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Societatea românească, 
plătind, poate, tribut spiritului ei 
latin, știe cel mai bine să-și 
manifeste angoasele și nemul
țumirile, bucuriile și neînțelesurile, 
"la o leacă de taifas”. Starea de 
cădere liberă a ecdnomiei de 
tranziție și încremenirea 
neputincioasă în fața acestui 
fenomen catalizează "debitele 
verbale" care, sub forma talk- 
show-urilor de televiziune, a 
meselor rotunde sau a simpo
zioanelor, tot mai numeroase, 
molfăie idei și opinii despre "ce'ar 
fi putut fi dacă...". Dialogul pe la 
porți a fost restructurat, iar 
civilizația ne aduce acum în atenție 
personalități cu smoking și gulere 
scrobite care, de obicei în prezența 
mass-media, au păreri și vorbesc 
despre starea de fapt. Pe toate 
canalele se vorbește despre 
reformă elogiativ, ca despre o 
femeie seducătoare, dar pe care, 
inexplicabil, nimeni nu vrea s-o ia 
de nevastă de îndată ce 
electoratul oferă ocazia. 

Fenomenul îi surprinde cel mai bine 
pe cei care evoluează în arena 
politică și nu au sau nu mai au 
responsabilități în gestionarea țării, 
dar găsim aici și fracțiuni ale 
actualei puteri ce se simt 
“marginalizate”.

în tema simpozionului 
organizat sâmbătă la Hunedoara 

La "taifas" despre soarta Huaedoarei
de Asociația Oamenilor de Afaceri 
din România, “tușată", prin 
prezența președintelui acesteia, 
prof. univ. dr. Dan Voiculescu, și 
de contribuția organizatorică a 
Partidului Umanist Român, m-a 
incitat cel mai mult semnul 
interogației pus după sintagma 
Hunedoara-Zonă defavorizată. 
Am sperat că, în ciuda tuturor 
aparențelor, există la Hunedoara 
forțe latente care au rețeta izbăvirii 
economice a zonei și că situația 
nu urcă chiar culmile disperării. Din 

păcate cifrele prezentate în cadrul 
simpozionului nu permit nici măcar 
vise referitoare la mai binele 
siderurgiei hunedorene pe actuala 
ei structură. Făcându-se o 
comparație cifrică între 
"Siderurgica" S.A. și producătorii 
concurenți de oțel din U.E. și 
avându-se în vedere inputurile 

siderurgiei românești, datele arată 
că în timp ce în U.E. prețul MWh se 
plătește cu 30-35 dolari, siderurgia 
românească achită MWh la un preț 
dublu, undeva pe la 60-65 dolari. 
Daca prețul energiei electrice în U.E. 
este la jumătate, "Siderurgica" S.A. 
mai pierde o dată din cauza 
consumurilor energetice net 
superioare față de U.E., la aceiași 
parametri cantitativi ai producției. 
Dacă la Hunedoara se consumă 
0,75 MW la tona de oțel, în U.E. 
consumul de curent este aproape 

jumătate gravitând în jurul cifrei de 
0,4 MW la tona de oțel. Nu există 
șanse nici la capitolul recuperare 
tehnologică pentru România. în U.E. 
la fiecare tonă de oțel produsă 
sunt cheltuiți între 19 și 30 de dolari 
pentru modernizări și noi tehnologii. 
In România la tona de oțel suma 
alocată pentru primenire 

tehnologică este de doar...1,2 
dolari. Cu tehnologia anilor 1970, 
“Siderurgica” S.A. consumă între 
12 și 14 kilograme de electrozi la 
tona de oțel, față de 2 kilograme 
cât consumă concurentul vestic. 
Cumulate toate efectele ajungem 
ca prețul oțelului românesc să fie 
de patru ori mai mare decât cel 
produs în Uniunea Europeană. 
Necompetitivitate absolută I De la 
o producție de 4 milioane de tone 
anual, la Hunedoara se mai produc 
cca. 850-900 de mii de tone de 

oțel. Vitregit rămâne beneficiarul 
intern care trebuie să acopere prin 
preț și pierderile la exporturile de 
oțel, exporturi făcute de multe ori 
la prețuri ce se găsesc sub nivelul 
cheltuielilor de producție.Și atunci 
ce-i de făcut ? Mulți din cei 
prezenți, oameni legați de 
combinat prin specificul muncii lor, 

au adus în atenție soluții care nu 
rezolvă problemele, dar pot 
ameliora situația. S-a vorbit 
despre reduceri de cheltuieli prin 
valorificarea deșeurilor din halda 
de zgură, de producerea în 
combinat a cantității necesare de 
aluminiu folosit în procesul 
tehnologic în locul cumpărării lui 
din altă parte, de reorientarea 
producției spre oțeluri economice 
special aliate, care au căutare pe 
piețele vestice și de a se renunța 
la oțelurile comerciale unde nu 

putem fi competitivi, de 
transferuri tehnologice la OE1 și 
OE2 care să le facă competi
tive S-a declarat răspicat că 
structura combinatului va trebui 
să se schimbe pentru a evita 
falimentul total al ramurii. Sunt 
avute în vedere desprinderi de 
activități care ar putea 
supraviețui prin ele însele. S-a 
nominalizat fabrica de var, de 
dolomită, secțiile de fier vechi de 
la Valea Șărmagului și Simeria, 
secția de finisat laminate de la 
Peștiș, compartimentul de 
gospodărie și cantină, precum 
și o parte a sectorului de 
transporturi. Voci mai curajoase 
au optat pentru închiderea 
sectorului primar de la 
Hunedoara, care aduce cele mai 
mari pierderi, dar care cuprinde 
peste jumătate din salariați și dă 
de lucru atât la minerii din zona

Adrian SĂLĂGEAN
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Constatând că vorbăria goală n-are rost, premierul Radu Vasile susține că.

Este nevoie de o reformă autentică
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Sunt tot mai numeroase 
semnalele care arată 

că economia românească, 
departe de a înregistra vreun 
progres cum promit gu
vernanții și puterea, cade 
mereu, așa cum o atestă și 
datele buletinului lunar al 
Comisiei Naționale pentru 
Statistică. Unul dintre 
indicatorii sintetici care 
reflectă starea economiei, 
respectiv produsul intern 
brut (PIB), a înregistrat, în 
termeni reali, o scădere cu 
9,4 la sută față de perioada 
de referință a anului trecut - 
primul trimestru. Nici 
perspectivele pe întreg anul 
1998 nu sunt prea în
curajatoare, estimându-se

TÂRGUL 
DE FETE

• Sport • Satul azi • Horoscop •lntr-o 
comună cu primar suspendat •Altfel de 

opinii despre Bacalaureatul 1998

F IN ZIARUL 
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<» Peste 10.000 de persoane au 
participat, sîmbătă și duminică, la 
"Târgul de fete” de pe Muntele 
Găina, transmite corespondentul 
MEDIAFAX.

Ministerul Culturii și autoritățile 
locale au încercat, la 
sărbătoarea din acest an, să 
evite festivismul edițiilor 
precedente, din respect pentru 
tradiție. Singurul moment solemn 
a fost reprezentat de sfințirea 
"crucii lancului", care a luat locul 
vechiului monument, avariat de 
un trăsnet anul trecut.

Manifestarea din acest an nu 
a reunit la fel de mulți politicieni 
ca la edițiile precedente. Au 
participat subprefectul de Alba, 
Mihai Ciorobîtcă, comandantul IJP 
Alba, loan Căbulea, deputatul 
ApR Nicoiae Popa, președintele 
PDSR Alba, loan Rus, și directorul 
SRI Alba, Victor Cristea.

Ministerul Culturii a alocat 
pentru această manifestare 40 
de milioane lei iar Consiliul 
Județean Alba, 50 milioane lei. 

că s-ar putea ca această 
situație să fie foarte puțin 
ameliorată.

Cu nimic măi bine nu stau 
lucrurile nici în privința 
deficitului bugetar, prevă- 
zându-se că acesta ar fi 
posibil să atingă 66 la sută 
din PIB, la sfârșitul lui 1998, 
cu 3,6 procente peste cel 
inițial stabilit. O astfel de 
„performanță” ar avea și o 
semnificație aparte dacă 
avem în vedere faptul că din 
cele 10 țări candidate pentru 
aderarea la Uniunea 
Europeană, România ar 
ocupa ultimul loc. Ca urmare 
a acestei situații, așa cum 
susțin specialiștii în finanțe, 
va fi nevoie de o ajustare 

big BIG
Aspect din timpul concertului de muzică creștină contemporană al formației BBH din Belfast, 

Marea Britanic, organizat de Fundația LINK ROMANIA, sâmbătă seara, 
în fața Casei de Cultură Deva.

Foto: Traian MÂNU

fiscală, în sensul ca la 
rectificarea bugetului în luna 
august a.c. Ministerul 
Finanțelor să intervină pentru 
reducerea cheltuielilor bu
getare la unele ministere, să 
îmbunătățească activitatea 
de colectare a veniturilor la 
buget și să sporească unele 
impozite și taxe, totodată 
putându-se să mai fie 
vândute creanțele statului 
către fondurile de risc.

Analizându-se cauzele ce 
au determinat creșterea 
deficitului bugetar, nu este 
greu de constatat că, așa 
cum remarca și premierul 
Radu Vasile, reforma bate 
pasul pe loc, la buget 
nevenind fondurile prevăzute 

din privatizare, ceea ce 
atestă că dl Sorin Dimitriu 
nu prea respectă 
programul stabilit. De 
altfel, la vizita din SUA el a 
fost desemnat ca 
„ambudsman”, adică un 
fel de purtător de cuvânt 
pentru firmele americane 
interesate de afaceri în țara 
noastră.

