel mai mult din

W ' —
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asupra 
asupra 
asupra

a Franței 
determină la 

destinului 
poporului 

specificului 
precum și 

istorie și in 
Afirmăm de

iTi'dnîei9
punct de vedere istoric și cui' 
tu ral.

Civilizația franceză - căci 
este o civilizație proprie - 
marcat 
precum 
tuturor 
dezvoltat

Prof. av. A. TODORONi

a 
sufletul francez, 
și spiritualitatea 

(Arilor care S'au 
in sfera culturii ei.

(Continuare în pag. 8)
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Peste “Carpatica" 
a căzut curtina

sprijinul deosebit al inspecto
ratelor școlar și de cultură nu 
s-ar fi putut duce la bun sfârșit 
acest prim festival pentru copii 
și tineret. După ce dl 
Gheorghe Dreghici, vicepre
ședinte al Consiliului Jude
țean, a mulțumit formațiilor 
pentru prezență, exprimându- 
și speranța că au petrecut zile 
frumoase în județul nostru, 
conducătorilor de ansambluri 
și grupuri folclorice le-au fost 
înmânate diplome și cupe. 
Unele formații au oferit la 
rândul lor mici atenții 
organizatorilor (de pildă cei 
din Lituania le-au adus o 
pâine frumos ornată pe un 
ștergar) sau altor participanți.

A urmat apoi partea cea 
mai agreată de numeroșii 
hunedoreni adunați în seara de 
duminică în fața casei de 
cultură - evoluția tinerilor 
mesageri ai folclorului. Față 
de spectacolul de deschidere

Dacă ploaia a dejucat 
intenția organizatorilor de a 
prezenta spectacole în aer 
liber aproape în toată perioada 
desfășurării primei ediții a 
Festivalului internațional pentru 
copii și tineret "Carpatica”, 
finalul găzduit de municipiul 
Hunedoara a avut alt destin. 
Cele 9 formații - din Germania, 
Turcia, Iugoslavia, Polonia, 
Macedonia, Lituania, Belarus, 
Anglia și România - au pornit 
într-o paradă a portului și 
jocului popular de la stadion 
până în fața Casei de Cultură 
Hunedoara.

Pe platoul din fața așeză
mântului cultural, cu mult timp 
înaintea începerii spectaco
lului, se prezentaseră primii 
iubitori de folclor - copiii. 
Festivitatea de încheiere a fost 
deschisă de directorul festiva
lului dl Dumitru Lăsconi care a 
adresat cuvinte calde partici- 
panților pentru frumusețea 
programelor lor și pentru disci
plina de care au dat dovadă. în 
exclusivitate pentru ziarul 
nostru a mai declarat că fără

Aspect din timpul distribuirii ajutoarelor

fim urcat dealul, mai trebuie doar să-l trecem
Duminică, la Hațeg, cu 

ocazia “Serbării verii”, la 
sediul firmei S.C. Integrata 
Sander Prod Lact SRL a avut 
loc o manifestare de ținută 
prilejuită de întâlnirea furni
zorilor de lapte din zonă cu 
conducerea firmei de achiziție 
și prelucrare, precum și cu o 
delegație a unei firme non 
profit din Germania - numită 
VOLKERVERBIMENER 
KULTUREIS G.V. NORD
STEMMEN - care au venit în 
sprijinul crescătorilor de 
animale cu diverse ajutoare, 
constând în alimente și 
articole de îmbrăcăminte. La 
începutul întâlnirii, dl Octav 
Sander, patronul firmei, a 
ținut să sublinieze că în 
perioada de 8 luni ce a trecut 
de la înființarea S.C. Integrata 
Sander s-au făcut pași 
însemnați spre rezultate 
notabile, afirmând că “Am 
urcat dealul, mai trebuie doar 
să-l trecem”. în același timp 
a spus că dorește ca anual să 
aibă loc o astfel de întâlnire 
cu producătorii și furnizorii de

lapte, pentru a-l stimula în 
eforturile lor de a spori 
producția și de a-și ameliora 
în același timp, pe baza 
veniturilor obținute, condițiile 
de viață. La această reușită 
întâlnire a participat și dl lohan 
Schneider din partea firmei 
non profit amintite, împreună 
cu reprezentanți ai acestei 
firme care au susținut 
Inițiativa dlui Sander de a 
colecta și a veni cu ajutoare 
materiale pentru circa 300 de 
crescători de animale. A fost 
de față și dra Ramona, logod
nica dlui Sander, împreună cu 
părinții ei.

La întâlnire, dl ing. 
Gheorghe Mihalcea, director 
și acționar al firmei Sander, a 
adus mulțumiri pentru cola
borarea româno-germană și 
a exprimat încrederea că 
aceste relații se vor amplifica 
în folosul ambelor țări. De 
asemenea, a subliniat faptul

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Sâmbătă la Bejan a avut loc
Deschiderea noului
târg agroindustrial
Niciodată nu a avut parte 

satul Bejan, până sâmbătă, 
când aici a avut loc deschi
derea noului târg agroindus
trial, de atâta mișcare de 
oameni, mașini, animale și 
tot felul de mărfuri. Preluând 
tradiția de la Șoimuș, unde 
târgul se ținea lunar în cea 
de-a doua sâmbătă (dar 
acolo suprafața era de 
numai 1,5 ha, iar în caz de 
ploi sau inundații târgul avea 
loc în condiții total nemulțu
mitoare), la Bejan s-au 
schimbat complet datele 
problemei. Pe lângă faptul 
că suprafața târgului s-a 
extins la 2,4 ha, locul ame
najat în acest scop este ferit 
de inundații și de băltiri, iar 
prin modul de organizare a 
sectoarelor răspunde celor 
mai exigente pretenții în 
materie de târguri. Este 
meritul primarului comunei 
Șoimuș, dl Laurențiu Nistor, 
al consilierilor și al celorlalte 
forțe locale care au susținut 
materializarea inițiativei, nu

numai în vorbe, ci și în 
fapte.

La deschiderea oficială 
a târgului au fost prezenți, 
pe lângă oficialitățile lo
cale, dnii Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului ju
dețean, Gheorghe Dre
ghici, vicepreședinte al 
Consiliului județean, repre
zentanți de la Prefectură, 
Direcția generală pentru 
agricultură și alimentație, 
Primăria municipiului Deva, 
ai mass-media, numeroși 
invitați. în timpul vizitării 
sectoarelor, organizate pe 
specii de animale și feluri 
de mărfuri - sectoare care 
sunt prevăzute cu standuri 
pentru legarea bovinelor și 
cabalinelor, unde aleile de 
acces sunt betonate, s-au 
purtat discuții detaliate cu 
proprietarii, cu vânzătorii și 
cumpărătorii. De remarcat 

Nicoiae TÎRCOB,
Sabin CERBU

(Continuare în pag. 2)

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)

ÎN TASERS
în timp ce în Retezat, la Brădățel, tabăra școlară a primit cea de 

a doua serie de elevi, la Costețti, căsuțele de poveste și-au deschis 
ușile pentru prima serie de copii care-și vor petrece aici 10 zile din 
vacanta mare. Sunt peste 100 de școlari din județele Dîmbovița, 
Galați și Prahova, care au găsit căsuțele mochetate și primenite cu 
balcoane noi, iar la Brădățel au sosit mai mult de 200 de elevi din 
județele Timiș, Constanța, Galați și din municipiul București. (L.L.)

CUM NE PREGĂTIM PENTRU DBTINEREA
PERMISULUI

lată o întrebare pe care 
mulți dintre noi o avem în 
minte. Și acest lucru mai cu 
seamă că aproape zilnic 
șoseaua ne oferă aproape la 
fiecare pas imagini pe care 
cu greu le uităm. Mașini 
avariate, distruse, în cel mai 
fericit caz, și nu de puține ori 
păstrăm în memorie scene 
izbitoare - oameni grav 
răniți, unii mutilați pentru 
toată viața sau nenumărate 
victime.

Plecând doar de la aceste 
considerente, am crezut 
necesar că nu ar fi lipsit de 
interes să urmărim pe viu 
cum se desfășoară un exa
men pentru obținerea 
permisului de conducere la 
Hunedoara, vineri, 10 iulie. O 
zi cu puțin soare, cu emoție, 
dar și cu speranță pentru 
102 candidați prezenți în sală 
la examen.

După prima parte a 
examenului - proba de la sală 
- dintre cei 102 prezenți în 
fața chestionarului, numai 50 
au obținut punctajul minim

pentru a se prezenta la proba 
practică - cea din oraș - sala 
fiind de altfel o primă condiție 
obligatorie.

Dacă examenul de la sală 
depinde numai de candidat - 
fiind exclusă în totalitate 
orice doză de subiectivism 
din partea cuiva - corectarea 

x

CONDUCERE?
Atila luhas - este de neînțeles.

La polul opus rezultate 
foarte bune la sală 25-26 
puncte au obținut Mariana 
Ivan, Barbura Florin Daniel, 
Maria Popa, Răzvan Andrei 
Rișcuța, Adina Bianca Toma, 
Rodica Mia Neiconi, Petru 
Murar, Gabriel Samuilă și

chestionarului realizându-se 
după grilă în fața candidatului, 
rezultatele în speță numai la 
examenul de vineri te 
îndeamnă la meditație. Cum 
spuneam, dintre cei 102 
candidați au promovat 
examenul doar 50, mai puțin 
de jumătate. Punctele 
obținute de către o parte 
dintre cei respinși îndeamnă 
la o meditație profundă. Din 
22 de puncte, cât este 
baremul minim, să obții doar 
patru puncte - Dorel Ihu, Radu 
Dan Miculescu - cinci puncte,

y 

Ramona Mirela Popa, fapt ce 
denotă, după cum ne-au 
precizat domnii Ovidiu Mar
tin și Nicoiae Balosin, ofițeri 
în cadrul Serviciului Poliției 
Rutiere a județului Hune
doara, seriozitate și o bună 
pregătire teoretică 
domeniul rutier.

Exigența sporită

în

a 
examinatorilor - de vineri și nu 
numai - fapt ce se constată 
vizibil de la zi la zi - a făcut ca în 
final doar 42 de candidați să 
se bucure de reușită și implicit 
de permisul de conducere.

Rezultatele obținute 
vineri, 10 iulie, la examenele 
de la Hunedoara, au permis 
și câteva scurte aprecieri 
din partea unor persoane 
avizate în domeniu. 
Referindu-se numai la ceea 
ce au însemnat primele 
șase luni din acest an dl It. 
col. loan Doda, șeful 
Serviciului Poliție Rutieră a 
județului nostru, ne-a spus: 
“în acest an din 8000 de 
candidați pentru obținerea 
permisului de conducere 
numai 39,4 la sută au 
promovat toate probele. 
Cei mai mulți cad la sală, 
fapt ce înseamnă că nu 
există din partea unor 
profesori de legislație 
preocupare și exigență 
pentru avizul în baza căruia 
se intră în examene. De 
asemenea se înregistrează

Reportaj anchetă 
realizat de 

Corne! POENAR 
(Continuare în pag. 2)
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O Berbec
Este posibil să câștigați 

niște bani dintr-o afacere 
secretă. La fel de posibil 
este însă să dați niște bani 
pentru o problemă de 
sănătate.

□ Taur
Deși șansa pare să vă 

surâdă astăzi, nu este cazul 
să vă forțați norocul. Nu-I 
lăsați pe partenerul de 
viață să se amestece în 
problemele cu frații dv.

3 Gemeni
Veți avea unele discuții cu 

partenerul de viață în 
legătură cu situația 
financiară. Veți primi un 
telefon surprinzător.

O Rac
Este posibil ca una dintre 

afacerile dv. să înregistreze 
un salt spectaculos. Vă vor 
trece prin mână niște bani, 
dar cu o altă destinație.

O Leu
Dorința dv. de a vă 

manifesta, de a ieși în 
evidență vă va face să nu fiți 
foarte atent la ceea ce 
spuneți; neatenția v-ar 
putea costa cam mult...

O Fecioară
Veți fi avertizat să vă plătiți 

datoriile, deși încă nu este 
termenul. Dacă se ivește un 
contract avantajos, nu este 
cazul să-l ratați.

O Balanță
Inspirația vă ajută să 

rezolvați o mulțime de 
mărunțișuri ce se ivesc 
continuu. Părinții vă vor 
face un cadou pe care îl 
așteptați de mult.