De consemnat că în 
vreme ce toate stau cum 
stau, iată că ceva mai și 
crește în țară, anume 
datoria externă, care în 
luna aprilie a.c. a depășit 
8150 miliarde de dolari.

Nicoiae TÎRCOB

Nou intrată în calendarul 
sărbătorilor - 20 iulie - Ziua 
Gospodarului, ziua celor ce 
muncesc în gospodăria comunală 
și servicii publice, a trecut și anul 
acesta mai nebăgată de nimeni 
în seamă.

Am avut apă potabilă, 
canalizarea funcționează și 
orașul este măturat și curat? 
Atunci nu este nimic deosebit. 
Este totul normal. Și munca 
aceasta anonimă și de cele mai 
multe ori ingrată și degradantă 
pe care mulți n-ar face-o, nu o 
remarci decât atunci când 
deschizi robinetul și acesta 
rămâne uscat, când constați că 
s-a înfundat canalizarea și îți iese 
WC-ul în casă, sau iarna când 
din cauza rău-platnicilor din bloc 
temperatura din apartament 
rivalizează cu cea de afară. Și 
atunci pomertești pe cei de la 
"IGO" - cu tot arborele lor genea
logic de "bronzați" și lucruri 
slabe - uitând că atunci când ești 
acasă cu familia în zi de Anul Nou 
sau oricând ei sunt prezenți la 
datorie fără a avea tihna 
sărbătorilor petrecute în familie 
alături de cei dragi. Indiferent 
dacă lucrează la alimentarea cu 
apă potabilă, la stația de epurare 
sau termoficare, ei sunt în "foc 
continuu” și prin pricepere și de 
multe ori prin fantezia lor mențin 
în funcționare instalații vechi care 
de mult ar fi fost cazul să devină

Constituirea Filialei 
județene a Partidului 
Foitelor Democrate

Sâmbătă, 19 iulie a.c., a avut 
loc la Deva Conferința de con
stituire a Filialei județene Hune
doara a Partidului Forțelor Demo
crate recent înființat în România 
și înscris la Tribunalul municipiului 
București în 20 mai 1998.

La conferință au participat 
delegați aleși de organizațiile 
locale - au fost 
deja înființate 10 
organizații ce 
cuprind deocam
dată 500 membri - 
membrii comitetului interimar al 
filialei ce a pregătit conferința 
județeană. Au participat, de 
asemenea, dl Dorin Lazăr Maior, 
președintele PFD, și dl Constatin 
Ștefănescu, secretarul general 
al partidului, precum și 
reprezentanți ai Organizației 
județene PDSR - dnii dr. Mihail 
Rudeanu, președinte, și dl 
Gheorghe Firczak, secretarul 
acesteia - și al filialei Partidului 
Pensionarilor, dl loan Avram, 
președinte.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de dl Iulian Boșorogan, 
președintele interimar al Filialei 
PFD, după care au urmat 
mesajele de salut adresat 
participanților și noului partid. A 
vorbit apoi dl Dorin Lazăr Maior 
care a trecut în revistă drumul 
parcurs și stadiul în care se află 
constituirea și organizarea în 
teritoriu a partidului. Vorbitorul a 

piese de muzeu.
Cu salarii care nu plătesc 

nici măcar degradarea civică a 
lucrătorului din gospodăria 
comunală, acesta se încăpă
țânează să facă tot ce este 
omenesc posibil pentru a 
depăși greutățile datorate de 
imposibilitatea de a-și cumpăra 
piese de schimb, utilaje sau 
chiar plata salariilor din cauza 
restanțierilor la plată, care ne 
confundă cu o bancă de la care 
încă se împrumută fără 
dobândă.

Ajunși la ceas de bilanț al 
gospodăriei comunale, dar și 
perspectiva pe care ne-o dă 
procesul complex de reorga
nizare și privatizare prin care 
trecem, nu putem să nu 
remarcăm și puternica impli
care pozitivă a sindicatelor din 
ramură care au căutat să-și 
rezolve problemele în mod 
pașnic, fără greve și fără oprirea 
acestor servicii vitale.

“La mulți ani" - și zile senine 
tuturor celor ce se străduie 
pentru bunul mers al 
gospodăriei comunale!

Ing. Traian BUCUR, 
președinte ai Filialei 

județene Hunedoara a 
Federației Sindicale 

"SiGOL ’’ - Servicii Publice

subliniat că PFD este un partid 
social-democrat și va acționa 
pentru realizarea unui pol de 
această factură în România, în 
care scop este decis la alianțe 
social-democrate. Obiectivul 
partidului este aflarea ade
vărului asupra evenimentelor 
ce au avut loc în Decembrie 

1989. 30 la sută 
din membrii 
partidului îi con- 
tituie revolu

ționarii, dar în 
PFD poate intra oricine 
recunoaște și-și însușește 
programul și strategia 
partidului. Deva este punctul 
de pornire a organizării de 
filiale în Ardeal.

Au fost prezentate apoi 
documentele supuse spre 
aprobare conferinței: o 
declarație politică în care se 
face un apel către cei ce vor 
să afle adevărul despre 
Decembrie '89, a celor ce 
urăsc minciuna și fariseismul 
și vor să pună umărul la 
scoaterea României din 
marasmul economic și moral în 
care a ajuns, a celor ce-și 
iubesc țara și vor progresul ei. 
S-a prezentat, de asemenea, 
Programul Politic al PFD în care 
se răspunde la întrebările "Ce

Traian BONDOR

(Continuare în pag. 8)
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Berbec
Apetitul dv crește și n-ar fi 

exclus să faceți o 
indigestie. La serviciu veți 
încheia o lucrare mai 
dificilă, ceea ce va stârni 
admirație.

□ Taur
Persoana iubită are ceva 

să vă reproșeze, ceea ce vă 
va irita. Amânați luarea 
deciziilor pe altă zi. Surpriză 
plăcută din punct de vedere 
financiar.

3 Gemeni
Câștiguri modeste sau 

realizări într-o activitate 
intelectuală. Un mijloc de 
transport defect vă va 
încurca treburile.

3 Rac
O zi norocoasă, în care 

veți rezolva orice v-ați 
propus. La serviciu vi se dă 
mână liberă să rezolvați o 
problemă delicată.

3 Leu
Relația cu frații va fi în 

centrul atenției dv pe ziua 
de azi. Telefonul întârzie să 
sune, ceea ce vă ține pe 
ghimpi. încercați să vă 
calmați căci aveți un 
program sever.

3 Fecioară
Activitățile sociale și 

profesionale vă captează 
atenția și veți lăsa 
persoana iubită pe planul 
al doilea, ceea ce o 
nemulțumește. N-ar fi 
exclus ca cineva de la 
drum să fie bolnav.

3 Balanță
Fiți prudent în acceptarea 

sugestiilor altora fiindcă 
cineva vă dorește răul. 
Veste bună de la o rudenie.

3 Scorpion
Contactele cu străină

tatea vă avantajează și-i 
bine să acceptați propu
nerile de colaborare. Un 
vecin vă va face reproșuri 
dar nu-i cazul să le luați în 
seamă.

3 Săgetător
Ați putea câștiga o sumă 

de bani, ceea ce v-ar 
permite realizarea unui 
proiect personal secret. Un 
coleg de serviciu v-ar putea 
da o mână de ajutor.

3 Capricorn
O persoană influentă vă 

dă un semn. Vă urmărește 
ideea unui nou domeniu 
care să vă dea satisfacție. 
Primiți bani spre păstrare.

3 Vărsător
Faceți în continuare 

eforturi pentru a vă afirma. 
S-ar putea să plecați într-o 
călătorie pentru probleme 
profesionale. Vă veți face 
noi prieteni care vor 
aprecia calitățile dv.

Pești
Posibile câștiguri dintr-o 

afacere pe care ați 
considerat-o pierdută. 
Familia vă poate fi de mare 
ajutor în soluționarea unei 
probleme de serviciu 
căreia nu-i dădeați de cap.

Xz
Meciuri amicale de

pregătiri
UTA ARAD - CORVINUL 

HUNEDOARA 1-2
în cadrul pregătirilor pentru noul sezon fotbalistic, care 

va începe la 1 august, formația hunedoreană a disputat 
sâmbătă, la Arad, pe vechea arenă a baronului Neumann, 
actualul stadion UTA, o interesantă partidă de verificare a 
potențialului actual de joc, întâlnind echipa cu vechi tradiții, 
UTA.

Partida a început în nota de dominare a gazdelor care 
au atacat mai des poarta lui Clep. însă în min. 19, 
Costăchescu scapă pe un contraatac? și centrează în careul 
arădean, Păcurar urmărește bine mingea și o trimite în 
poarta lui Pap cu o puternică lovitură cu capul și 1-0 pentru 
Corvinul.

După pauză tinerii jucători arădeni domină, dar elevii 
lui Florea Văetuș nu cedează, și în min. 54, Costăchescu 
este irezistibil, centrează din nou în suprafața de 16 m a 
echipei gazde și incisivul Păcurar își face numărul marcând 
tot cu capul, 2-0 pentru Corvinul.

La acest scor conducerea tehnică hunedoreană 
operează diverse schimbări, omogenitatea scade și 
arădenii reușesc în min. 65 să înscrie prin Baciu. Până în 
final rezultatul rămâne neschimbat, hunedorenii luându-și 
revanșa după înfrângerea cu același scor de sâmbăta 
trecută (11 iulie 1998).

FC Corvinul Hunedoara: Clep (46 Ceclan), Bordean, 
Sterean (70 Gheară), Ohâi (46 Mâcnea), Chira, Andrei, 
Chezan, M. Dinu (78 Decuseară), Șandor (66 Procorodie), 
Păcurar (60 Scarlat), Costăchescu (85 Babarți).

Alte rezultate:
POLI TIMIȘOARA - VEGA DEVA 6-1 (2-1)!!!
A marcat pentru Vega Emil Popa.
VICTORIA CĂLAN - MINERUL CERTEJ 0-1 (0-0).
A marcat pentru Minerul Bogdan Rădos.

X.

Marți 
21 iulie

TVR I
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 (r)
15.30 Arhive românești (r) 
17.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 în flagrant
18.10 Sailor Moon (d.a)
18.35 Katts și câinele (s, ep. 
49) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 262) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.00 
Kristin Lavransdatter 
(dramă Norvegia 1995, p. II)
22.35 Ciclism Turul Franței 
(rez. zilei) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Avocatul 
poporului 0.00 Canary Wharf 
(s, ep. 180)

TVR 2
8.30 Canary Wharf (s/r)

Viorel NICULA J

11.00 Sporturi extreme (do/ 
r) 11.30 Scena politică 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă... (r) 13.00 Nimic 
sfânt (s/r) 13.50 Un cântec 
pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză
15.35 D.a. 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare
19.10 Dosarele istoriei (do)
20.10 Ultimele știri (s) 22.00 
Legenda unui zbor 22.45 
Pelerinaje

ANTENA 1
10.00 Planeta vie (do)

10.25 Animal Show (s) 
11.00 Caracatița (s/r) 12.00 
Omul cu o mie de fețe (s/r) 
13.00 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? (div./r)
13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 15.10 întoarcerea 
Sfântului (s) 16.05 Văduva 
(s) 17.00 Divertisment 
18.00 Esmeralda (s, ep.

Mâine, stadionul 
CFR Marmosim din 
Simeria va găzdui un 
interesant prilej de 
testare a stadiului de 
pregătire a celor două 
divizionare 
CORVINUL 
DOARA și
DEVA, precum și a 
divizionarei C,
MINERUL CERTEJ. 
Echipele vor juca

TRIUNGHIULAR

B, 
HUNE- 

VEGA

FOTBALISTIC 
^rTTTmTTTTnTr^ 

fiecare câte o repriză 
a 45 de minute, 
cum urmează: 

ora 10,30: 
CORVIN 
HUNEDOARA 
MINERUL CERTEJ 

FC 
L

după

FC 
U L

ora 11,15: 
C O R V I N U 
HUNEDOARA 
VEGA DEVA

ora 12,00: VEGA 
DEVA ■ MINERUL 
CERTEJ. (V. N.)

110) 19.30 Dallas (s, ep. 48) 
20.20 Vacantă periculoasă 
(f.a. SUA 1981) 23.00 Știri/ 
Sport 23.15 Tropical Heat 
(s, ep. 2) 0.15 Nash 
Bridges (s, ep. 6)

PRO TV
9.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.00 Cracker (s/r) 10.45 
Seaquest (s/r) 11.30 Fiica 
oceanului (s) 12.00
Profesiunea mea, cultura
(r) 12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Polițiștii din Bonx (f.a. SUA 
’81) 15.15 Tânăr și neliniștit
(s) 16.10 Nano (s, ep. 80) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Mirada de mujer (s) 18.00 
Fam. Bundy (s) 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. 4) 21.15 Chicago Hope 
(s, ep. 23) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 123)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Cracker (s)

CARANSEBEȘ 2-3
întâlnirea dintre 

cele două echipe 
purtând același nume 
CFR a avut un început 
de joc destul de 
echilibrat. Simerienii 
și-au trecut în cont 
prima ocazie, atunci 

z

când în min. 8, 
Popovici a fost la un 
pas de deschiderea 
scorului, lovitura sa de 
cap trecând de puțin 
pe lângă poarta 
oaspeților. Formația 
din Caransebeș s-a 
dovedit o grupare 
bine așezată în teren, 
având o linie mediană 
abilă, tehnică, care a 
controlat în majoritatea 
timpului jocul.

Oaspeții au reușit în 
min 12 să deschidă 
scorul prin Marcu, dar 
peste numai 7 minute, 
Biri F. reușește să 
egaleze ca urmare a 
unei execuții splen
dide cu capul. Elevii 
prof. Ion Bădoi, prin 
curaj, au posibilitatea 
de a prelua condu
cerea, dar Jolvinschi, 
în min. 22, a trimis 
mingea în bara porții lui 
Cr. Marcu, dintr-o 
lovitură liberă de la 18 
m. Zaiomir însă, în min. 
24, marchează al doilea 
gol pentru gazde, 
profitând de o serie de

PRIMA TV
10.00 Celebri și bogați (s/ 

r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 
Știri 15.05 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s, 
ep. 151) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Rivalii (do) 21.15 Când eram 
regi (autobiogr. SUA 1996) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe; în spatele ușilor 
închise (talkshow)

ACASĂ
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 
Sweet Charity (f/r) 16.00 
Omul mării (s) 17.00 

greșeli în lanț ale 
apărătorilor adverși.

în a doua repriză 
simerienii sunt de 
nerecunoscut și în 
aceste condiții jucă
torii din Caransebeș 
domină teritorial, 

X

y

șut

mai 
la

egalează prin Balea în 
min. 66 și în min. 82 
preiau conducerea 
prin Marcu I. care 
profită de nesicro- 
nizarea defensivei 
gazdelor și l-a învins 
pe Motroc cu un 
sec, însă parabil.

Simerienii au 
sperat totuși 
stabilirea unei ega
lități și intrarea astfel 
în prelungiri. Obțin în 
ultimul minut de joc o 
lovitură de la 11 m, dar 
Bal o execută de
fectuos. Astfel, oas
peții se califică pe 
merit într-o fază 
superioară a Cupei 
României la fotbal.

Marmosim 
Motroc, 

Jolvinschi, 
Sicoe (84

CFR
Simeria: 
Popovici, 
Dosan,
Moldovan), Ursa, BiriF. 
( 70 Urzică), Bal, Biri Z. 
(65 Hriscu), Stan, 
Zaiomir.

Viorel NICULA

Marielena (s) 17.45 Din^ 

toată inima (s) 18.45 Din 
toată inima (s) 19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Nimic personal (s)
21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 La Bella Mugnaia 
(dramă Italia 1955)

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) 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Program 
comercial PRO TV Deva 
22.05-22.20 Știri locale 

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

11.00 Sportul hunedorean (r) 
16.35-17.30 Program mu
zical 17.30-17.35 Promo- 
publicitate 17.35-17.55 Pro
gram folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale
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Cupa Cetății la BRIDGE
Timp de trei zile, 

Clubul de Bridge din 
Deva, în colaborare cu 
DJTS Hunedoara 
Deva, au organizat 
ediția a lll-a a Cupei 
Cetății la bridge.

Atractivul concurs 
s-a desfășurat la Sala 
Sporturilor din Deva și 
s-a disputat la două 
probe, perechi și 
echipe, cu participarea 
de cunoscători ai 
acestei apreciate 
discipline sportive din 
București, Craiova, 
Brașov, Făgăraș, Baia 
Mare, Sibiu, Alba lulia, 
Cluj - Napoca, Timi
șoara, Arad, Petroșani, 
Hunedoara și Deva. 
Una din cele mai 
disputate probe a fost 
cea de perechi, unde, 
dintr-un număr de 42, 
s-a impus perechea 
hunedoreană formată 
din Dan Bogățan și 
Marius Culcer. A urmat 
pe poziția a doua 
perechea din Bu
curești, constituită din 
Marina Bogdan și lonuț 
Coldea. La secțiunea 
perechi tineret, locul 
întâi a revenit perechii 

compuse din Paul 
Cojocaru și Sorin 
lonescu, ambii din 
Deva, secondați de 
Monica Oprea și 
Mircea Bărșoianu, 
ambii din Petroșani.

Un număr de 19 
echipe s-au întrecut în 
cea de-a doua probă.

A câștigat echipa 
formată din jucători de 
bridge din Timișoara și 
București compusă 
din : Victor Mărculețiu, 
Florin Andrei, Bogdan Viorel NICULA

Clipa CETĂȚI! la bridge, o reușită competiție sportivă.
Foto: Traian MÂNU

Marina și lonuț Coldea. 
Locul al doilea a 
revenit echipei din 
Timișoara alcătuită din: 
Daniela Balița, Gabriel 
Balița, Mihai
Gavrilciuc, Arcadie 
Șandor.

Competiția de la 
Deva, așa cum ne-a 
spus dl ing. Sorin 
Băbuță, secretar al 
Clubului de Bridge 
Deva, a fost o reușită 
pe toate planurile, 
jucătorii de bridge 

pregătindu-se de pe 
acum pentru un alt 
turneu organizat sub 
tutela Federației 
Române de Bridge. în 
perioada 25 august - 5 
septembie este 
Festivalul de bridge 
de la Mamaia, unde 
sperăm ca sportivii 
legitimați la Clubul de 
Bridge din Deva să 
obțină rezultate 
notabile.

Clubul de ȘAH Deva, in 
colaborarte cu DJTS 
Hunedoara, va organiza în 
perioada 25 iulie -1 august a. c. 
ediția a Xll-a a Turneului Opon 
de Șah. La acest puternic con
curs al sportului minții și-tau 
anunțat participarea seniori și 
juniori atât pentru întrecen-.ia 
masculină cât și feminină ele 
la mai toate cluburile de 
specialitate din țară.