3 Scorpion
O întâlnire neașteptată 

cu o persoană care nu vă 
este tocmai indiferentă va 
produce multe schimbări în 
programul dv.

O Săgetător
Relația cu prietenii 

devine_deosebit de bună, 
așa că aveți posibilitatea să 
vă detașați de necazurile 
care v-au amărât până 
acum.

□ Capricorn
Activitățile de rutină vă vor 

solicita o bună parte a zilei. 
Preocupările intelectuale 
însă vă vor echilibra din 
toate punctele de vedere.

O Vărsător
Veți avea niște discuții 

mai aprinse cu rudele, 
încercați să puneți la punct 
planul de bătaie pentru o 
afacere comună, dar nu 
reușiți.

O Pești
O întâlnire neașteptată vă 

tulbură. Bucuria este atât 
de mare, încât veți cheltui o 
sumă exorbitantă, dar n-o 
să vă pară rău.

(Urmare din pag. 1)

că, în ciuda greutăților ge
nerate de perioada tranziției 
spre economia de piață, pe 
care o străbatem, firma își 
concentrează eforturile spre 
dezvoltarea producției, 
creșterea ofertei cantitative 
și calitative, crearea de noi 
locuri de muncă și sporirea 
aportului firmei private pe 
care o conduce la ridicarea 
calității vieții producătorilor 
de lapte, la asigurarea 
acoperirii cerințelor consu
matorilor și, cum este și 
firesc, la creșterea cifrei de 
afaceri a societății comer
ciale.

Adresându-se celor 
prezenți la întâlnire, dl 
Schneider a arătat că gestul 
de întrajutorare și de stimu-

(Urmare din pag. 1) CUM NE PREGĂTIM PENTRU OBȚINEREA
o slabă prezență la orele de 
legislație, dar taxa de 850 de 
lei - cât se plătește pentru un 
examen - este derizorie. 
Sunt cazuri când după 30 de 
ore de conducere “străda
nia unor instructori” este 
atât de mare încât elevii nu 
știu să plece de pe loc fără a 
le mai cere ceva mai dificil."

Referindu-se în context și la 
recentul examen de la 
Petroșani, unde din 240 de 
candidați au luat sala doar 98, 
iar la oraș au mai căzut o bună 
parte, șeful SPR Hunedoara a 
mai spus că exigența mare 
care se practică la examene 
pentru obținerea permisului 
auto are efecte îmbucu
rătoare. Spre exemplu în 
ultimele șase luni nici un 
proaspăt posesor al 
permisului de conducere nu a 
fost implicat într-un accident

Emoții la examenul de sală pentru obținerea permisului auto.

Marți 
14 iulie 

TVR I
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 

D.a. (r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Ultimele știri 
(s/r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 15.30 
Arhive românești (r) 17.10 
Interactiv Tele-joc 17.35 în fla
grant 18.00 Sailor Moon (d.a)
18.30 Katts și câinele (s, ep. 
45) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 257) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.00 
Kristin Lavransdatter (dramă 
Norvegia 1995, p. I) 22.45 
Jurnalul de noapte 22.50 
Ciclism Turul Franței (rez. 
zilei)

TVR 2
8.00 D.a. (r) 8.30 Canary 

Wharf (s/r) 9.00 Echipa de 
^ntervenție (s/r) 10.00 în fața

"fim urcat dealul, mai 
trebuie doar să-l trecem"

lare a producătorilor de lapte 
din zonă vine din suflet și nu 
din obligație, având drept 
scop întărirea legăturilor de 
colaborare între cele două țări 
și popoare.

După o discuție cu dl 
Sander am reținut câteva 
elemente de noutate legate 
de activitatea viitoare a firmei, 
între altele, a spus că mai are 
de investit încă 25 la sută din 
valoarea totală a investiției 
pentru a finaliza obiectivul. în 
contextul preocupărilor 
pentru diversificarea pro
ducției finite, este de 
remarcat că în curând se va 
ieși pe piață cu noi produse 
ca sana, lapte bătut și iaurt.

PERMISULUI DE CONDUCERE?
grav. Cum comentează o 
asemenea situație și mai ales 
ce propune pentru rezultate 
mai bune l-am rugat pe dl Petru 
Dobrei, director la SC Curs 
Auto SRL Hunedoara, să ne 
facă câteva precizări: 
“Rezultatele slabe au la bază 
câteva cauze: în primul rând 
lipsa materialului didactic și a 
sălilor de curs, nerespectarea 
programului de școală, iar în 
al treilea rând și poate nu 
ultimul, lipsa de interes a 
elevilor, cât și o slabă 
preocupare a instructorilor în 
pregătirea viitorilor condu
cători auto.”

Nu ne-am propus să 
evidențiem în mod special 
rezultatele obținute pe școli 
auto în parte sau instructori, 
dar curiozitatea ne-a mânat 
să-l mai întrebăm pe dl Petru 

dv. (r) 11.00 Comorile lumii 
(do/r) 11.30 Scena politică (s) 
12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 Nimic sfânt (s/ 
r) 13.50 Varietăți interna
ționale 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a)16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 
163) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 90) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV 
„Ciocârlia”

ANTENA!
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do) 10.30 
Animal Show (s) 11.00 
Caracatița (s/r) 12.00 Omul 
cu o mie de fețe (s/r) 13.00 
Arliss (s/r) 13.25 Viața de la 
zero (s) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Sfântul (s) 15.10 Vrei 
să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div./r) 16.35 Văduva 

Aici este elementul de 
surpriză și de noutate care 
a câștigat teren și în 
Germania, anume reali
zarea produsului numit 
Tzatzaki - care este un iaurt 
de origine grecească a 
rețetei, care are în compo
ziție usturoi sau castraveți.

Inițiativa dlor Sander și 
Schneider de a veni în 
sprijinul producătorilor de 
lapte din zona Hațeg a fost 
apreciată ca o acțiune de 
ținută aparte și reușită 
deosebită, organizarea ei 
anuală constituind un im
portant mijloc de a strânge 
legăturile de prietenie între 
germani și români.

Dobrei care sunt rezultatele 
obținute de cei ce au trecut 
pragul școlii pe care domnia 
sa o conduce? “Din șapte 
elevi doar unul a căzut la sală 
cu 20 de puncte, iar șase au 
obținut punctaje foarte 
bune”, ne-a precizat 
interlocutorul nostru.

Pentru rezultate mai bune, 
câțiva dintre conducătorii 
școlilor auto propun o zi pe 
trimestru în care să aibă loc 
întâlniri între instructori, 
profesorii de legislație și 
lucrători ai Poliției Rutiere 
pentru o pregătire la zi cu tot 
ce înseamnă noutățile în 
domeniul rutier cât și o mai 
mare exigență din partea 
instructorilor și a profesorilor 
de legislație în acordarea 
avizelor pentru intrarea în 
examen.

(s, ep. 41) 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 103) 19.30 Dallas (s, 
ep. 43) 20.20 Crima (thriller 
SUA 1991) 22.00 Războiul 
sexelor (s) 23 00 Știri/Sport 
23.15 Arliss (s, ultimul ep.)
23.45 Nash Bridges (s, ep. 2)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Cracker 
(s/r)10.45 Seaquest (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s, ep. 
1) 12.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 13.30 Leagănă-mă 
bine! (co. Spania ’90) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano (s, ep. 75) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Mirada de 
mujer (s) 18.00 Fam. Bundy 
(s, ep. 3) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Chestiunea zilei 18.35 
Fam. Bundy (s) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Pensacola - 
Forța de elită (s, ep. 3)21.15 
Chicago Hope (s, ep. 22) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 119) 22.45

Apariție editorială

Maria Basarab, “Carte 
românească veche în 

Muzeul din Deva”
în Editura Acta Musei Devensis a apărut, sub egida 

Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, volumul 
“Carte românească veche in Muzeul din Deva". Cartea 
reprezintă o contribuție serioasă, laborioasă ia istoria 
culturii hunedorene și, în special, la circulația cărții vechi 
românești, numeroase exemplare ale acesteia (peste 125 
exemplare -n.n.) afiându-se în patrimoniul Muzeului 
Județean. Cartea se adresează specialiștilor, 
cercetătorilor în domeniu, dar și cadrelor didactice, 
studenților, elevilor, în general celor interesați de 

^cunoașterea culturii românești vechi. (M.B.).

Deschiderea noului 
târg agroindustrial

Vedere de ansamblu de la noul târg agroindustrial din satul 
Bejan, comuna Șoimuș, care a fost deschis sâmbăta trecută.

Foto: Traian MÂNU

(Urmare din pag. 1) 

a fost faptul că se constată o 
preocupare permanentă a 
crescătorilor de animale 
pentru ameliorarea calitativă 
a șeptelului, punându-se 
accentul pe selecție și pe 
reproducție. în context a fost 
evocată și nevoia de a reface 
nu numai tradiția de a avea 
un astfel de târg și la Deva - 
respectiv la Cristur, unde 
tradiționalul târg de toamnă, 
denumit inițial “Bălțata 
românească”, nu s-a mai 
organizat după 1990, baza 
materială de acolo distru- 
gându-se aproape complet.

Ca o preocupare de viitor, 
dl Nistor și-a propus să

Știrile PRO TV 23.15 Cracker 
(s) 0.00 Seaquest (s, ep. 2)

PRIMA TV
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

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 Se
crete de familie (s/r) 14.15 
Unu, doi, trei (f/r) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s, ep.
86) 19.30 D.a. 20.00
Dragoste și putere (s) 20.45 
Nimic personal 21.30 Ver
dict: crimă! (s) 22.30 O dată 
la două săptămâni (co. 
Franța ’90)

ACASĂ
7.00 Primă oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 

mărească spațiul de 
parcare pentru mașini, 
astfel încât traficul rutier în 
zonă să nu fie stânjenit.

Primarul comunei Șoi- 
muș a ținut să aducă mulțu
miri din partea Primăriei și a 
cetățenilor din comună 
pentru contribuția deosebită 
adusă de firmele SC Casial 
Chișcădaga, SC Adicons 
SRL Deva (patron dl Sever 
Bogdan), SC Viancons SRL 
Deva (patroni dnii Vian și 
Florin Pârva), care au 
asigurat execuția unor lucrări 
de calitate ireproșabilă la 
realizarea acestui târg, făcând 
ca el să poată fi cotat ca un 
fel de etalon în materie de 
organizare.

cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 146) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 148) 20.15 
Rivalii (do) 21.15 Camera 
obscură (thriller Australia 
1986) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.45 Program co
mercial 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 Concurs 
“Știi și câștigi” - PRO TV 
Deva22.05-22.20 Știri locale 

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

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

hV\AAAAA^NAAAAAA/VWVVV^

Parisul!
Realmente, meciurile 

din semifinale, finala mică 
și mare din cadrul Campio
natului Mondial de fotbal 
Franța '98 ca și grandiosul 
concert al celebrului trio 
Carreras, Domingo și Pava
rotti, au încununat un ade
vărat spectacol fotbalistic, 
demn de sfârșitul secolului 
XX! Preludiul finalei mici 
(de fapt meciul Olanda - 
Croația 1-2 s-a ridicat ca 
nivel tehnic și spectacular 
la nivelul oricărei finale a 
CM), al memorabilei finale 
dintre Brazilia și Franța în 

[ care francezii au câștigat la 
l scor (3-0), ce va rămâne în 
| istoria CM a fotbalului fran- 
Jcez, a fost concertul seco

lului transmis în direct vi
neri seara și pe micile 
noastre ecrane (grație 
apreciatului PRO TV) de pe 
impresionanta esplanadă 
dominată de Turnul Eiffel.

Acum, la încheierea 
celei mai prestigioase com
petiții fotbalistice de pe 

' mapamond, specialiștii în 
domeniu, reprezentativele 
țărilor participante la tur
neul final al CM, numeroșii 
spectatori ce au umplut pâ
nă la refuz toate stadioa
nele gazda, la cele peste 
60 de meciuri disputate 
între 10 iunie - 12 iulie 

11998, sutele de milioane de 
telespectatori au apreciat, 
de cele mai multe ori, la su
perlativ, organizarea exce
lentă a desfășurării fiecă
rei partide, indiferent dacă 

WVWVWWWVWWWV

meciul a fost disputat în gru
pă sau în finală! Cât despre 
fericiții spectatori care au 
avut șansa de a intra în po
sesia unui bilet de intrare, 
s-au bucurat de toată aten
ția, neavând surpriza să gă
sească... locul ocupat.