Locul de desfășurare este 
Școala normală “Sabin 
Drăgoi” din Deva, iar în cadTul 
\_____________________________  

EJJE..IEA -’lINTIECTCTC '
Sâmbătă, 18 iulie, în afara întâlnirii dintre Bologna - 

EC.Național 2-0, au mai eivut loc în turul al 3-lea al Cupei 
UEFA-INTERTOTO următoarele partide:

Debrecen (Ungaria) - H ansa Rostock (Germania) 1-1 
Lommel (Belgia) - Werder Bremen (Germania) 1-3 
Auxerre (Franța) - Espanyol Barcelona (Spania) 1-1 
Ruch Chorzow (Polonia) - Estrela Amadora (Portugalia) 1 -1 
Valencia (Spania) - Șinnik laroslavi (Rusia) 4-1
Fortuna Sittard (Olanda) - Vorskla Poltava (Ucraina) 3-0 
Bastia (Franța) - Altay Izmir (Turcia) 2-0
Twente Enschede (Olanda) - S.V. Salzburg (Austria) 2-2 
Voyvodina Novi Sad (Iu cjoslavia) - Kaliningrad (Rusia) 4-1 
Returul este programat la 25 iulie.

Mâine formațiile noastre vor susține în preliminariile 
cupelor europene importante partide, după cum urmează:

F.C. Argeș - Dinamo Baku
Oțelul Galați - Sloga Juigomagnat
Ambele meciuri vor începe de la ora 17,00 și vor putea fi 

urmărite în direct la TV, partida de la Pitești la postul Prima 
TV, iar cea de la Galați la TVR 1.

Disputa ce va avea loc la lumina 
reflectoarelor din Bd. Gîhencea, dintre 
Steaua București și Flora Tallin, va putea 
fi urmărită în direct la IfVR 1, de la ora 

^20,45. (V.N.)____________

competiției vor avea loc 9 
runde și la terminarea lor se 
vor acorda norme de 
maestru, candidat maestru, 
categoria I, turneul fiind 
cuprins în calendarul anual 
de competiții al Federației 
Române de Șah.

Ritmul de joc este de 2 
ore pentru 40 mutări + 30 
minute activizare, iar 
rezultatele se iau în 
considerare la calculul 
coeficientului “ELO".

Viorel NICULA_____7

Descoperiți și în Banat acoperirea CONNEX GSM.

Cu cea mai performantă tehnologie din lume.

Cu cea mai bună calitate a semnalului.

Descoperiți și în Banat GSM-ul de calitate.

Și veți vedea că, în viitor, calitatea va fi avantajul hotărâtor, 

în Banat și în toată țara.

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM:

Arad-Deva, Timișoara-Deva, Timișoara-Arad, 

Oradea-Arad, Timișoara-Moravița, Timișoara-Jimbolia.

Descoperiți acoperirea noastră!
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Taxa vamală de 60 Za sută pentru grâu și făină

0 reală protecție a producătorilor agricoli 
în variantă românească este doar 
o palidă replică la protecția
fermierului occidental.

Cu toate că a fost și mai este 
contestat, dl senator Triță Făniță, 
care se ocupă efectiv de probleme 
concrete ale comerțului cu 
cereale, a adus recent în discuție 
necesitatea adoptării unei legi 
pentru, interzicerea importurilor de 
grâu și făină, chiar și a produselor 
și conservelor din carne, legume și 
fructe, astfel încât și agricultorii 
noștri să aibă asigurată o piață 
corespunzătoare de desfacere. 
Faptul că - așa cum afirma - 
România este singura țară din 
lume care nu acordă prime pentru 
exportul de grâu, neputându-se 
înfrunta în acest mod concurența 
internațională, necesită luarea 
neîntârziată a unor măsuri de 
subvenționare de către stat a 
exportului de circa 600 mii tone ce 
se poate face din recolta acestui 
an. Cu toate că s-ar putea susține 
și afirmația că și agricultura 
românească este subvenționată 
cu ajutorul cupoanelor, există 
părerea că acest procedeu prin 
care s-au tocat câteva miliarde 
bune de la buget, nu a fost decât 
păgubos, în mare parte aceste

Constatându-se o situație grea 
cu care se confruntă producătorii 
agricoli (datorită unei conjuncturi 
mondiale ce nu s-a mai întâlnit de 
circa 17 ani, adică a practicării unor 
prețuri foarte scăzute pe piața de 
achiziție a grâului), la cererea 
Patronatului Agricultorilor, Federației 
Naționale a Sindicatelor din 
Agricultură, a unor partide politice 
și a altor organisme abilitate, 
ministrul Agriculturii și Alimentației, 
dl Dinu Gavrilescu, a propus la o 
ședință de Guvern ce a avut loc 
săptămâna trecută să se instituie o 
taxă vamală de 60 la sută pentru 
grâul și făina care se importă până 
la sfârșitul acestui an, în acest mod 
făcându-se o protecție reală a 
producătorului agricol autohton. O 
asemenea măsură este de o 
însemnătate deosebită, având în 
vedere că până acum taxele 
vamale erau de numai 25 la sută 
pentru importurile din Uniunea 
Europeană și de 15 la sută pentru 
țările CEFTA, ceea ce, în condițiile 
când în țările respective producția 
este puternic subvenționată 
(ajungându-se la 30-40 sau chiar 
mai multe procente), creează o 
concurență căreia nu i se poate 
face față, în situația când cuponiada

cupoane luând alte căi de 
valorificare, numai în folosul 
agriculturii neregăsindu-se 
contribuția lor și efectul măsurii de 
distribuire a acestora.

Oricum, instituirea taxei vamale 
de 60 la sută la grâu și făină se 
așteaptă să reprezinte o protecție 
reală și pentru agricultorii autohtoni.

în altă ordine de idei, nu este 
lipsită de interes nici propunerea 
prefecților din județele calamitate în 
acest an, potrivit căreia să fie 
reeșalonată pentru un an de zile 
plata creditelor angajate pentru 
recolta lui 1998 de către 
producătorii din zonele respective. 
Ar fi, desigur, o măsură înțeleaptă, 
având în vedere eforturile ce le-au 
făcut acești agricultori, cât și 
nevoia acută de a-i sprijini efectiv 
pe acești producători să poată 
relua preocuparea pentru recolta 
anului 1999.

Sunt doar câteva considerații 
ce vin să susțină ideea că atunci 
când există -interes și voință 
politică se găsesc modalități 
concrete pentru a relansa, nu 
pentru a falimenta, agricultura 
românească.

Nicoiae TÎRCOB

Pământul, bată I vina

I

ȘANȚURILE 
ARATĂ
JALNIC

Ce fac producătorii
agricoli cu

laptele?
I
A

Problemele în legătură cu 
pământul, în special cu aplica
rea prevederilor Legii 18/1991, 
continuă să fie mereu în actu
alitate, stabilirea dreptului de 
proprietate ridicând încă nume
roase semne de întrebare în 
multe localități. Câteva aspecte 
sunt edificatoare în această pri
vință.

Dl Dragalin Ivancu din satul 
Clopotiva, comuna Râu de Mori, 
s-a crezentat la redacția zia
rului nostru pentru a ne aduce la 
cunoștință faptul că are o serie 
de nemulțumiri privind punerea 
in posesie, ca moștenitor, cu o 
suprafață de 1,48 ha, conform 
adeverinței ce o posedă, terenul 
respectiv fiind situat în Valea 
Dâijii. în prezent, cum ne-a spus, 
ei folosește numai 0,45 ha, res
tul terenului aflându-se în folo
sința altor cetățeni. Fiind un om 
suferind îi este foarte greu să 
umble pe drumuri în căutarea 
drepturilor ce i se cuvin, însă 
este invocat motivul de către

comisia comunală de aplicare a 
Legji 18 că lipsesc deocamdată 
specialiștii topografi care să facă 
măsurătorile de rigoare.

Pentru a-și căuta dreptatea, dl 
Ivancu s-a adresat și Președinției 
României, de unde scrisoarea s-a 
întors la Prefectură, iar de aici i s-a 
răspuns că a fost pus în posesie 
în indiviziune cu alte trei per
soane, neînțelegerile cu copro
prietarii neprivind competențele 
comisiei locale. De asemenea se 
mai specifică în răspuns că nu tot 
terenul este lucrat, unele supra
fețe izolate de 1,5-2 ari aparțin 
actualilor deținători ce au acte de 
vânzare-cumpărare și sunt ocu
pate de construcții, o parte din 
solicitări fiind vagi și nesusținute 
cu acte.

Evident că într-o asemenea
situație, pentru ca lucrurile să nu ' nu este o situație fără ieșire, im- 
rămână încurcate, este nevoie de 
înțelegere și răbdare, de luarea îp 
considerare a actelor autentice 
deținute de către fiecare pro
prietar.

Un alt caz de nemulțumire vine 
din partea dlui Petru Junie, care a 
reclamat faptul că este mereu 
amânat în privința primirii titlului de 
proprietate pentru o suprafață de 
teren situată in perimetrul fermei 
nr.6 din Simeria, teren ce-i revine 
ca moștenire. El ne-a spus că timp 
de 4 luni de zile umblă să-și pri
mească acest act, dar nu pricepe 
de ce este mereu amânat.

Tot cu privire la pământ, dl Ro
mul Haida are niște neplăceri le
gate de un teren - în suprafață de 
peste 3700 mp - situat în satul 
Săcămaș, comuna Ilia. Aici, după 
cum ne-a spus și ne-a scris, s-au 
făcut unele lucrări pe Valea Săcă- 
mașului de către OGA, din cauza 
acestora împiedicându-i-se ac
cesul pentru lucrarea terenului 
respectiv. Firește că nici aceasta

portant fiind ca atât proprietarul 
terenului cât și firma în cauză să 
conlucreze cu bună credință pen
tru clarificarea lucrurilor.

Nicoiae TÎRCOB

Cu mici excepții, de la 
un capăt la altul al 
județului starea șanțurilor, 
fie că ele aparțin dru
murilor naționale, județene 
sau locale, arată jalnic, 
ceea ce denotă că nu prea 
mai există interes pentru 
curățarea lor, dar mai ales 
pentru recoltarea fânului 
sau tăierea vegetației 
nefolositoare.

Nu este cazul să ne 
referim la o anume situație, 
întrucât ea este gene
ralizată, ceea ce denotă că 
primăriile sau alte orga
nisme cu atribuții în acest 
sens nu mai sunt interesate 
de modul 
imaginea 
noastre. Impresia ce o iasă 
în special pentru străini 
vegetația abundentă și 
diversă de pe marginea 
drumurilor este aceea a 
unui slab spirit gospo
dăresc, cu toate că iarba 
sau fânul de pe marginea 
drumurilor ar putea con
stitui și o sursă supli- 
mentară de furaje. (N. T.)

r—————————

I Mama și fiica la aceeași tejghea !

cum arată 
localităților

Se știe foarte clar că în 
multe localități rurale ale ju
dețului efectivele de animale 
scad de la un an la altul sau 
chiar de la o lună la alta. Fe
nomenul este - cum ziceam - 
prezent aproape peste tot. 
Bineînțeles că, în domeniul la 
care ne referim, se înregis
trează și excepții, iar printre 
acestea se numără și comu
na Sarmizegetusa. Discutând 
pe această temă cu dna Luiza 
Lupescu de la centrul agricol 
din localitate am reținut că în 
perioada trecută din acest an 
efectivul la bovine a crescut 
cu 65 de capete, la porcine 
cu circa 280 capete, la ovine 
cu 500 capete ș.a. Satul Pău- 
cinești este cel mai bogat în 
oi, iar la Hobița se cresc mulți 
cai ce sunt folosiți la munca 
câmpului și la transport.

- Creșterea numărului 
de animale - ne-a spus in
terlocutoarea - se explică 
prin existența pe raza co
munei a întinse suprafețe 
de pășuni și fânețe și prin 
dragostea oamenilor față 
de acestea.

- Ce fac oamenii cu lap
tele?, am întrebat. îl predau 
spre prelucrare?

- Nu, că atât societățile 
de stat, cât și cele particu
lare oferă prețuri mici - 1600 
lei/l. De aceea îl transformă 
în brânză, smântână ș.a. pe 
care le duc pe piață la Oțelu 
Roșu.

- De ce nu la Hațeg, că-i 
mai aproape?

- Hațegul are lapte mult 
în piață și nu are putere de 
cumpărare ca Oțelu Roșu, 
un oraș muncitoresc. (Tr.B.)

— — — —— — —— — — n
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Magazinul A.B.C. din satul 
de reședință a comunei Ilia 
este foarte bine aprovizionat 
cu cele necesare populației 
din localitate. Cumpărătorul 
găsește aici de la pâine, 
mezeluri ș.a. până la vase 
emailate etc. Recent uni
tatea a pus în vânzare mo
bilă - de bucătărie, de hol, 
cameră, dormitor ș.a. Dna 
Maria Popa, gestionara uni
tății, ne spunea că valoarea 
vânzărilor lunare se ridică la 
circa 25 milioane lei, în 
unele perioade chiar la mai 
mult. Interesant este și alt 
fapt: alături de dna Popa lu-

| crează și fiica dumneaei - 
L — ___________

Izabela - angajată cu acte în 
regulă - elevă la o școală 
postliceală cu profil de tele- preună. (Tr.B.)

comunicații. Deci, mama și | 

fiica fac treabă bună îm- |
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DISPENSARUL DIN BRANIȘCA

Nu exagerăm deloc afir
mând că Dispensarul medi
cal uman din Brănișca se nu
mără printre cele mai frumoa
se și mai bine dotate din ju
dețul nostru. Clădirea a fost 
recent renovată, în interior 
totul este curat ca lacrima. 
Discuția cu dra Aida Robcea- 
nu a debutat firesc, cu o pro
blemă aflată la ordinea zilei 
în această perioadă - și anu
me stadiul aplicării Legii asi
gurărilor sociale de sănătate.

- Brănișca are circa 2200 
de locuitori - ne-a spus 

ia.

interlocutoarea. Din aceștia s- 
au înscris pe lista mea și a 
colegului-Viorel T. circa 70 la 
sută.

- De ce au rămas așa de 
mulți oameni pe din afară?

- Fiindcă unii nu știu de 
existența legii, ocupațț fiind 
cu munca la câmp, necăjiți 
din pricina inundațiilor. 
Avem și mulți oameni în 
vârstă în satele îndepărtate 
care coboară rar în reședin
ța de comună. Am fost și pe 
sate, dar pe mulți nu i-am 
găsit acasă.

- Ce se întâmplă cu cei 
ce nu și-au ales încă 
medicul de familie?

- îi vom înscrie la prima 
prezență la consultații.

- Este adevărat - am mai 
auzit această opinie - că în 
mediul rural noua lege a să
nătății se aplică diferit față de 
cel urban?

- Da. La Brănișca suntem 
doi medici și indiferent pe lista 
căruia este înscris cel ce vine 
la consultații îl primim. Plus că 
ne vom suplini în concedii.

- Cât de solicitat este 
dispensarul din Brănișca?

- Primim între 30 -50 de 
oameni zilnic. De două ori 
pe săptămână ne deplasăm 
în satele aparținătoare - co
muna are nouă.

- De ce afecțiuni suferă 
oamenii?

- De boli cardiovasculare, 
respiratorii, diabet, reuma
tism etc.

- Ce factori le determină?
- Stresul...
- Stres la Brănișca?
- Da. Oamenii nu au si

guranța zilei de mâine, îi 
necăjește șomajul, lipsurile 
de tot felul, sărăcia tot mai 
accentuată. Urmează apoi 
poluarea ce afectează lo
calitatea, vremea capricioa
să din ultimii ani, foarte 
schimbătoare de la o zi la 
alta. Populația satelor - poa
te cu excepția Brănișcăi - es
te îmbătrânită, iar numărul 
de ani crescând afectează 
organismul uman.

Traian BONDOR
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Olarii
Roata olarului este cu sigu

ranță una dintre cele mai vechi 
unelte folosite de om. Vechimea 
olăritului pe aceste meleaguri 
este dovedită arheologic. Dar 
dacă asupra trecutului mește
șugului de a transforma lutul în 
vase de ceramică avem certitu
dini, viitorul său pare incert. Cel 
puțin deocamdată, căci meșterii 
care-l practică au trecut de mult 
de prima tinerețe, iar tinerii nu 
par interesați de olărit.

De aceea inițiativa Primăriei 
Tomești de a realiza o "Sărbă
toare a meșterilor populari din 
Țara Zarandului" în satul Obârșa, 
renumit pentru ceramica sa, este

în fața primăriei din muni
cipiul Brad sunt blocuri și 
spații comerciale. Cândva, 
acolo se afla Piața Mare. în
conjurată de case mai mari 
și mai mici în spatele cărora 
curgea un fel de pârâiaș ca
re, în timpul verii, stârnea 
destule mirosuri pestilen
țiale. Fosta Piață Mare era 
pavată cu piatră de râu și-n 
fiecare săptămână, joia, aici 
se adunau oamenii veniți 
din toate satele de pe valea 
Crișului Alb, de pe valea 
Luncoiului, de pe alte văi, a- 
șezate pe o rază de vreo 30- 
40 de kilometri. Majoritatea 
erau țărani, veneau cu de
sagii în spinare cu bruma 
de produse agro-alimentare 
și fructe care aveau trecere 
la orășeni. Căci piața Bradu
lui îi aproviziona și pe "tehni
cienii" de la mina Barza care 
locuiau în colonia de la Gura- 
barza.

Localul în care se află 
primăria se numea "Casa 
lui Feier", respectiv casa 
unui doctor din Buteni, da
că nu greșesc, care inten
ționa să facă o clinică parti
culară în chiar mijlocul ora
șului. Casa era ridicată în 
"roșu", acoperită și neter
minată. în timpul războiului 
se transformase într-un fel 
de "azil de noapte" pentru 
porumbei. Iar noi, copiii, 
cățărându-ne pe rămășițele 
de schele, agățându-ne de 
câte un capăt de fier beton, 
ne urcam până în podul "ca
sei lui Feier" nu numai din 
joacă ci și pentru a prinde 
pui de porumbei. 

salutară. în 26 iulie, pe Platoul La
curi - Obârșa se va desfășura 
prima ediție a acestei sărbători, 
menită să popularizeze o îndelet
nicire străveche, să o ajute să se 
revigoreze.. Pe lângă ceramica pe 
care olarii o vor etala cu prilejul 
sărbătorii lor vor fi și manifestări 
cultural-artistice pentru invitații la 
ediția inaugurală.

Până la sărbătoarea lor, pen
tru care firește că se pregă
tesc, olarii din Obârșa au fost 
prezenți la Târgul de la Găina, 
din 18-19 iulie, după ce la înce
putul lunii au participat la "întâl
nirea moților cu istoria" de la 
Dupăpiatră. (V.ROMAN)

în primăvara anului 1950, 
cineva de la partid și de la 
sfatul popular a dat ordin ca 
Piața Mare să dispară și-n 
locul ei să se construiască un 
parc. Drept urmare, soldați și 
elevi ai Școlii.tehnice de mi
nereuri au început munca vo
luntară la desființarea pieței 
mari, Piața Mică urmând să 
preia atribuțiile acesteia. întâi 
am scos toate pietrele de râu 
cu.care fusese pavată, le-am 
încărcat în camioane militare 
și'nu știu unde au fost duse. 
Apoi, după un plan făcut de 
cineva de la sfatul popular, au 
fost trasate aleile viitorului 
parc, al parcului care trebuia 
să fie mai frumos decât cel ce

\

Dezvăluiri
k
se afla între Crișul Alb și Lun- 
coi. Numai că arborii parcului 
existent erau bătrâni și fru
moși, în parcul cel nou ur
mând a fi plantați arbori deco
rativi. Am adus glii înverzite de 
pe câmp și-n câteva săptă
mâni parcul a fost inaugurat. 
Spre mirarea sau nepăsarea 
locuitorilor. Au fost montate și 
bănci, folosite, însă, numai 
seara, în miezul zilei, vara, 
parcul părea că se află într-un 
deșert.