A fost un succes ne
maipomenit de public, dar 
nu trebuie să neglijam nici 
latura tehnică, spectacu
lară a fotbalului practicat la 
CM Franța '98. Nu putem 
concretiza, ar cere prea 
mult spațiu, însă multe me
ciuri au fost foarte apre
ciate de cei mai cunoscuți 
oficiali de la UEFA, mari so
mități din lumea fotbalului 
(Pele, Platini ș.a), de zia
rele de specialitate, postu
rile de radio și televiziune, 
reușind să adauge noi ca
rate sportului - rege FOT
BALUL, pe toate meridia
nele globului. Tot la CM '98 
au fost confirmate valorile 
unor jucători de înaltă cla
să: Zidane, Ronaldo, Su
ker, Kluivert, ce fac deja 
parte din careul de ași ai 
primelor patru formații din 
lume. Pe lângă aceștia, 
sunt multe nume, cu renu
me în fotbalul internațional 
de acum și mai curtați de 
echipe puternice pentru a-i 
acapara în loturile lor. Prin
tre aceștia și mai tinerii 
Adrian llie și englezul 
Michael Owen, despre care 
multe vom mai auzi în vii
torul apropiat...

Sabin CERBU

BRAZILIA
FRANȚA 0-3

Meci mare, memorabil 
pentru francezi, care au ex
celat la toate capitolele, în
vingând favoriții și ai acestei 
ediții a C.M. pe Brazilia. Ele
vii cunoscutului antrenor 
Aime Jacquet au aplicat ad- 
litteram lecția bine învățată, 
organizându-și exemplar 
apărarea, construind de câ
te ori li s-a oferit posibilita
tea acțiuni ofensive ce au 
pus în dificultate de multe 
ori poarta lui Taffarel, 
administrându-i până în 
finalul partidei nu mai puțin 
de 3 goluri, fără să 
primească nici unul!

începutul partidei apar
ține francezilor ce își fac 
simțită prezența în careul 
brazilienilor, în minutul 4 Zi
dane, după o cursă pornită 
din jumătatea de teren, îl 
deschide bine pe Guivarc'h 
aflat în careu dar ratează 
deschiderea scorului. A fost 
primul avertisment că fran
cezii sunt puși pe fapte mari, 
prin acțiuni purtate în viteză, 
fiind mereu prezenți în 
preajma careului de 16 me
tri. Brazilienii răspund și ei 
prin 2 incursiuni în minutele 
23 și 24 dar acestea sunt 
stopate de apărarea france
zilor care au găsit antidotul 
pentru periculoșii lor adver
sari Ronaldo, Bebeto și Ri- 
valdo. în schimb, francezii 
se dovedesc a fi mai incisivi 
și deciși să înscrie în poarta 

lui Taffarel. Și în min 27, la o 
lovitură de colț bine execu
tată de Petit, Zidane se înalță 
peste apărătorii din preajmă 
și lovește puternic balonul 
trimițându-l în plasă 0-1! 
Toată lumea se aștepta ca 
brazilienii să apese mai pu
ternic pe accelerație, să întă
rească jocul lor excesiv de 
combinativ, dar ușor des
trămat. După ce în min. 42 
Petit și apoi Guivarc'h ra
tează 2 imense ocazii - sin
guri în careu -,vine și golul 
al doilea. Tot la o lovitură de 
colț, Zidane repetă figura și 
marchează (tot cu capul) al 
doilea gol al Franței 0-2. Era 
în ultimul minut de joc al 
primei reprize.

După pauză, brazilienii 
cresc viteza de joc, francezii 
se apără cu multă dăruire și 
ce scapă de liniile de apă
rare, nu lasă Barthez. Timpul 
trece, brazilienii nu reușesc 
să pună serios în pericol poar
ta adversă, intrarea lui De- 
nilson în atac în locul lui Leo
nardo neaducând nimic nou. 
Și cu toate că în min. 68 fran
cezii rămân în 10 jucători 
(Desailly eliminat), ei nu pot 
trece de o apărare bine orga
nizată. Și atunci francezii în 
finalul partidei organizează 
câteva contraatacuri pericu
loase și în min. 90, Petit para
fează scorul final 0-3 în fa
voarea lor. Victorie clară, pe 
deplin meritată!

OLANDA -
I CROATIA 1-2
I ' I
| Și de această dată, în*"finala
■ mică" a actualei ediții a C.M. de 
J fotbal, și-au câștigat dreptul de a 
I disputa meciul care să decidă 
| locul 3 și medalia de bronz două 
| merituoase semifinaliste, Olanda
■ și Croația, ambele echipe având 
' în rândurile lor câțiva fotbaliști
I foarte bine cotați și în echipele 
| de club dintre cele mai puternice
■ din Europa.
i De la primul fluier al arbitrului
■ Epifanio din Paraguay, olandezii 
| și-au manifestat dorința, 
| inoculată și de antrenorul lor
■ Guus Hiddink, de a șarja pe 
! cartea atacului. Drept urmare, ei
II s-au instalat în jumătatea de 
| teren a croaților, foarte prudenți 
| în apărare de unde însă ieșeau
■ cu pase foarte lungi dar precise
■ în adâncime spre Suker și 
I Prosinecki, bine sprijiniți de 
| Asanovic, Jarni și Stanic. Și 
a ceea ce puțini se așteptau, în 
,. minutul 13 se va întâmpla. Jarni, 
I după un atac al olandezilor, iese 
I cu balonul spre centrul terenului 
| și îl deschide pe Prosinecki care
ii pătrunde în careu unde 
:: "întoarce" pe Numan să-și facă 
I! loc de șut și cu "latul" plasează 
| mingea în plasa porții lui Van 
| Dersar 0-1! Olandezii (rareori
■ intră în panică când sunt
* conduși) reiau ofensiva și cei
I 60.000 de spectatori, 
| telespectatorii se așteptau să
■ egaleze scorul. Ei atacă susținut
* însă apărarea croaților, în frunte
II cu experimentatul Ladic, face 
I față cu succes unor acțiuni 
| periculoase în careul lor de 16
■ m. Până în min. 22 la> un 
^contraatac rapid, cel mai tânăr 

jucător al olandezilor, Zenden | 
(ce joacă la Barcelona) își în- ■ 
cearcă șansa, ajuns la 22 de ! 
metri de poarta lui Ladic șutează I 
cu putere sub bara | 
transversală și aduce egalarea. | 
De acum, cei mai mulți credeau . 
că olandezilor nu le poate scăpa j 
victoria. Și în continuare se I 
mențin în jumătatea de teren a | 
croaților care din nou sunt | 
constrânși să se apere pe două ' 
linii și de câte ori aveau • 
posibilitatea ieșeau prin jocul lor | 
elaborat, pase precise spre | 
careul advers. Kluivert, Davids, | 
Jonk și Bergkamp (puțin obosit, ' 
cu randament redus față de i 
celelalte meciuri) au creat sau J 
au căutat șutul la poartă dar n- | 
au reușit mult râvnitul gol. Și în ■ 
repriza a ii-a presiunea ■ 
olandezilor s-a menținut I 
perioade bune de joc, mai | 
scăzută spre final, oboseala | 
acumulată îndeosebi în partida 1 
cu Brazilia spunându-și " 
cuvântul, dar și contraatacuriln | 
tăioase ale croaților au mai tăiat | 
din elanul lor. în min. 81 se ■ 
produce surpriza: la o * 
asemenea acțiune ofensivă > 
croată purtată în "3" - Asanovic, | 
Boban și Suker-ultimul de la 14- t 
15 metri ( în careu) înscrie ,■ 
plasat, în colțul din stânga al 
porții olandezilor. Cu toată 
strădania acestora, scorul - 
rămâne neschimbat până în final, 
aducând locul al 3-lea croaților . 
la C.M. 1998! Un frumos succes, 1 
cel mai mare al reprezentativei 
Croației ce se clasează în fața | 
unor mult mai titrate naționale din ■ 
lume.

iBmirrall ipaurcuiirs dliiiri Ciptiiimii ipamai îin f iirailai

In optimile de 
finală

Paris, sâmbătă 27 iunie
BRAZILIA CHILE 4 1(3-0)

Saint-Denis, duminică28iunie
NIGERIA DANEMARCA 14 (0-2)

Toulouse, luni 29 iunie
OLANDA IUGOSLAVIA 2-1 (10)
Saint - Etienne, marți 30 iunie
ARGENTINA ANGLIA 6 5 (2-2,2 2)

Marsilia, sâmbătă 27 iunie
ITALIA NORVEGIA 1-0 (1-0)
Lens, duminică 28 iunie
FRANȚA PARAGUAY 1-0 (0 0,0 0)
Montpellier, luni 29 iunie
GERMANIA MEXIC 2-1 (0 0)

Bordeaux, marți 30 iunie
ROMÂNIA CROAȚIA 0-1 (0-1)

în sferturile de 
finală

Nantes, vineri 3 iulie 
BRAZILIA - DANEMARCA 

____ 3-2 (2-1)_____  

Marsilia, sâmbătă 4 iulie 
OLANDA - ARGENTINA 

2-1 (1-1)

Saint-Denis, vineri 3 iulie 
ITALIA - FRANȚA 

0-0, 3-4 did

Lyon, sâmbătă 4 iulie
GERMANIA CROAȚIA 

0-3 (0 1)

în semifinale

Marsilia, marți 7 
iulie

BRAZILIA- 
OLANDA

5-3 (1-1; 0-0)

Saint-Denis, 
miercuri 8 iulie

FRANȚA CROAȚIA
2-1(00)

în finale

Finala mare
Saint-Denis. Stade de 

France, duminică 12 iulie
BRAZILIA FRANȚA

________ 03
Finala mica

Paris, Parc des Princes, 
sâmbătă 11 iulie

OLANDA-CROAȚIA
1-2
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Pentru dreptate și adevăr Ccdul renal despre favorizarea 
infractorului

Poliția Română face pași im
portanți în procesul de reformă 
în drumul său spre modernizare 
și profesionalizare, proces care 
se va accelera substanțial din 
această toamnă, când suportul 
legislativ specific va fi definitivat.

Aniversarea zilei poliției a 
reprezentat un moment potrivit 
de a reflecta asupra rolului res
ponsabil al polițistului hunedo- 
rean, asupra problematicii prin 
care poliția trebuie să răspundă 
așteptărilor legitime ale cetă
țenilor, ca o apărătoare reală și 
eficientă a drepturilor și liber
tăților cetățenești, a vieții, inte
grității corporale și sănătății 
persoanei, a patrimoniului public 
și privat. Mai mult ca oricând se 
vizează realizarea unui parte- 
neriat viabil cu societatea, cu 
cetățenii, într-un spirit de res
pect reciproc și întrajutorare.

Rezultatele pozitive înregis
trate în semestrul I 1998 în com
baterea fenomenului infracțional, 
corupției și altor fapte grave, 
confirmă că polițiștii hunedoreni 
au înțeles care le sunt îndatoririle 
profesionale și că s-au implicat 
cu competență pentru ca drep
tatea și adevărul să primeze.

în semestrul recent încheiat 
s-a documentat comiterea a 
peste 65Q0 de infracțiuni la care 
au participat 4634 persoane -, 
cu 195 mai multe decât în peri
oada similară a anului trecut. 442

Avertisment
între litigiile care-și caută 

rezolvarea în justiție cele între 
agenții economici încarcă copios 
lista de cauze repartizate zilnic 
unui complet de judecată. Cele 
mai multe au ca obiect livrarea 
de mărfuri sau prestarea de 
servicii și neachitarea la terme
nele convenite sau amânarea 
până la Calendele grecești a plă
ții mărfii sau serviciului. Nu o 
dată s-a văzut la soluționarea 
cauzei și executarea sentinței 
că debitorul era de fapt insol
vabil chiar din momentul livrării 
mărfii sau contractării prestației.

lată de ce instanțele de jude
cată recomandă furnizorilor o

identificat și 
retinut•

Vasile Bancu de 45 de ani 
din Versești - județul Neamț 
se îndrepta fără grijă spre 
Subcetate. în ziua de 6 iulie, 
dimineața, pe la 8,30, locu
ința lui Petru Aldea din Hațeg 
fusese devalizată de bunuri în 
valoare de 800.000 de lei. 
Cine ttebuie a stabilit repede 
identitatea dintre autorul 
spargerii la Hațeg și recidi
vistul Bancu. A fost reținut 
centru cercetări și nu e banc.