Odată cu desființarea Pie
ței Mari a fost definitiv și ire
vocabil "terminată" și tradiția 
întâlnirilor săptămânale din 
zilele de joi, chiar dacă țăranii 
din satele de pe văile Zaran
dului și ale Țării Moților ve
neau la Brad cu mere și pere,

Comunicat cu privire la

SCUTIREA
abonamentului telefonic
Cu referire la scutirea de 

plata abonamentului telefonic, 
pentru persoanele beneficiare 
ale prevederilor Decretului Lege 
nr.118/90, Biroul de relații cu 
publicul și mass-media din ca
drul Direcției de Telecomunicații 
Hunedoara-Deva face cunoscut 
următoarele:

ROMTELECOM a inițiat de
mersurile necesare aplicării legii 
cu cei implicați în această acți
une - Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale, Ministerul Finan
țelor și AFDPR din România.

De comun acord s-a convenit 
ca până la încheierea unei con
venții care să reglementeze pro
cedura de recuperare a sumelor
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Arteziană cu... 
conteiner

Nu vă sfătuiesc, stimați trecă
tori, să vă apropiați de fântâna 
arteziană din preajma magazinului 
"Ulpia" din Deva. Dacă o faceți, vă 
pierdeți pofta de mâncare pentru 
toată ziua. Pentru că e de ne
imaginat ce au devenit bazinele 
care, nu de mult, colectau apa 
căzută din arteziană. Acum sunt 
bălți-conteinere cu toate resturile 
posibile și imposibile, încât te cru
cești de ce e în stare omul nostru 
(iresponsabil, necivilizat) să facă 
dintr-un spațiu de agrement. în 
ultimele zile, răufăcătorii au des
prins plăci de marmură de pe 
marginea superioară a bazinelor, 
le-au sfărmat și le-au risipit împre
jurul fântânii. Rău este că, de 
săptămâni întregi, nici cei care ar 
trebui să facă ordine în acest loc 

‘ public^n-au întreprins nimicJLZJ ’ 

a

cu smântână și brânză. Dis
păruse farmecul unei tradiții. 
Căci în Piața Mare, de patru 
ori pe an, parcă în prima joi 
din prima lună a fiecărui tri
mestru se țineau așa-zisele 
"bulciuri" (de la bâlci), când 
locul devenea neîncăpător, 
când de-a lungul străzii care 
mărginea Piața Mare, stradă 
care încă "trăiește", se înși
rau tarabele negustorilor 
ambulanți veniți din lumea 
mare în după-amiaza pre
mergătoare târgului mare, 
să-și caute locul cel mai po
trivit și să-l ocupe înaintea 
altora. Eram copil și pentru 
mine ziua aceea de joi, 
când în Piața Mare din Brad 
se desfășura spectacolul 
"bulciului", era fascinantă. 
Plecam de la școală cu o 
oră mai devreme și, fără o 
lețcaie în buzunar, numai de 
dragul agitației oamenilor, 
rătăceam prin târg până că
tre seară când, spre dispe
rarea mea, Piața Mare rede
venea ceea ce fusese până 
atunci, un "ploț", pavat cu 
piatră de râu. Oamenii ple
cau rând pe rând, tarabele 
se adunau cu încetinitorul, 
negustorii ambulanți aștep- 
tându-l pe ultimul cumpă
rător, iar noi copiii rătăceam 
prin piață în căutarea 
iluzii de care ne-am 
amăgiți.

Cu siguranță, Piața 
din Brad a murit și a fost 
pentru totdeauna înmor
mântată în amintirea gene
rației mele.

Radu SELEJAN

unor 
lăsat

Mare
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scutite de plată, unitățile ROM- | 
TELECOM vor primi cererile abo- | 
naților care se încadrează în ca- . 
tegoria nominalizată în lege, ates- ■ 
tată de talonul de pensie a lunii | 
anterioare celei în care se pre- i 
zintă cererea și care are înscrisă ! 
suma cuvenită dreptului prevăzut. I 

ROMTELECOM va încasa în ’ 
continuare abonamente tele
fonice, urmând ca prin convenția . 
ce se va încheia, să se regie- I 
menteze situația contului, în | 
funcție de data depunerii cererii.

Mircea TĂRCEA, 
președinte al Asociației 
Foștilor Deținuți Politici 

Hunedoara
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CEC nu dă, 
deocamdată, 
împrumuturi 

pentru locuințe
CEC-ul nu va acorda împru

muturi în viitorul apropiat în vede
rea cumpărării sau construcției 
de locuințe, și aceasta datorită 
faptului că Ministerul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului 
(MLPAT) nu are prevăzută în bu
getul său întreaga sumă nece
sară acoperirii diferenței de do
bândă pentru creditele acordate 
în perioada 1996 - 1997 (cre
ditele cu dobândă subvenționată 
acordate de CEC persoanelor 
fizice pentru construirea de locu
ințe sau cumpărarea acestora).

ina JURCONE

ÎNTR-O COMUNĂ CU PRIMAR

SUSPENDAT
Primarul comunei Brănișca 

- Gheorghe Cornel Corneanu, 
a fost suspendat din funcție 
de către prefectul județului la 
solicitarea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Deva până 
la clarificarea în justiție a 
unora dintre faptele și actele 
sale în exercitarea mandatului 
de primar.

Faptele pentru care primarul 
Corneanu a fost suspendat sunt 
de domeniul Codului penal și au 
impus trimiterea lui în judecată. 
Ceea ce e mai rău este că el a 
mai fost o dată cercetat penal și 
a fost scos de sub urmărire 
penală având în vedere că fap
tele pe care le săvârșise erau 
încălcări ale legii dar le între
prinsese cu intenția de a face 
ceva folositor pentru comună. 
Ulciorul însă nu merge de multe 
ori la apă și asta n-a vrut să 
înțeleagă ex-primarul de 
Brănișca.

Cât timp va rămâne încremenit în acest stadiu de construcție căminul spital de 
bolnavi cronici și handicapați de la Brănișca? Numai Dumnezeu știe!

Foto: Traian MÂNU

Lentilele de contact oferă un 
mod de viață nou celor nevoiți să 
poarte până mai ieri ochelari. Evi
dent, sunt buni și ochelarii mai cu 
seamă că azi se găsesc în uni
tățile specializate modele cu ade
vărat excepționale. Cu lentilele de 
contact devii independent pe ori
ce vreme - dacă plouă, este frig 
sau căldură sufocantă. Azi prin 
firma Bausch&Lomb se pot obține 
lentilele corespunzătoare pentru 
orice deficiență de vedere sau 
pentru cine este interesat de o 
schimbare estetică (lentile de

Lentilele de contact și
sentimentul de libertate

•contact cosmetice).
Aceste lentile îl scutesc pe 

purtător de permanenta apăsare și 
greutate pe nas și pe urechi a 
ochelarilor cu rame groase și len
tilelor imense inestetice. Nu se 
sparg când plouă sau este frig și 
nu alunecă atunci când transpirăm. 
Dar și calitatea vederii se îmbună
tățește, folosindu-le. Acestea sunt 
în contact cu ochiul, făcând po
sibilă o vedere naturală fără acel 
efect artificial, atât de neplăcut, 
cauzat de distanța dintre ochi și 
lentila unor ochelari.

Pentru orice defect de vedere, 
se găsesc lentilele de contact 
adecvate. Cel mai important lucru 
este ca ele să se potrivească cu 
defectul de vedere și cu geometria 
compartimentului anterior al ochiu-f 
lui. Din acest motiv, o perioadă de 
probă este absolut necesară. 
Materialele dure și de cele mai 
multe ori semidure sunt potrivite 
pentru corectarea defectelor gra
ve de vedere (astigmatism sau 
heratokonus).

în plină vară, comuna a rămas 
fără "păstor" și ca tacâmul să fie 
complet a mai fost lovită și de 
inundații. Funcția de primar o 
girează cu delegație viceprimarul 
loan Bedea.

- Cum se descurcă comuna 
fără primar, domnule Bedea?

- Bine. Aș putea spune chiar 
că în Primărie e mai puțină încrân
cenare, iar cu consilierii, executi
vul lucrează mai lejer.

- Totuși, viața nu stă în loc. Cred 
că nici la Brănișca nu stagnează.

- Bineînțeles că nu stagnea
ză. Mâine (15 iulie) de pildă vom 
supune aprobării consiliului buge
tul comunei pe 1998. E cam sărac 
și mai că l-am cheltuit jumătate 
până acum. Din toată sărăcia însă* 
vom mai face câte ceva și pentru 
comună. Vom începe zugrăvirea 
în interior a școlilor și vom începe 
să aprovizionăm cu lemn de foc 
pentru iarnă școlile și căminele 
culturale. Problemele mari nu-i

Lentilele moi pot fi suportate 
foarte bine datorită elasticității lor și 
mai bunei permeabilități la oxigen.

Dacă purtați lentile de contact 
și dacă doriți să fiți mulțumiți de 
acestea, îngrijirea riguroasă este 
foarte importantă. Pe lentile se 
depun în mod natuml proteine din 
secrețiile lacrimale, dar și praf. 
Dacă îngrijirea lentilelor nu este 
riguroasă, aceste depuneri pot irita 
mecanic sau alergic ochiul. Spe
cialistul trebuie să aibă posibilitatea 
ca la fiecare șase luni să verifice 
lentila, pentru a schimba procedura 

de îngrijire dacă este cazul. Lentila 
trebuie să se potrivească ochiului 
dv. De aceea, înaintea perioadei 
de probă, se diagnostichează co
rect defectul de vedere, se con
trolează compartimentul anterior al 
ochiului și se măsoară razele cor
neei.

Magazinele specializate în 
vânzarea de ochelari și de lentile 
de contact vin și în ajutorul spor
tivilor. înotul sau scufundările nu 
sunt o problemă dacă sportivul 
este purtător de lentile, deoarece 
sunt fixate bine pe suprafața o- 
chiului. Printre purtătorii lentilelor de 
contact pot fi întâlniți numeroși 
triatloniști și boxeri - sporturi de 
neconceput pentru purtătorii de 
ochelari. Persoana care poartă 
lentile de contact nu este obligată 
să renunțe nici la ochelarii de soa
re: prin urmare, nimic nu stă în 
calea vacanței de vară sau a 
practicării schiului. Acesta este 
noul sentiment de libertate pe care 
dorește să-l aducă lumea lentilelor 
de contact. (F.S.) 

lipsesc comunei. Se află în con
strucție căminul - spital pentru 
handicapați și bolnavi cronici, 
dar are toate șansele să încre
menească până la următorul 
buget în stadiul în care-l pre
zintă fotografia noastră, căci 
pentru investiții comuna nu a 
primit anul acesta nici un leu, tot 
bugetul ei ridicându-se pe 1998 
la 1,7 miliarde de lei.

Din lipsa topografilor, pune
rea în posesie a pământurilor și 
pădurilor este rămasă în urmă.

Proprietarii celor 300 de 
hectare de culturi calamitate de 
inundații așteaptă cu sufletul la 
gură o despăgubire din partea 
statului spre a avea o nădejde 
cât de mică pentru începerea 
noului an agricol.

Cam așa stau lucrurile deo
camdată într-o comună cu pri
marul suspendat.

Ion CIOCLEI
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i VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând societate comercială și 
teren intravilan, Băcia. Tel. 672171 
(7754)

• Vând loc de casă cu fundație 
și grădină, str. Decebal, nr.20. Tel. 
770933 (7212)

• Vând casă, dependințe, gră
dină mare, sat Leasa, corn. Hălmagiu. 
Tel. 056/168784 (8700)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, Al. Jiului, bl.G, etaj 2. Tel. 
620391, după ora 18 (9106)

• Vând casă, anexe gospo
dărești, pământ arabil, în Jeledinți. Tel. 
058/827983 (9110)

• Vând garsonieră, mobilată, 
cartier Dacia, bl.8, etaj 3, ap.46. Tel. 
623914, orice oră. (9134)

• Vând apartament etaj 4, confort 
1, preț negociabil. Tel. 620558 (9124)

• Vând apartament 2 camere, 
cărămidă, etaj 2, Eminescu, vizavi 
Poliția Județeană. Tel. 218225, orele 
11-19.(91012)

• Vând casă cu grădină, curte 
mare, posibilități privatizare, Orăștie, 
Barițiu, 17. Tel. 241121 (78987)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, diverse îmbunătățiri, Călan. 
Tel. 731275 (8702)

• Vând apartament 2 camere, 
str. Cuza Vodă, bl.14, et. 4, preț 
negociabil. Tel. 650734 (8589)

• Vând urgent tractoare import 
Germania, marca Porsche, cu ca
bină, 36 CP, preț 19.000.000, Porsche 
22 CP, 14.000.000, Kramer 22 CP, 
12.000.000 și Ford Escort 1,4 1986, 
neînmatriculat, 1700 DM, prețuri 
negociabile. Informații corn. Pianu de 
Sus, tel. 212, jud. Alba (9104)

• Vând semănătoare 12 rânduri, 
remorcă pe două roți. Baru Mare, nr. 
152, Rahotă Mihai (9115)

• Vând Mobra Turist, cu piese 
rezervă. Tel. 627396 (9113)

• Vând autoturism Dacia 1310, 
societate comercială import-export 
(SRL), mobilă nemțească veche. Tel. 
731797 (9116)

• Cumpăr Dacia break, cu talon, 
avariată, sau cu uzură foarte mare. 
Tel. 627006 (3496)

• Vând tractor 650 M, an fabricație 
1990, relații la tel. 728347 (8710)

• Vând mașină de scos cartofi, 
Sarmizegetusa, preț negociabil, tel. 
762285 (7215)

• Vând Ford Taunus, înmatriculat, 
stare bună, preț negociabil, tel. 
656624 (8507)

• Vând Ford Escort 1988, 
înmatriculat, convenabil, 651579, 
094/561588 (5008)

• Vând vitrină frigorifică verti
cală, Arctic, 240 I, nefolosită, în 
garanție. Tel. 623660 (8688)

• Vând cazan țuică, 80 I și 
instalație aer condiționat, mobilă 
"Solaris". Tel. 233266, orele 8-15 
(9107)

• Vând urgent telefon mobil 
Philips-Diga. Tel. 227048, după ora 
16. (9106)

• Vând SRL . Tel. 211343, după 
ora 21. (9128)

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

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

• Vând mașină înghețată, Car- 
pigiani, preț avantajos. Relații la tel. 
094/583142 (7214)

• Vând pianină, stare bună, tel. 
058/751117 (8998)

• Societate comercială anga
jează tineri dinamici pentru postul 
de agent comercial. Cerințe’ se
riozitate, experiență, carnet de 
conducere categoria B, vârstă 
maximă 35 de ani. Se oferă condiții 
bune de muncă și salarizare. Infor
mații la tel. 092/353655. (OP)

• Căminul cultural Ilia primește 
oferte în vederea efectuării repa
rațiilor.

• Doriți 2 milioane/lună în bu
zunar? Sunați azi, start imediat, DS 
Max Canada deschide în România 
30 de noi divizii de marketing- 
publicitate. Pregătire gratuită pentru 
formare. Exeperiența nu este nece
sară. Tel. 054/627527. (9265)

• NOU ÎN ROMÂNIA!!! Vă moti
vează un profit de plus 300 dolari 
pe lună în societatea românească 
fără investiție financiară? Toată 
lumea poate profita dar numai 
persoanele ambițioase pot reuși în 
posturile: vânzări directe, organi
zare, conducere. Fără limită de 
vârstă. Experiența nu este nece
sară. Informații: Dra Ofelia, 054/ 
627527. (9265)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 7 ani și respectiv 
5 ani de la trecerea în eternitate a 
părinților noștri dragi

CRISTEATOADER si VALERIA
din Țebea - Baia de Criș. Veșnică 
amintire și recunoștință. (48506)

M0DEX
T

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DINȚARĂ

Vă oferă

ÎNCHIRIERI

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

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut spre închiriere mașină 
de epocă, pentru nuntă. Data 1 
august 1998. Tel. 730007 (9120)

• MEDIPLUS, societate comer
cială cu capital francez, angajează 
reprezentant medical vânzări- 
poziția RMV: studii superioare, 
medic, farmacist, vârsta 25-30 ani, 
disponibilitate de a călători, do
miciliul stabil în Hunedoara, permis 
de conducere, abilități de co
municare și spirit organizatoric. Noi 
vă oferim oportunitatea dezvoltării 
unei cariere interesante și com
pensarea cheltuielilor precum și un 
salariu competitiv, motivant. Tri
miteți CV, o scrisoare de intenție și 
o fotografie cu mențiunea "poziția 
RMV" la adresa: Șoseaua. Giur
giului, 235, sector 4, București sau 
fax la 01/3123936 (8709)

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

Idolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

20 IULIE
8695 lei
4884 lei
6265 lei

14308 lei
5796 lei
1457 lei
495 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale so- 
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va-, 
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în ■ 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. ■

VREMEA
Timpul va fi frumos și va continua să se încălzească. 

Cerul va fi predominant senin iar vântul slab și moderat, 
cu unele intensificări în zona de munte. Temperatura va 
înregistra valori maxime cuprinse între 25 și 35 de grade și 
minime între 10 și 18 grade. Temperaturile cele mai ridicate 
se vor înregistra în vestul și sudul țării.

DECESE

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal 
eliberat de Secția Financiară a 
Municipiului Deva pentru Asociația 
de Locatari nr. 45 Deva. Se declară 
nul.(9117)

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală nr. R 7186858, emis 
la 11.04.1995 de Direcția Generală 
a Finanțelor Publice, aparținând SC 
Rometi Libprest SRL Deva. Se 
declară nul. (9111)

• Pierdut autorizație macaragiu 
nr. 16344, eliberată de ISC IR Sibiu, pe 
numele Lupu Samuil. O declar nulă. 
(8708)

• Pierdut carnet de handicapat 
locomotor și abonament cursă 
locală, pe numele Nesoiu Ioana. Le 
declar nule.

■ Cu adâncă durere familia 
anunță încetarea din viață a ceiui 
care a fost un bun soț, tată și bunic,

IOSIF HENȚ
înmormântarea va avea loc 

azi, 21 iulie 1998, ora 13,în satul 
Fornădia. (9122)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm trecerea fulgerătoare în 
neființă, duminică, 19 iulie 1998, la 
Nurnoerg (Germania), a celei care 
a fost iubita noastră mamă, bunică 
și soacră

BORDIAN ROSINA
născută

LEUSCHAFT
în vârstă de 66 de ani. Nu te 

vom uita niciodată. Fiicele Anni și 
Renate cu familiile lor. (9273)

"PIIIIWIII. I .IBSd"
vvaiihi w» ■immii

FIRMÂ
unic distribuitor în Transilvania 

Caută pentru Deva 
societate comercială pentru 

distribuție.
9

Informați la telefon 064/415659.

5.C. REMPE5 S.A.
cu sediul în Deva, str. C.A.Rosetti, nr. 5, angajează 

următorul personal:
-1 strungar pentru strung Carusel
-1 automacaragiu pentru macara de 16 to
- 2 frezori pentru Borwerk
-1 frezor pentru FU 32
Angajăm inclusiv pensionari sau personal cu con

tract de prestări servicii. Informații suplimenatre la 
telefon 054/221273 - int. 122.