Trucul nu i-a 
păcălit pe polițiști

•
în 3 iulie, la ora 21, condu

cătoarea autoturismului HD 
03 JVE, pe numele său Ga- 
br.ela Herbai, din Deva, cir
cula în zona barului "Aca
pulco". Neacordând prioritate 
la trecerea de pietoni, a acci- 
aentat-o pe eleva Carina Be- 

dintre acestea au fost cercetate 
în stare de arest preventiv.

Din totalul infracțiunilor des
coperite (locul IU pe țară după rata 
criminalității, calculată la 100.000 
locuitori) 5264 s-au comis în me
diul urban, 1241 în mediul rural.

Poliția Română - pași 
importanți în procesul 

de reforma

1899 au fost de natură econo
mică, 2637 de natură judiciară și 
1971 de altă natură.

Prin faptele penale comise s-a 
creat un prejudiciu patrimoniului 
național și privat de peste 9,5 miliar
de lei, recuperat în proportie de 65%.

Structurate pe genuri, 594 au 
fost infracțiuni contra persoanei, 
2982 contra patrimoniului, 14 con
tra autorității, 330 infracțiuni de 
serviciu sau în legătură cu ser
viciul. 659 pe linie de circulație 
rutieră, 51 la regimul armelor, ex
plozivilor și substanțelor toxice, 
359 infracțiuni care aduc atingere 
unor relații privind conviețuirea 
socială și 1477 sunt fapte penale 
incriminate în legi speciale.

Din cei 4634 participant la co
miterea de infracțiuni 1233 au fost 
prinși în flagrant, 746 erau red- 
diviști, 559 minori și 1799 tineri. Ca 
ocupație, 27 au fost directori, 13 

prealabilă informare asupra sol
vabilității fiecărui debitor. Greu, 
dar face. (/. C.)

Vacantar

judecătorească 
nu înseamnă 
întreruperea 

activitățiif

Perioada 1 iulie - 31 august 
coincide cu vacanța judecăto
rească.

Aceasta nu înseamnă că în 
această perioadă se întrerupe cu 
totul activitatea instanțelor de ju

dreag, de 17 ani. Apoi a "șters- 
o" de la locul accidentului, și-a 
depus mașina în parcarea de 
la Hotelul "Sarmis". Apoi s-a 
postat ca orice consumator în 
Barul "Acapulco". Trucul nu i-a 
păcălit pe polițiștii de la "ruti
eră". Este cercetată pentru fapta 
sa în stare de libertate.

Bătută și cu banii 
luati•

Ferdinand Bățălan, Re
mus Bățălan, ambii din Baru, 
împreună cu Ramona Toldea, 
o tânără de 17 ani din Alba 
lulia, s-au cinstit pe îndelete în 
stația CFR Pui. Pe îndelete că, 
neavând vreo ocupație care 
să le aducă venit, pe la ei prin 
buzunare era secetă. Au "ra
colat-o" și pe Clari Curelar, 
aflată cine știe cu ce treburi 
prin gară. Imprudentă, Clari 
le-a arătat celor trei că are 
bani. Atât le-a trebuit. La un 
moment dat au luat-o la sca
toalce, i-au smuls o sută de 

economiști-contabili, 154 patroni, 
43 gestionari, 216 elevi-studenți, 
iar 2020 fără ocupație.

De remarcat este faptul că 
infracțiunile care au la bază vio
lența înregistrează scăderi cu 
15% iar pe genuri reduceri semni
ficative se constată la infracțiunile 
de omor, tentativă de omor, loviri 
cauzatoare de moarte, ultraj.

în vederea confiscării au 
fost ridicate 27 de arme de foc 
diferite, provenite din infracțiuni, 
912 cartușe și proiectile diver
se, 750 capse, 19 kg substanțe 
toxice (mercur).

Cu toate eforturile conjugate 
și concertate ale polițiștilor, eve
nimentele rutiere grave au cu
noscut o creștere alarmantă. 
Numărul acestora înregistrat în 
semestrul I a.c. este de 88, sol
date cu 39 morii (cu 13 mai mulți 
ca în sem.l 1997) și 69 răniți 
grav, precum și avarierea a 
peste 120 autovehicule. Acci
dentele rutiere soldate cu morii 
și răniți grav au avut loc atât în 
mediul urban cât și în cel rural, 
în pofida tuturor activităților pre
ventive întreprinse în teren, au 
fost suspendate un număr de 
1471 permise de conducere, din 
care 729 (50%) pentru condu
cerea autovehiculelor sub influ
ența alcoolului.

Valentin NEAGU, 
cu sprijinul UP Hunedoara

decată, sunt anumite cauze ca
re se judecă chiar și în această 
perioadă. Cu un număr restrâns 
de complete, instituțiile judecă
torești au făcut planificări pe 
zile anumite 4n care se judecă: 
procese cu arestați, procese 
care au ca obiect litigii de muncă 
(desfaceri de contracte de 
muncă) sau procese de stabilire 
sau modificare a pensiei pentru 
întreținerea copilului.

Judecătoria Deva are pro
gram de judecare a cauzelor de 
acest fel în zilele de luni, marți și 
miercuri. La rândul lor și cele
lalte instituții judecătorești și-au 
întocmit programe proprii pentru 
perioada vacantei judecătorești. 
(ZC.)

mii de lei și s-au pierdut cu 
un tren către Petroșani. Cre
deau ei că s-au pierdut. în 
gară îi aștepta patrula poli
ției T.F. Acum sunt cercetați 
în stare de arest preventiv.

După numai 6 ore
Doar atât le-a trebuit po

lițiștilor hunedoreni spre a-l 
depista pe autorul tâlhăriei 
săvârșite în dimineața de 3 
iulie a.c., la ora 4,30, asupra 
lui Gheorghe Neacșu, din 
Hunedoara, pe care l-au de
posedat de bunuri în valoare 
de 620.000 de lei. El se nu
mește Marin Kormi, de 36 de 
ani, recidivist, fără ocupație.

Acum, ca să respectăm 
adevărul, nici victima nu se 
întorcea la a.cea oră de la 
lucru sau de la biserică. Bă
use cu un necunoscut până 
spre ziuă. Chefurile nocturne 
și cu persoane necunoscute 
au riscul lor.

ton CIOCLEI

Legea penală pedepseș
te pe cei ce-i favorizează pe 
infractori, întrucât ei împie
dică organele de stat să-și 
facă datoria în a sancționa 
încălcarea ordinii de drept, 
în felul acesta favorizatorul 
subminează eforturile de în
tărire a legalității. Adeseori, 
favorizarea unui infractor nu 
face decât să-i agraveze si
tuația.

în capitolul "Infracțiuni 
care împiedică înfăptuirea 
justiției" din actualul Cod 
Penal, în art. 264 este pre

NU V-ATI GÂNDIT, COPII?
t

Lucrătorii postului de Poliție 
T.F. Petroșani cercetează în sta
re de libertate trei minori de vâr
ste între 12 și 16 ani pentru un 
fapt deosebit de grav. Ei au sus
tras din stația C.F.R. Livezeni 
cablu de cupru de la sistemul de 
semnalizare și centralizare elec- 
trodinamică în valoare de 
2.771.400 de lei.

Bulibășeală în 
acte

La un control efectuat re
cent la SC Royale Market Im- 
pex SRL Lupeni s-a con
statat o mare bulibășeală în 
actele firmei. Mai precis nu 
se ținea o evidență primară 
privind intrările și ieșirile 
mărfii în gestiune. S-a găsit 
și un stoc de țigări fără docu
mente de proveniență. S-a 
aplicat o amendă de 2,6 mi
lioane de lei, iar marfa fără 
acte a fost confiscată.

Ocolind legea
La SC Autoservice Uni

versal SRL din Peștișu Mare 
se încearcă sau s-a încercat 
să se ocolească legile cu 
privire la obligațiile către bu
getul de stat. Mai exact unita
tea nu a livrat în perioada 
iulie - decembrie 1997 impo
zitul pe profit, impozitul pe 
salarii și TVA decât cu foarte 
mare întârziere. Evident, a- 
ceste abateri au fost sanc
ționate cu mai multe milioa
ne de lei amendă.

* * *

încercări de ocolire a le
gilor privind obligațiile către 
bugetul statului s-au mani
festat și la SC Rodviva Prod 
Corn SRL Hațeg. Deci so- 
--------------- ■ ... ------  

văzută favorizarea infracto
rului. Comite această infrac
țiune - așa cum se arată în 
conținutul articolului mențio
nat - persoana care dă ajutor, 
fără o înțelegere stabilită îna
inte în timpul săvârșirii infrac
țiunii, să se ascundă, să ză
dărnicească urmărirea sau 
să nu fie pedepsit, ori să nu- 
și execute pedeapsa. Nu este 
vorba numai de o atitudine 
omisivă, ci de acțiuni con
crete întreprinse în sprijinul 
unui infractor spre a-l scăpa 
de răspundere. De pildă, ci

Nu atât valoarea cuprului 
sustras conferă periculozitatea 
faptului, cât ce se putea întâm
pla prin scoaterea din funcție a 
semnalizării. Nu v-ați gândit, co
pii, câ în acest fel s-ar fi putut 
tampona două trenuri de per
soane în care putea să se afle 
prietenul vostru cel mai bun sau 
părinții voștri?

cietatea nu a achitat impo
zitul pe profit și taxa pe va
loarea adăugată. Treaba 
asta i-a făcut o gaură în bu
get în valoare de aproape 
20 milioane de lei.

Fără acte
De unde a luat Asociația 

familială Dorina din Petro
șani, în aprilie 1998, cele 
peste 1400 de pâini ce le-a 
pus în vânzare se știe, nu
mai că nu avea acte să do
vedească proveniența mărfii 
respective. Societatea a pri
mit amenda ce i se cuvine.

Câți bani ținem
1 1

în casă?
Managerii știu foarte bine 

că nu au voie să țină în casa 
de fier a societății o sumă 
mai mare de 10 milioane 
de lei. Treaba aceasta se 
știa și la SC Menisel 
Construct SRL Călan, 
numai că nu s-a respectat. 
Tot aici s-a calculat eronat 
impozitul pe profit, în sensul 
că pentru activitatea desfă
șurată pe timp de noapte tre
buia impozitată cu o cotă su
plimentară de 22 la sută. 
Cele două abateri au fost 
sancționate cu o amendă în 
valoare de 6 milioane lei.

Traian BONDOR 

neva, aflând că persoana 
care îl vizitează este urmă
rită de autorități, îi dă un 
costum de haine și acte de 
identitate spre a putea să se 
sustragă urmăririi. Pedeap
sa în acest caz este închi
soarea de la 3 luni la 7 ani. 
De menționat că pedeapsa 
aplicată favorizatorului nu 
poate fi mai mare decât pe
deapsa prevăzută de lege 
pentru autori, iar favorizarea 
săvârșită de soț sau de o 
rudă apropiată nu se pe
depsește.

I-------------------------------------------------- j

Răspundem!
cititorilor

i

I 
I

I Șantajul
, Gheorghe Cristea,
■ Orăștie. întrebați ce prevede 
J noul Cod Penal atunci când este 
I vorba de șantaj, lată un răspuns 
| concis.

Asemănător cu infracțiunea 
de amenințare este și șantajul, el 

| fiind prevăzut în ari. 194 al Co- 

| dului Penal și sună așa: "Con- 
. strângerea unei persoane, prin 
I violență sau amenințare, să dea, 
| să facă, să nu facă sau să su-
■ fere ceva, dacă fapta este co- 
1 misă spre a dobândi în mod in- 

I just un folos, pentru sine sau 
| pentru altul, se pedepsește cu
■ închisoare de la 6 luni, la 5 ani".
! Când constrângerea constă 
| în amenințarea cu darea în vi

leag a unei fapte reale sau ima
ginare, compromițătoare pentru 
persoana amenințată, pentru 
soțul acesteia sau pentru o rudă 
apropiată, pedeapsa este închi
soarea de la 2 la 7 ani.

I 
I 
I
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

Examenul de 
conducere pentru | 

profesioniști
Cezar Bălan, Hunedoara, i 

Despre examenul.de conducere | 
pentru profesioniști vă putem | 
spune următoarele. .

Potrivit reglementărilor în vi- I
| goare, absolvenții școlilor de | 

șoferi profesioniști, care domi- ■ 
ciliază în alte județe decât cel în 1 
care își are sediul școala res- I 
pectivă, pot fi examinați, însă, | 
numai o singură dată, în vederea . 
obținerii permisului de condu- I 
cere auto, de către serviciul poli- | 
ției rutiere din județul de reșe
dință a școlii de șoferi.

în celelalte cazuri, candidații 
vor fi examinați numai de către 
comisii ale serviciilor de poliție 
rutieră din județele de domiciliu, 
chiar dacă pregătirea în cadrul 
unor școli de șoferi (amatori) s- 
a efectuat în alte județe, unde 
candidații respectivi își au, even
tual, domiciliul temporar. Acelo
rași prevederi li se vor supune și 
candidații-absolvenți ai școlilor 
de șoferi profesioniști - care au 

| urmat cursurile în alt județ și nu 
■ au promovat examenul de con- 
j_ducere auto la prima prezentare.

I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J

i

I

După secole de paradox

Despre 
justiție

"în pedepsele pronunțate de 
oameni, aproape niciodată nu e 
nici osârdire dreaptă, nici eroare 
judiciară, ci un soi de armonie 
între ideea falsă pe care și-o face 
un judecător despre o acțiune 

i nevinovată și faptele vinovate pe 
• care le-a ignorat." (Proust)

I
I
I
I

I
I
I

I 
I 
I
I
I
I 
I
I
4

0

examenul.de
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Grupuri de tineri participants la Festivalul folcloric 
internațional "Carpatica"

Reducerea efectelor seismelor și 
alunecărilor de teren

N0TE-INF0RMAȚII0PINI1 

Prietenii noștri
Dl Victor Mălăeștean, factor poștal în satul Cârnești, 

aparținător comunei Sîntămăria-Orlea, duce în fiecare zi 
100 de publicații cotidiene la cei ce s-au abonat la presa 
centrală și locală. Ne bucură să precizăm că 40 dintre 
abonamente sunt la “Cuvântul liber" pe care oamenii din 
localitate îl apreciază pentru actualitatea informațiilor ce le 
prezintă, pentru modul cum reflectă viața județului 
Hunedoara. Dna Neluța Paraschiv, diriginta oficiului poștal, 
ne spunea că numărul de abonamente este în continuă 
creștere.

In România zonele 
seismice acoperă, potrivit 
hărților de zonare în vigoare, 
aproximativ 65% din teritoriu 
incluzând aproape 75% din 
populație. în zonele seismice 
sunt situate o mare parte din 
localitățile intens populate și 
cu funcțiuni sociat-econo- 
mice importante, inclusiv 
Capitala.

Pe de altă parte, teritoriul 
țării este afectat și de alu
necări de teren. Astfel, preci
pitațiile abundente recente 
au favorizat producerea de 
alunecări de teren în 21 de 
județe ale țării, fapt ce a 
produs pagube importante 
asupra gospodăriilor, dru
murilor, rețelelor edilitare.

Eforturile trebuie deci 
îndreptate spre crearea unei 
atitudini colective la scară 
națională față de catastrofele 
naturale în vederea realizării 
și funcționării structurilor 
instituționale și decizionale 
pentru prevenirea și 
apărarea împotriva efectelor 
dezastrelor, în principal 
asupra zonelor locuite.

Integrarea activității de 
prevenire a dezastrelor, în 
planurile de dezvoltare și 
gestiune a mediului, con
stituie un factor important în 
lupta împotriva riscurilor, iar 
"cultura prevenirii" și 
“cultura calității" de vin astfel 
parte integrantă a dezvoltării 
durabile, știut fiind că este 
mult mai ieftin să previi 
decât să repari.

Elaborarea strategiei 
privind apărarea ia dezastre 
presupune o corelare a 
programelor de dezvoltare la 
diferite scări (locală, urbană, 
regională, națională) cu 
preocuparea pentru redu
cerea riscurilor ce afectează 
mediul construit și cel natu
ral. De asemenea această 

strategie trebuie să fie 
însoțită de un program de 
acțiuni, în cadrul căruia să fie 
precizate activități, respon
sabilități, termene și 
resursele necesare.

în acest sens MLPAT a 
elaborat "Programul de 
acțiuni pentru reducerea

BUNE Șl 
COLOCVIILE, 

DAR MAI BUNE 
PROGRAMELE 

CONCRETE
riscului seismic a! clădirilor 
de locuit expertizate tehnic și 
încadrate în clasa / de risc 
seismic”, program însușit în 
ședința de guvern din data 
de 25 iunie 1998, urmând să 
fie promovată o Hotărâre a 
Guvernului privind asigu
rarea finanțării lucrărilor de 
consolidare, în principal de 
la bugetul de stat, precum și 
din alte surse atrase pentru 
cele mai vulnerabile clădiri 
din categoria sus men
ționată.

în privința alunecărilor de 
teren, MLPAT elaborează în 
prezent un program de 
acțiuni pentru reducerea 
riscului acestora, în cadrul 
căruia un obiectiv important 
îl constituie zonarea 
teritoriului din punctul de 
vedere al riscului feno
menelor de instabilitate a 
terenului. Pe baza acestei 
zonări, consiliile județene 
urmează să detalieze 
planurile de urbanism și de 
amenajare a teritoriului cu 
zonele de risc. Zonarea va 
impune restricții sau chiar 
interdicții privind autorizarea 
amplasării de construcții în 

aceste zone. Va impune, de 
asemenea' executarea 
unor lucrări de stabilizare 
a terenurilor, justificate 
tehnico-economic, pentru 
zone cu risc ridicat ia 
alunecare. Pe această temă 
Ministerul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teri
toriului a organizat un 
colocviu ia care au fost 
in vitați și factori de decizie 
și specialiști din județul 
nostru.

Bune și dezbaterile spe
cialiștilor pe tema preve
nirii efectelor catastrofale 
ale seismelor de peste un 
anumit grad, mai cu seamă 
că la colocviu s-a dezbătut 
și problema stabilizării 
terenurilor împotriva alune
cărilor provocate de ploi 
abundente și îndelungate 
de care și județul nostru a 
fost afectat puternic de 3-4 
ori în ultimii ani.

Ceea ce doare acum 
țara însă este prevenirea 
efectelor inundațiilor 
catastrofale. Albiile râurilor 
care inundă anual zeci de 
mii de hectare de culturi și 
sute de sate din cauză că 
fundul albiilor s-a tot ridicat 
prin depunere de aluviuni 
dar despre dragarea 
urgentă a albiilor acestor 
râuri nu vorbește nimeni de 
parcă cuvântul dragare nici 
n-ar exista în vocabularul 
limbii române. Ce să mai 
spunem despre un program 
național de îndiguiri.

La colocviul amintit a 
fost prevăzut cu intervenții 
de specialist ministrul 
apelor, pădurilor și 
protecției mediului - baba 
care se pieptăna prin 
Danemarca atunci când țara 
ardea - dar nimeni de la Re
gia Apelor Române care are 
în gestiune toate cursurile 
de apă din România. Aiasta- 
i situația, vorba ardelea
nului. Dar nu e bine. (I. C.)

Z V
Având experiența unui an, 

Consiliul local al municipiului 
Orăștie, împreună cu factorii 
implicați în activitatea cultural- 
artistică și sportivă din oraș, a 
realizat și în 1998 un calendar. 
El cuprinde programul mani
festărilor cultural-sportive de 
pe parcursul acestui an în care 
nu au fost doar nominalizate 
activitățile, ci și buna cola
borare între factorii implicați în 
realizarea lor. Acum când mai 
avem în față un semestru,

Caiileirdlaiiruill 
mairiifesta’iiriillcir 

k________ ______>
reușitele din prima jumătate a 
anului confirmă utilitatea ca
lendarului, care și-a respectat 
în cea mai mare parte pro
gramul, organizatorii implicați 
în realizarea lui reușind să 
transforme multe din mani
festări în adevărate sărbători 
orăștiene. Printre factorii care- 
și asumă totala lor respon
sabilitate în organizarea acțiu
nilor se află Primăria orașului, 
Despărțământul Astra, Bi
blioteca municipală, institu
țiile de învățământ, muzeul, 
casa de cultură, unitatea de 
jandarmi. (L.L.)

I-------------------------------------------------
Autobuzul Deva-Câm- 

.peni rula pe șoseaua ce 
I șerpuiește prin decorul 
I superb deschis de poarta 
iȚării Zarandului. Câțiva 
| turiști priveau admirativ
■ prin geamurile autobuzului. 
! Deodată unul a exclamat: 
I “Incredibil!” “Ce-i incre- 
I dibil?”, au intervenit prie- 
| tenii din jur. “N-ați obser- 
|vat? Pe stânga, printre
■ copaci, am zărit o firmă: 
jj'Lady Diana”. “Cred că-i un

Minorii si moldoveanul
La Lupani, polițiștii au depistat doi minori care 

au prădat un moldovean. GML, de 15 ani și 
G.S.I.,, de 13 ani, au forțat geamul de la o portieră 
și au pătruns în autoturismul, parcat pe o stradă, 
al lui Efrim Rednic din Chișinău. Au furat copiii 

,de aici bunuri în valoare de 1.500.000 de lei

Emanuel a fost accidentat grav
Pe strada Furnalistului din Călan, Emanuel 

Rus, un copil de 10 ani, a fost grav accidentat în 
timp ce circula cu bicicleta.

Treaba s-a petrecut pe o ploaie torențială, în 
timp ce Daniel Barbu, de 33 de ani, se ajla la 
volanul unui autoturism. El nu a redus viteza 
până la limita evitării oricărui pericol.

Rubrică realizată cu sprijinul 
LP.J. Hunedoara )

Renaște păstrăvăria
Păstrăvăria din satul Zeicani, comuna Sarmizegetusa, a 

fost preluată de firma "Metalo Internațional”, cu sediul în 
București, care intenționează să-i redea unității destinația 
inițială. în fruntea acesteia a fost numit dl Constantin 
Izvoreanu, un specialist în creșterea păstrăvilor, ce a pornit 
la drum cu multă hotărâre. îi urăm succesul ce și-l dorește.

Pâine mereu proaspătă
La unitatea ce o are în satul Cârnești, închiriată de la 

cooperația de consum, dl Nonu Mardan, tatăl dlui Puiu M. 
ce este titularul contractului, primește pâine, de la brutăria 
din Răchitova, de trei ori pe săptămână. Pâinea este coaptă 
pe vatră, este foarte gustoasă și costă numai 2800 lei 
bucata.

Traian BONDOR

Lady"... la
Săliștioara

bar acolo”. “Bar, bar, dar 
nici chiar așa! Auzi - Lady... 
la Săliștioara. Doar nu s-a 
“modernizat” și moțul 
nostru?”

Comentariile, deloc mă
gulitoare, la ideea ne
inspirată a firmei de la

Săliștioara, au continuat | 
cât a ținut lungul drum al ! 
Vălișoarei. La capătul lui, ■ 
un turist a strigat: I 
“Evrika! lată aici moțul | 
autentic. Haideți să cobo- | 
râm. Priviți în dreapta: ■ 
“Șura Moțului” ne îmbie ' 
să trecem pragul loca- I 
lului.” |

O replică demnă dată | 
locului. Dar și o replică ■ 
firmei “Lady...” de la ! 
Săliștioara. (L.L.) -
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• Vând centrală termică, 
boiler Instant (gaz), calorifere 
aluminiu, noi, prețuri nego
ciabile. Tel. 092/701072 
(8184)

A fost lansată o emisiune de 
obligațiuni în valută

ANIVERSARI

• Prietenii apropiați și 
colegii de serviciu, coe
chipierii și "adversarii” de 
bridge îi urează președintelui 
Clubului de bridge Deva, ing. 
Alexandru Ovidiu lonescu, un 
călduros La mulți ani!

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 1500 
mp, zona Fabrica de Mătase. 
Deva tel. 212057, 218308, 
094561810 (7735)

• Vând teren, sat Archia, 
intravilan. Tel. 218650 (8658)

• Vând teren intravilan, str. 
Prelungirea Vulcan, 5000 mp. 
Tel. 217159 (8652)

• Vând apartament 3 ca
mere, b-dul Decebal. Tel. 
227473, 092411476 (7728)

• Vând casă Călan, str. 
Toamnei, nr.2, trei camere, gaz. 
Tel. 731279 (8655)

• Vând casă, anexe gospo
dărești, pământ arabil în Jele- 
dinți. Tel. 058/827983 (8660)

• Vând apartament 2 ca
mere, zona pieței, etaj 2, Deva. 
Tel. 230293, 219367 (8664)

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

• Vând casă locuibilă ime
diat în Leșnic, comuna Vețel, nr. 
143. Informații la domiciliu, 
Costa Petru. (9030)

• Vând casă, grădină, teren 
în Ghelari, str. Ghioceilor, nr.3. 
Informații la adresă sau la tel. 
217804,'după ora 17. (9035)

• Vând casă în Hunedoara, 
str. Tonitza, nr.2. Informații la tel. 
217804, după ora 17. (9035)

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

KLEYN BUSES OLANDA 
VINDE din stoc AUTOCARE 
noi și second hand. Tel/fax: 01- 
321.40.96,01-321.79.81 mn

r——————————————————n 

| Societatea comercială |
| COMSIM SA Simeria ]
I anunță scoaterea la licitație pentru închirierea | 
I spațiilor situate în Simeria. str. Avram lancu. I

‘ bl. 8 parter. în suprafață de 100 mp și

j 18 mp. la data de 30 iulie 1998. ora 10.00. ,
j Relații ia feiefon 054-261513. ț

i------------------------------- ---------- -- ------— —j

SC CONSUL DEVA 5.A.
SOCIETATE DE SERVICII INFORMATICE AUTORIZATĂ DE 
CENTRUL DE PREGĂTIRE ÎN INFORMATICĂ - BUCUREȘTI 

ORGANIZEAZĂ
1 )Cursuri de pregătire în informatică;
2) Club de calculatoare pentru elevi.Cursanții și elevii dispun de un laborator dotat cu calculatoare moderne, rețea de calculatoare și acces la Internet.Dataînceperii cursurilor este 20 iulie 1998.Se acordă diplome autorizate de C.P.I. -București și recunoscute de Ministerul Educației Naționale.Informații suplimentare la telefoanele 216257,211130 și la sediul din Deva, b-dul Decebal, bloc P mezanin.

• Vând Dacia Nova, fabricație 
1997 (garanție). Tel. 227473, 
092/411476 (7728)

• Vând tractor U 651 (dublă 
tracțiune), în perfectă stare de 
funcționare. Com. Soimuș, 
nr.80, tel. 668182 (4851)

• Vând Toyota Corolla DX 
1986, Peugeot J 5 TD - 1991, 
Saviem 7,5 tone, cu prelată. Tel. 
217696 (7729)

• Vând mașină metalică de 
tâmplărie, cu abricht, freză, cir
cular, 380 V. 627787, 214590 
(7744)

• Vând Lăstun, carte iden
titate. Tel. 261580, după ora 16 
(7753)

• Vând motor tractor U 650 
și remorcă auto, 5 tone, tel. 
247165 (9009)

• Vând tractor 650 M, Hune
doara, an fabricație 1990, tel. 
054/728347 (8195)

• Vând microbuz VW Trans- 
porter, înmatriculat, stare foarte 
bună. Informații la tel. 731271 
sau 094/598636 (7210(

• Vând două căldări de 
fabricat țuică (180 litri și 130 
litri), 35000 lei/litru. Gabor loan, 
com. Dobra, str. Eminescu, nr. 
17 (7738)

• Vând telefoane celulare, la 
prețuri interesante. Relații la tel. 
094/822898 (7730)

• Vând motoferăstrău (druj- 
bă), american, nou, lamă 45 cm, 
robot telefonic Panaspnic, filtru 
cafea Philips, alarmă încăpere, 
bicicletă mică Pegas. Tel. 
233800 (7748)

• Vând pui birmanezi. Tel. 
094 524487 (8659)

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

ÎNCHIRIERI

• închiriez tir frigorific. Infor
mații și programări tel. 054/ 
242789 (7884)

OFERTE DE
SERVICII

• Instalez interfoane scară, în 
rate. Tel. 624055, după ora 18 
(8657)

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat DS MAX Canada deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing-publicitate. Pregătire 
gratuită pentru formare. Expe
riența nu este necesară 054/ 
627527 (9029)

PIERDERI

• Pierdut legitimație serviciu 
pe numele Beldea Gheorghiță. 
O declar nulă. (8196)

• Pierdut carnet șomaj eli
berat pe numele Șurdu Mirela 
Paula. îl declar nul. (8194)

DECESE

• Soția, copiii și nepoții 
anunță cu nemărginită durere 
încetarea fulgerătoare din 
viață a dragului soț, tată și 
bunic

NEAG VIRGIL
din Brădățel, corn. Burjuc. 
înmormântarea va avea loc 
azi, 14.07.1998, ora 14. (9038)

CU 20 IULIE 1998.

SC SIDERURGICA S.A.
HUNEDOARA

■ MAJOREAZĂ PREȚURILE PRODUSELOR SALE
ÎNCEPÂND

■ Conform Legii 21/1996, art. 4.
■ Indicele maxim de creștere este 6% față de prețurile practicate 

din data de 01.03.1998. Indicele global de creștere rezultat se aplică 
la prețul de vânzare determinat conform D 232/82 și Baremului 
MET2/81.

■ Anexa cu indicii de creștere a principalelor produse se pune la 
dispoziția tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Desfacere 
- Biroul Facturări.

Tel. (054) - 716121, 716131, 716521, 712783, int. 1247, 1806.

Suma obținută în urma vân
zării obligațiunilor de tezaur în 
valută, în valoare de 100 milioane 
dolari, va fi folosită pentru aco
perirea deficitului bugetar, au 
declarat agenției MEDIAFAX surse 
din Ministerul Finanțelor. Emisiunea 
a fost cea de a treia de acest tip 
realizată în acest an de Ministerul 
Finanțelor. Prima a avut loc la 
mijlocul lunii martie și s-a bucurat 
de un interes ridicat din partea 
băncilor. La oferta de 75 milioane 
dolari, cererea a fost de 186,650 
milioane dolari, iar Ministerul 
Finanțelor a ridicat oferta la 100 
milioane dolari. Dobânda a fost de 
7,5% pe an, obligațiunile având 
scadența la un an. A doua emi
siune a fost lansată la mijlocul lunii

in perspectiva 
privatizării

Banc Post a semnat la 
Londra un acord de împru
mut subordonat de privatizare 
cu Banca Europeană pentru 
Dezvoltare (BERD), în valoare 
de 9,1 milioane ECU (apro
ximativ 10 milioane de dolari), 
pe o perioadă de până la zece 
ani, se arată într-un comunicat 
remis Agenției MEDIAFAX de 
Banc Post. "Este un moment 
important pentru Banc Post, 
care va fi prima bancă cu capi
tal de stat din România care 
va fi privatizată. Banc Post are, 
în prezent, o poziție financiară 
foarte puternică, care ne va 
permite să atragem cei mai 
buni parteneri interesați să 
activeze în România", a de
clarat Elena Petculescu, pre
ședintele Banc Post.

Resursele de capital su
plimentare vor fi utilizate 
pentru dezvoltarea de noi 
produse, extinderea cotei de 

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în Mintia, 

zona Mureș, platforma Casa Agronomului, 
vinde pui de carne zilnic, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484.

aprilie. Oferta Ministerului 
Finanțelor a fost de 100 milioane 
dolari, iar cererea a fost de 102,9 
milioane dolari. Valoarea inițială a 
fost majorată la nivelul cererii. 
Dobânda a fost de 7,5% pe an, 
dar scadența a fost stabilită la doi 
ani. Spre deosebire de celelalte 
emisiuni, oferta din 9 iulie a avut o 
dobândă mai ridicată, la 8%. 
Scăderea ratingului de țară, urmată 
de percepția nefavorabilă a inves
titorilor față de România, au 
determinat Ministerul Finanțelor să 
majoreze dobânda oferită.

Ministerul Finanțelor intențio
nează să lanseze o emisiune de 
obligațiuni în valută cu o valoare de 
250 milioane dolari. Emisiunea 
trebuia să aibă loc în această vară,

piață, actualizarea și îmbu
nătățirea sistemelor informa
tice, automatizarea operațiu
nilor, care în prezent se des
fășoară manual, realizarea 
de noi investiții pentru reno
varea și modernizarea rețelei 
de unități proprii și a oficiilor 
poștale care prestează ope
rațiuni Banc Post. Proiectul va 
contribui, de asemenea, la 
promovarea unui solid sistem 
bancar privat, asigurând re
sursele pe termen mediu și 
lung pentru întreprinderile 
mici și mijlocii.

Banc Post va semna un 
acord de împrumut similar 
și cu Intenational Finance 
Corporation (IFC), divizia de 
investiții a Băncii Mondiale. 
Banc Post este una din cele 
două bănci pe care Guvernul 
intenționează să le priva
tizeze până la sfârșitul 
acestui an. 

dar, datorită percepției negative a 
investitorilor față de piețele în 
dezvoltare, ca urmare a situației 
nefavorabile din Asia și în special 
din Rusia, a fost amânată pentru 
această toamnă. Ministrul Finanțelor, 
Daniel Dăianu, a declarat, recent, 
că, dacă România nu va reuși să 
iasă pe piața externă, va trebui să 
se apeleze la rezervele valutare. 
Ministerul Finanțelor încearcă să 
iasă pe piața externă de capital 
pentru a obține resurse valutare 
necesare acoperirii serviciului 
datoriei externe, care este în 
creștere, și a deficitului bugetar. în 
1999, România trebuie să plătească, 
în contul datoriei externe, 2,2 
miliarde dolari, iar în acest an peste 
1,5 miliarde dolari.

România a fost 
solicitata sâ 

participe la foita 
UNPREDEP

România a fost solicitată să 
participe cu efective la forța 
UNPREDEP desfășurată în Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei 
(FYROM), a declarat ministrul 
român al Apărării Naționale, Victor 
Babiuc. El a arătat că oferta 
românească înaintată la ONU a fost 
agreată de acest for. în prezent, 
acest proiect de participare la 
UNPREDEP se află la președintele 
Emil Constantinescu, urmând a fi 
trimis la Parlament. în cazul în care 
acest proiect va fi avizat de 
Legislativ, România va putea trimite 
în FYROM un detașament de 300 
de oameni, asemănător ca dimen
siuni cu cel trimis, în 1997, în Alba
nia. Conform generalului Constantin 
Degeratu, șeful Statului Major Ge
neral al Armatei Române, acest 
detașament va conține, insă, "militari 
ceva mai experimentați decât cei 
trimiși în Albania, deoarece și 
misiunea este mai complexă".

Generalul Wesley Clark, 
șeful Forțelor Aliate din Europa, a 
declarat, la rândul său, că NATO 
nu are de ce să intervină în 
FYROM, deoarece UNPREDEP ”își 
face bine treaba". El a arătat că 
există un consens ca misiunea 
acestei forțe să fie prelungită, dar 
nu a putut preciza dimensiunile 
de viitor ale acesteia, având în 
vedere că decizia se va lua după 
discuțiile din lunile viitoare, de la 
Washington și New York.
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a. Banca Internațională a Religiilor S.A. 
Sucursala DevaII LR

începând cu data de 13 iulie 1998 nivelul dobânzilor în lei ce se plătesc la 
disponibilitățile din contul curent și depozite la termen este: 

________________________________________________________________ în procente pe an%
1. La disponibilitățile Constituite de:
din conturile curente Persoane juridice, unități Persoane fizice, personal

de cult și alte instituții deservent de cult
și organisme

TK TT4
Constituite de:

DIRECȚIA SILVICA DEVA
Organizează la sediul acesteia din Deva, str. Titu 

Maiorescu, nr.2, licitația pentru vânzarea masei lemnoase 
pe picior și a materialului fasonat.

Licitația este deschisă și va avea loc în data de 20.07.1998, ora 10.
Pot participa la licitație agenții economici care sunt atestați potrivit H.G. nr.342/ 

1995 pentru exploatarea lemnului și care nu au debite restante față de Direcția 
Silvică Deva și ocoalele silvice din subordine.

Masa lemnoasă neadjudecată va fi scoasă la licitație din nou în data de 
27.07.1 998.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie numerar la casieria unității, 
fie în contul nostru nr.251102700046420007, deschis la BANKCOOP Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, lista partizilor și fișele tehnico- 
economice se poate pune la dispoziția agenlilor economici începând cu data de 
17.07.1998.

Relații suplimentare la tel: 224599, 224649.

ai. BANC POST 
S.A.
Sucursala Județeană 

Hunedoara
Deva, B-dul Decebal, bloc P

Anunță *;■

Concurs în data de 29.07.1998 pentru 
ocuparea postului de DIRECTOR 
ECONOMIC la Sucursala Hunedoara 
Deva.

Condiții: studii superioare econo
mice, vechime în muncă - minimum 8 
ani, vechime în bancă ■ minimum 3 ani.

înscrierile se fac la sediul Sucursalei 
Banc Post S.A. din Deva, b-dul Decebal, 
bloc P - parter, până la data de 
27.07.1998.

Relații suplimentare la tel: 219591 
sau 211904.

S.C.ROMFERCHIMSA.
Luduș, județul Mureș, tel-fax 065/ 

168197,164761

PRODUCE Șl VINDE 
TOATE TIPURILE DE:

® CUIE DE CONSTRUCȚII;
® PUSĂ 0IN SÂRMĂ NEAGRĂ; A 

® PUSĂ DIN SÂRMĂ ZINCAIĂlJ
® PUSĂ RABITZ

*■

Aveți nevoie de cherestea, 
parchet, placaj, PAL și PFL 

melaminat, panel, ciment, var, 
geam tras și ornament, de orice 

tip de hârtie sau produse din 
hârtie?

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

alegeți partenerul ideal!

2. La depozite pe 
termen de:_________________________________________________________________

Agenti economici Unități de cult Persoane fizice Pers, deserv.
_________ și alte instituții și organisme de cult

1 luna
____ 2_luni_

3 luni
6 luni
9 luni
12 luni
24 luni___________________________________________________
Limita minimă pentru constituirea unui depozit este de 15.000.000 iei pentru persoane juridice, 300.000 

iei pentru unitățile de cult și persoanele fizice.
Pentru depozitele pe termen de 2 luni se va menține dobânda convenită inițial până la expirarea 

^valabilității acestora. z

35^

40% 
39% 
39% 
37%

rfVOErrpiLE DE PtiSIJCnWE^
"C<SV«)NTdL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica anunțuri 
de mică și mare publicitate în ziarul nostru, apelând la 
agențiile publicitare din:
* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 Decembrie, 

nr.35(în clădirea Tribunalului Județean);-la chioșcul de 
lângă Sala Sporturilor; -la chioșcul din CARTIERUL MI
CRO 15 (stația de autobuz "Orizont");
* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia tel. 716926);
Ă BRAD, strada Republicii (tel. 50968), la sediul 

S.C.’’MERCUR“;
* ORA Ș TIE, la chioșcul de lângă magazinul "Palia “;
* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spațiu!secției 

foto). Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe rezonabile, 

publicarea cu maximă promptitudine a tuturor 
anunțurilor de mică și mare publicitate. y

IxL'liLtLIikLi. fc'Li. 
fLLiLLLa

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

în cadrul activității de service, în scop eco
logic, colectează acumulatoarele auto vechi (cu 
electrolit) la prețul de 120 lei/kg cele în bac de 
bachelită și 150 lei/kg cele din bac de poli- 
propilenă.

i
I

SOCIETATEA DE ASIGURARE- 
REASIGURARE

ASTM S.A. deva

Caută colaboratori pentru înche
ierea polițelor de asigurare plătiți în 
cotă procentuală.

Vă așteptăm la sediul nostru din 
Deva, str. Zamfirescu, bl. Q. ap. 4, tel. 
234298; 226321.

V--------------- --- -------------------------------------------------------------------------------------#

AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS ! 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL ! 

KllSL'JTl CONCEPȚIE GRAFICĂ 
COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR : 

exprfșcom 054 - 217009
llldilkF* 092 - 281882

FIRME LUMINOASE

PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

e: a a

w
X7' .

45% 
44% 
44% 
38%

44%
43%
43% 
47% 
~42%

45% 
44% 
44%
48% 
43^

S.C. SCORPION COMPANY 
SRL HUNEDOARA 

vinde prin depozitele situate în Hunedoara, 
str. C-tin Bursan, nr. 1 (centrul vechi) și

Standul Nr. 1 Sîntuhalm - Complex EUROVENUS, 
următoarele produse:

7

•/

PUI import - 19.500 lei/kg 
PULPE PUI import - 22.000 lei/kg 

prețurile includ TVA
ARIPI import
TACÂMURI import 
FICAT PUI import 
MEZELURI import 
ULEI import și indigen
ZAHĂR

PREȚURI FĂRĂ CONCURENȚĂ!
La cantități ce depășesc 1000 kg, prețurile 

sunt negociabile.
Relații la tel. 717439, 712611, 718293, 

zilnic între orele 8.00-17.00.

SC AVICOLA DEVA
MINTIA 

k li / 
KM z 

Produce și oferă'/ 
consumatorilor

dinjudetul 
nostru și din 
țară cantități 
nelimitate de 

came depasăre.

> Calitate excepțională;
> Sortimente diversificate;
x Cele mai accesibile prețuri;
x Facilități la plată: la 7 zile 
pentru cantități peste 5 tone;
x Livrare zilnic, inclusiv sâm
băta.

Informații suplimentare la telefoanele 054/ 
215884. 216120, 215622 sau la sediul firmei.

■ ■ -— ... _____________s

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.73.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Oferă:
Produseelectrocasnicecu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou 

aspirator TRACY 1300 W JiîiWK 599.000 lei
|yf mașină de spălat vase 601 LSTMOOTei 1.350.000 lei

r

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

tel: 054-24.74.96.
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(Urmare din pag. 1)

Aducem astăzi un omagiu 
Franței. Influența franceză in 
România constituie o perma
nență benefică pentru cultura 
noastră. Sub influența culturii 
și limbii franceze, principatele 
române (Moldova și Țara 
Românească) au săltat din evul 
mediu sla vo-asiatic în 
modernă, devenind 
moderne. însăși limba 
împrumutând din 
franceză termeni

epoca 
țâri 

română, 
limba 

specifici

fiecărei științe, a devenit o 
limbă într-adevăr latină, 
ajungându-se ca peste 50 din 
procente din vocabularul limbii 
române să fie tributar lexicului 
francez. Franța a fost prezentă 
la toate marile evenimente ale 
istoriei noastre moderne 
acordându-ne sprijin politic. Nu 
se poate uita că la Trianon, în 
1919, s-au consfințit granițele 
României Mari care a fost mare

atât timp cât Franța a fost 
mare și puternica.

Sub raport cultural timp 
de decenii 
spirituală 
culturii și

Pentru
ocazia Sărbătorii Naționale 
Fra n ței a ducem
n os tru fierb in tc Fran ței 
cărei victorii 
noastre.

dezvoltarea noastră 
poartă amprenta 
spiritului francez, 
aceste motive cu 

a
omagiul 

ale 
sunt și victoriile

Publicația tunară, în 
beneficiul societății civile 
hunedorene, Buletin 
"Conexiuni", nr.8, are o 
tematică bogată. Cu 
“Studiu privind efectele 
sociale ale procesului de 
restructurare în căzui forței 
de muncă din industria 
minieră", ca material de 
fond, și cu articolul 
“Adolescența - o proble
mă?" se deschide ultimul

CONTOARELE DE GAZ INDIVIDUALE NU 
TAXATE DE ROMGAZSUNT

Primim la redacție o scrisoare 
semnată de dl Pompiliu Tomescu, 
responsabilul blocului de locuințe 
K/2 din Hunedoara. O primă lămu
rire pe care o solicită semnatarul 
scrisorii vizează condițiile în care se 
face montarea contorului de gaz 
individual în locul contorului general 
în contextul reabilitării instalațiilor 
de gaz ale blocului. “Este aceasta 
o cerință obligatorie pe țară, 
reglementată de vreun act nor
mativ superior, sau ROMGAZUL își 
bagă arbitrar mâna în buzunarul 
gol al cetățeanului", întreabă dl 
Tomescu. Din calculele făcute de 
semnatar reiese că achitarea în 
plus a câtorva mii de lei lunar, 
reprezentând diferența între 
consumul real și consumul mediu 
stabilit în baza citirii contorului 
general de gaz, este mai 
avantajoasă decât achitarea 
contravalorii contorului individual de 
gaz care, în opinia dlui Tomescu, 
costă între 550 și 600 de mu de lei. 
Semnatarul mai vrea să știe dacă 
ROMGAZUL impune, în totalitate, 
schimbarea conductelor de gaz din 
bloc, sau, în lipsa banilor, e 
suficientă o reparație a sectoarelor 
defecte. în fine, dl Tomescu își 
arată nemulțumirea că la fel ca și 
rău-platnicii suferă la întreruperea

gazului și cei 
"Mijloace de 
individuală se găsesc. Trebuie 
cuprinși cei rău-platnici pe o listă și 
dați în judecată. Pe această bază 
se pot obtura țevile de aducțiune 
din interior, din robinetul aflat în 
fața cuptorului, care se închide și 
se sigilează", precizează semna
tarul scrisorii.

Pentru clarificări am cerut 
părerea dlui ing. Radu Popescu, 
directorul Regionalei Deva din 
cadrul Distribuției Gaz Natural 
Târgu-Mureș. Interlocutorul a făcut 
următoarele precizări: “ în urma 
unor teste făcute asupra instalațiilor 
de gaz ale unor blocuri de locuințe 
din Hunedoara, s-a constatat că 
rețeaua internă a blocului nu mai 
rezistă la presiunea gazului 
necesitând înlocuirea ei. Trebuie 
să precizez că toată această 
instalație, de la regulator până la 
aragaz, este proprietatea locatarilor 
din bloc. Nu există din partea 
noastră, a ROMGAZ, nici un fel de 
constrângere privind modul în care 
se va proceda la reabilitarea 
respectivei rețele. Că se va merge 
pe ideea reparării instalației pe 
structura actuală, cu contor 
general, sau se va face pasul 
înainte și se va evidenția consumul

care-l plătesc, 
constrângere

individual, nu ne interesează. 
Contează’ca probele pe care le 
facem asupra instalației să 
certifice respectarea parametrilor 
ceruți de o funcționare sigură. O 
parte din locatari au considerat a 
fi în avantajul lor să modifice 
actualul sistem și să 
reconstruiască rețeaua de gaz 
pe principiul individualității, cu 
contor de gaz la fiecare ușă. 
Precizez că această formulă 
garantează, fără nici un alt fel de 
intervenție, penalizarea exclusiv a 
celor care nu plătesc consumul, 
precum și o corelare "la leu” între 
consum și plată. Cât despre 
costuri, fac precizarea că 
ROMGAZ nu cere nici un ban pe 
contoarele individuale acestea 
rămânând pe toată durata 
funcționării proprietatea regiei. 
Locatarii trebuie să plătească 
doar contravaloarea proiectului și 
a lucrării ce poate fi executată de 
orice firmă abilitată de noi să facă 
lucrări în domeniu. Dacă 
semnatarului scrisorii i s-au cerut 
bani pentru contorul individual din 
partea unui salariat al nostru îl 
rog să-mi aducă la cunoștință 
acest lucru și vom lua măsurile de 
rigoare”, a mai precizat dl 
Popescu. (A S.)

(Urmare din pag. 1)

a intervenit în “distribuție" o 
modificare. Membrii ansam
blului de la Podul lloaiei (lași) 
plecaseră, în schimb a apărut o 
formație din Turcia, ajunsă mai 
târziu la festival. Plini de 
temperament, micii dansatori au 
făcut o demonstrație de 
virtuozitate în fața spectatorilor, . 
apariția după programul foarte ' 
diferit de al lor, susținut de tinerii 
din Pădurea Neagră (Germa
nia), aducând o pată de culoare 
în plus. Multă grație au dovedit și 
la Hunedoara iugoslavii, în timp 
ce polonezii și-au afișat 
vivacitatea și veselia. Eleganți și 
sobri ■ -^mbrii ansamblului din 
Lif' sau dezlănțuiți și puși 
pe șotii “copiii" de vârsta... a 
doua din Anglia și unii și alții au 
câștigat deopotrivă simpatia 
celor prezenți.

S-au bucurat de aprecieri 
unanime micuții dansatori din 
Belarus. în ținuta lor, în felul în 
care execută figurile de dans, se 
vede influența școlii de balet 
ruse. Li se alătură drăgălășenia 
unor chipuri blonduțe și 
neastâmpărul vârstei. Coregrafa 
ansamblului Tamara Natarova 
mărturisea că acesta e format 
din trei grupe, la festival fiind 
prezenți copii din fiecare dintre 
acestea. De asemenea, că unii 
copii n-au decât un an în 
formație, că întotdeauna își 
încep programul cu dansuri 
belaruse apoi, în partea a doua, 
cu jocuri din folclorul popoarelor 
din fosta URSS dar nu numai. La 
noi în județ au fost admirați cu 
câte șapte reprize de dansuri 
diferite, în costume diferite,

ll

număr al "Conexiunilor". 
“Asistentul materna! - o 
speranță pentru copiii a flăți 
în dificultate", “Programul 
Conexiuni <<Copiii 
noștri>>", “Apelul de la 
Lausanne” și “Obținerea 
de fonduri ia nivelul 
organizațiilor neguverna- 
mentale" sunt articole din 
cuprinsul revistei care 
oferă o informație diversă 
celor interesați. Portretul 
“Aceluia care-mi oferă 
puținul de care eu am 
nevoie, nu-i sunt o povară 
suplimentară. Dimpotrivă!” 
e scris cu căldură și 
impresionează și prin 
voința cu care eroul său 
luptă să învingă un destin 
puțin generos. (V.R.)

£ 14 iulie 1789 - a fost
ocupată Bastilia - simbol al 
absolutismului regal -, de către 
masele populare revoluționare din 
Paris.

§ 14 iulie 1870
cancelarul Prusiei, Otto von 
Bismark, a ticluit celebra telegramă 
de la Ems, prin care, înăsprind 
răspunsul regelui Prusiei către 
ambasadorul francez, provoacă 
declanșarea războiului franco- 
prusian, care se încheie în 
februarie 1871 cu pacea de la 
Frankfurt pe Main.

S 15 iulie 1841 - a murit, 
ucis în duel, în Caucaz, poetul rus 
Mihail Lermontov, reprezentant de 
seamă al romantismului (n. 1814). 
Numele lui a devenit cunoscut prin 
versurile scrise la moartea lui 
Pușkin - “Moartea poetului" dar și 
prin alte poeme: "Fugarul", 
"Borodino", “Demonul" ș.a.

1 15 iulie 1958 - a apărut,
la București, revista "Luceafărul” 
editată de Uniunea Scriitorilor, al 
cărei prim director a fost Mihai 
Beniuc. In paginile sale și-au 
publicat numeroase poeme autori 
consacrați (Nichita Stănescu, 
loan Alexandru), dar și tineri poeți 

Lși prozatori români.

2 16 iulie 1864 - a fost
înființată Universitatea din 
București, de către domnitorul 
ALL Cuza, cu sprijinul lui Dimitrie 
Bolintineanu, ministru al 
instrucțiunii publice în guvernul 
lui M. Kogălniceanu.

2 17 Iulie 1453 - a avut
loc bătălia de la Castillon. bătălie 
ce a pus capăt Războiului de 
100 de ani dintre Anglia și Franța 
(izbucnit în 1337).

§ 19 iulie 1896 - s-a
născut, în Scoția, romancierul 
englez, de profesie medic, 
Archibald Joseph Cronin. A 
debutat cu romanul “Castelul 
pălărierului", căruia i-au urmat 
"Gran Canaria", "Citadela", “Sub 
stele", “Drumul lui Shannon", 
"Cheile împărăției" ș.a., romane 
denumite profesionale, întrucât, 
în mare parte, au avut un 
caracter autobiografic (m. 1981).

S 20 iulie 1514 - a fost 
ucis Gheorghe Doia. condu
cătorul răscoalei iobagilor 
români și maghiari.

1 20 iulie 1969 - Ne.il
Armstrong a devenit primul 
pământean care a pus piciorul 
pe Lună. J

ISNCFR - Regionala CF Timișoara -

Peste Carpatica ” a căzut cortina
schimbate cu o repeziciune 
uluitoare. în finală au 
prezentat doar două dansuri, 
al doilea fiind unul rusesc plin 
de elemente acrobatice.

Un alt ansamblu care s-a 
bucurat de admirația 
deosebită a publicului a fost 
cel din Macedonia, ai cărui 
dansatori se comportă ca 
niște veritabili balerini. De 
fapt sunt studenți membrii 
ansamblului Bîseri în care cei 
care se ocupă de acompa
niament exersează zilnic -, 
după spusele conducătorului 
grupului Dimce Drajceski, 
foarte încântat de Castelul 
Corvineștilor și dornic să 
revină la o altă ediție a 
festivalului.

“Carpatica" a fost o 
explozie de tinerețe, de 
bucuria de a cânta și dansa. A 
mai fost un bun prilej pentru 
tinerii prezenți să se 
cunoască și să lege prietenii 
(puteau fi văzute perechi de 
diverse naționalități, bilețele 
cu adrese). Dar i-a ajutat pe 
tineri și să învețe câte ceva 
din comorile folclorice ale 
altor popoare. Atunci când 
ansamblul Palatului Copiilor 
Deva “Pădureanca"a intrat în 
“scenă"nu doarhunedoreniiI- 
au urmărit cu maximă atenție. 
Grupuri mixte “de toate 
națiile", cum zicea cineva, se 
străduiau să le “fure"pașii, să 
le imite ritmurile. Și după felul 
în care o făceau e posibil ca 
unii să-și includă în repertoriu 
și dansuri populare românești.

Odată programul celor de

/a "Pădureanca" terminat 
(trebuie spus că ei și-au onorat 
cu brio statutul de gazde, 
prezentându-se impecabil) 
publicul s-a împrăștiat. Cu 
regretul că s-a terminat, deși 
stătuseră câteva ore în 
picioare, cu bucuria că au fost 
martorii unei asemenea 
sărbători a tinereții, muzicii, 
ritmului și culorii (în costumele 
și mai ales în accesoriile 
acestora s-au reunit toate florile 
și nuanțele câmpurilor).

Bucuroși pentru reușită - 
cineva remarca cum 
folclorul e mai frumos 
interpretarea copiilor 
tinerilor - au fost 
organizatorii care i-au invitat 
pe spectatori la următoarea 
ediție a festivalului, peste 2 
ani. Până atunci au un cuvânt 
de mulțumire pentru lucrătorii 
cantinei Siderurgica, pentru 
șeful acesteia, dl lulius 
Sterian, care au realizat o 
masă de adio de neuitat.

La SIP Hunedoara

că 
în 
?i 
Și

Având în vedere închiderea liniei de cale ferată între stațiile 
ARAD și ARADU NOU pe o durată nedeterminată pentru lucrări 
de reparații la podul de cale ferată peste râul Mureș, Regionala 
CF Timișoara avizează publicul călător că se asigură 
transbordarea călătorilor cu autobuze puse la dispoziție de 
către calea ferată între stațiile menționate, pe baza legitimațiilor 
de călătorie emise de către stații și agenții de voiaj, până la 
data de 19.07.1998, ora 24,00.

După această dată publicul călător poate utiliza pentru 
deplasarea între stațiile Arad și Aradu Nou mijloace de trans
port în comun aflate în circulație pe raza municipiului Arad, cu 
achitarea costului călătoriei între aceste stații către societățile 
de transport public.

Modalitatea de eliberare a legitimațiilor de călătorie pentru 
publicul călător este următoarea: până la data de 19.07.1998 
se emit legitimații de călătorie pe toată distanța (ex. Timișoara 
Nord - Arad, Timișoara Nord - Oradea), călătorii fiind transportați 
pe distanța Arad-Aradu Nou cu autobuzele.

începând cu data de 20.07.1998 se vor emite legitimații de 
călătorie de către stațiile CFR până la stațiile Arad sau Aradu 
Nou după caz (ex. Reșița - Aradu Nou, Oradea - Arad).

Călătorii aflați în tranzit prin municipiul Arad (de exemplu 
un călător de la Timișoara la Oradea) pot achiziționa legitimații 
numai pentru distanțele efectiv parcurse de tren (ex. un bilet 
de la stația Timișoara Nord la Aradu Nou și un altul de la stația 
Arad la Oradea).

Agențiile de voiaj CFR pot emite la solicitarea călătorilor 
legitimații de călătorie pentru ambele distanțe (de exemplu 
un călător ce călătorește de la Timișoara la Oradea poate 
achiziționa de la agenția de voiaj Timișoara două legitimații de 
călătorie pentru distanțele Timișoara Nord - Aradu Nou și Arad 
- Oradea).

Au învins interesul și unitatea sindicatului
Conferința de presă orga

nizată vineri (10 iulie) de către 
Sindicatul învățământului 
Preuniversitar (SIP) Hunedoara a 
fost precedată de ședința Biroului 
Executiv, al cărei principal subiect 
(apărut și în presă) l-a constituit 
demisia secretarului general al 
sindicatului, profesorul Aurelian 
Sîrbu. în cadrul acesteia, 
dumnealui acuza anumite 
nereguli și deficiențe existente în 
interiorul organizației, și-n primul 
rând la nivelul președintelui 
acesteia.

Concluziile ședinței au fost 
transmise presei prin intermediul 
unui comunicat (semnat atât de 
A. Sîrbu, cît și de profesorul 
Marius Nistor, președintele SIP 
Hunedoara), în care se 
menționează: "Toate cele afirmate 
(în demisia amintită - n.n.) nu au 
avut un temei riguros și au fost

generate de anumite interese 
străine de sindicat. Ambele părți 
în dispută consideră momentul 
depășit și, în interesul sindicatului, 
acuzațiile și de o parte și de alta au 
fost anulate de dovezile 
prezentate”.

La rândul său, profesorul Sîrbu 
preciza - tot printr-un comunicat: 
“(■■•) am ajuns la concluzia că s-au 
produs neînțelegeri de ambele părți, 
că s-au comis exagerări din pricina 
unorformulări de statut”.

Deși subiectul a fost declarat 
închis imediat după prezentarea 
celor două comunicate, la 
insistențele ziariștilor s-au mai făcut 
unele aprecieri, care au evidențiat 
aceeași situare a interesului și a 
unității sindicale deasupra tuturor 
orgoliilor și neînțelegerilor 
"alimentate" de Cu totul alte interese?

Tot cu prilejul acestei 
conferințe de presă președintele

SIP Hunedoara a făcut referiri la 
noua lege a salarizării (trecută deja 
de Camera Deputaților). Conform 
acesteia, apar modificări la nivelul 
personalului nedidactic, ale cărui 
salarii vor fi rezultatul negocierii 
dintre angajat și conducătorul 
departamentului căruia îi este 
subordonat, în funcție de 
competența angajatului respectiv. 
De asemenea, în urma stabilirii noii 
valori a echivalentului pentru 
coeficientul de bază 1 în cazul 
personalului didactic (545 000 de 
lei, față de 383 000 de lei în 
prezent), "în momentul aplicării 
amintitei legi se va produce o 
creștere substanțială a salariului, 
care poate oscila între 200 000 și 
400 000 de lei", aprecia 
președintele SIP.

Cât despre un alt moment 
fierbinte consumat recent - BAC 
'98 -, SIP Hunedoara consideră că

"a fost într-adevăr un examen 
național, care demonstrează 
pentru prima dată care este 
valoarea reală a învățământului 
românesc". Iar situația liceelor 
unde promovabilitatea a fost de 
90 până la 100 la sută (multe 
dintre ele având o reputație mai 
slabă), afirmau reprezentanții SIP, 
va fi reevaluată de către comisiile 
de anchetă care se vor deplasa 
în unitățile respective și vor 
verifica lucrările elevilor.

Problemele apărute în cadrul 
SIP Hunedoara vor reprezenta, 
printre altele, puncte de plecare 
pentru ulterioare modificări în 
statut, situația organizației 
urmând să fie analizată cu prilejul 
convenției județene ce se 
pregătește spre a avea loc în 
toamna acestui an.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA
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