SC UNIX TRADE SRL-
Budapesta, Filiala România

Importator direct de PIESE AUTO
O Distribuim și transportăm marfă la sediul firmei 

dvs la prețuri avantajoase.
2 Comercializăm mărci ca: Sachs, Jurid, Mann, Opti

mal, Etf, Gates, Bosal si multe altele. Catalog în calculator.
Telefon/fax 059/479815 și 094/647853.?

SC SARMINTEX SA DEVA
vinde la licitație următoarele mijloace fixe:

E> Autocamion RABA 10t, izotermă cu cabină 
dublă;

E> Cântare BALANȚA SIBIU cu cadran de 500 kg;
E> Rafturi metalice cu polițe de lemn.
Licitația va avea toc în fiecare zi de vineri a săptă

mânii la ora 11,00.
Relații suplimentare la telefon 223320, int. 106.

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

- la cele mai avantajoase prețuri:6500 
iei/kg + TIZA
> îmbrăcăminte nesortată din colectare 
originală

- la prețul extraordinar de 1O.GOO 
tei/kg + TVA ■ negociabil - in funcție de 
cantitatea cumpărată.

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

Orar depozit: Zilnic 8-18 
Sâmbătă 8-14

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

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

tip de hârtie sau produse din 
______________ hârtie?______________  
Sursa este COMAT Deva S.A. | 
Relații la tel: 054/233137 sau la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5. 
Rețineți: Alegând COMAT Deva S.A. - 

alegeți partenerul ideal!
v— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

SC AVICOLA DEVA-
MIIMTIA

Produce și oferă 
consumatorilor 

din județul 
nostru șl din 
țara cantități 
nelimitate de 

came de pasăre.

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

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

N _ 1 ‘

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

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

Oferă:
Produseelectrocasnicecu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou

0 aspirator TRACY 1300 W ^mWlef 599.000 lei 
[/f mașină de spălat vase 601 LWHOOlei 1.350.000 lei

nA/4 7 Centrale termice pe gaz și calorifere 
«Eirji cu plata *n de rate și avans 0, 

, - /1 7 prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.
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Structuri avem. Vom avea și drumuri mai bune?

Panoramă a orașului Hațeg. în al cărui centru coexistă vechiul cu noul. 
Foto: Traian MÂNU

Recent, Consiliul Județean a adoptat hotărârea 
privind organigrama precum și regulamentul de 
organizare și funcționare pentru aparatul propriu.

Prin organigrama aprobată s-a înființat cu titlu 
și atribuții distincte Direcția de administrare a 
drumurilor cu trei servicii de specialitate și director, 
în total 20 de posturi de personal de specialitate.

Noua direcție ar urma să gestioneze întreg 
patrimoniul de drumuri județene și comunale, să 
controleze personalul împuternicit pentru reali
zarea în bune condiții a drumurilor din această 
categorie, să colaboreze cu Agenția Națională a 
Drumurilor la recensământul circulației pe drumurile 
publice, să avizeze autorizarea, amplasarea unor 
construcții și instalații în zona drumurilor admi
nistrate și multe, multe altele, noi spicuind aici doar 
câteva din atribuțiile unuia din cele trei birouri - cel 
de administrarea și exploatarea drumurilor din 
categoriile județene și comunale.

Crearea noii direcții se circumscrie sferei mai 
largi a restructurării administrației de stat locale.

N-avem nimic împotriva restructurării numai că 
trebuie să constatăm nu o reducere ci o "înfoiere" 
a structurilor plătite de la buget.

Consiliul Județean are în coordonare directă 
două regii dintre care una de drumuri și poduri 
intitulată foarte curios "RA Direcția județeană de 
drumuri și poduri", în abreviere DJDPRA. Funcțio
nează la parametri de eficiență economică foarte 
buni. “încărcarea" ei cu lucrări finanțate de la buge
tul județului nu acoperă nici dotarea nici înca
drarea ei cu personal așa că DJDPRA și-a căutat 
și a găsit de lucru, fie lucrări finanțate de la buge
tele locale ale unor municipii și orașe, fie în alte 
jdețe. Nu-i facem din asta o vină. E mai degrabă

La 11 ani, Valentina ; 
s-a înecat ;

De puțină vreme, în albia Pâ- • 
râului Banița, în dreptul Depo- • 
zitului Varnița, a fost găsit cada- 1 
vrui minorei Valentina Maria Ta- 1 
maș, de 11 ani, din Petrila. S-a , 
bonstatat că fetita s-a înecat. , 
(KM) i

La Vulcan
Gheorghe a murit | 

sub tavan
Ora 16,30, din ziua de 14 iu- ' 

lie a.c., a fost cea la care s-a I 
dus în lumea celor drepți | 
Sheorghe Anton. De loc din Vul- . 

can, miner la exploatarea minieră l 
din localitate, la 38 de ani, | 
Gheorghe a murit sub un tavan, i 
în timp ce arma stâlpi și grinzi în J 
preabatajul nr. 1, tavanul s-a I 
prăbușit peste el. j

Doi copii minori au rămas . 
fără tată. (HM)

demnă de laudă că nu a contribuit la creșterea 
numărului de șomeri ai județului.

Poate cineva își va pune întrebarea ce vrem să 
spunem devreme ce nu ne pronunțăm într-un fel 
sau altul, dacă e un lucru bun sau rău crearea unei 
noi structuri plătite de la buget. Puțintică răbdare.

Crearea de structuri paralele nu e deloc o 
trăsătură doar a activității consiliilor județene. Ba 
mai degrabă acestea urmează exemplul de an
samblu al administrației statului. Avem poate cea 
mai stufoasă administrație de stat la o economie 
care stă să sucombe. Numai pe domeniul căruia i 
se circumscrie și tema abordată aici există în 
administrația de stat Ministerul Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului, cu o puzderie de direcții, 
oficii și birouri, o direcție omoloagă și nou creata 
Direcție de administrare și exploatare a drumurilor 
și mai există și pe la Primărie câte 1-2 sau mai 
mulți salariați care se ocupă de domeniu. Repet: 
nu am nimic împotriva structurilor create cu intenția 
lăudabilă de a cuprinde mai bine un domeniu. 
Constat însă cu mâhnire că ele se coagulează nu 
la nivelul celulelor de bază ale administrației de 
stat, ci la cele centralizate.

Există în desfășurare în țară un amplu program 
de pietruire a drumurilor comunale și de alimentare cu 
apă curentă a localităților rurale. Programul e cu 
finanțare externă nerambursabilă. în structura 
primăriilor locale comunale însă, un singur om de 
specialitate coordonat de viceprimar se ocupă de tot 
ce înseamnă probleme ridicate de domeniul public. Și 
parcă nu-i bine. încaltea, de-am avea drumuri mai 
bune. Dar nu cu structuri organizatorice sofisticate 
se fac drumurile, ci cu bani. Și aceia nu-s.

Ion CIOCLEI

De la Crișcior
Cum am aflat de la dl loan 

Bașa, primarul comunei Crișcior, 
pe raza localității s-au realizat, 
recent, câteva lucrări edilitar- 
gospodărești menite să aducă 
un plus de confort în viața săte
nilor, dar și unele, fortuite, în 
scopul eliminării efectelor inun
dațiilor.

A fost dată parțial în folo
sință noua piață din Gurabarza, 
pe locul fostei piețe urmând să 
înceapă lucrările de amenajare a 
unei stații PECO.

La Școala din Zdrapți (cla
sele l-IV) s-au finalizat lucrările 
de reparații și tot aici s-a con
struit o magazie de lemne. Și 
grădinița din sat își așteaptă 
copiii în "veșminte" primenite, 
efectuându-se și aici lucrări de 
igienizări și refaceri interioare și 
exterioare. Aceleași lucrări se 
efectuează în prezent la insti
tuțiile de învățământ din Crișcior 
cât și la Liceul din Gurabarza. 
Efortul Societății familiale din 

comună, care face aceste ame
najări, este completat de cel al 
părinților care doresc ca fiii lor să 
învețe în cele mai bune condiții.

Toate unitățile de învățământ 
și cultură de pe teritoriul co
munei sunt asigurate deja cu 
combustibilul pentru iarnă, aces
ta fiind pus la adăpost.

Se lucrează acum la repa
ratul trotuarelor afectate de 
inundații, fiind încheiat în acest 
scop un protocol cu Romtele- 
com care introduce fibra optică 
astfel încât, după efectuarea 
lucrărilor de pozare a cablurilor, 
acestea să fie refăcute, moder
nizate. Primăria contribuie cu 
agregate și produse de carieră.

Pe agenda primăriei se află 
și alte proiecte. Prin scoatere la 
licitație vor fi construite câteva 
spații comerciale, pe locul a trei 
foste stații de autobuz, și se vor 
construi copertine pentru adă
postul călătorilor pe timp nefa
vorabil. (f.S.)

Valorile medii și maxime ale 
poluanților gazoși analizați (di- 
oxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) pentru pe
rioada 6 - 12.07.1998 se înca
drează în valorile lirrtită stabilite 
de STAS-ul de calitate a aerului.

Valorile maxime au fost înre
gistrate pe zona Hunedoara la 
data de 06.07.1998 atât pentru 
dioxidul de azot* cât și pentru 
dioxidul de sulf. Pentru amoniac 
și fenoli, indicatori care se de
termină numai pe zona Hune
doara, valorile maxime au fost 
evidențiate la data de 
07.07.1998 și, respectiv, la 
10.07.1998.

Pulberile în suspensie au 
valori medii și maxime care se 
încadrează în limita admisă de 
0,15 mg/ mc aer/ 24 h, cu ex
cepția zonei Teliuc. Valorile ma
xime s-au înregistrat pe zona 
Hunedoara (depășire de 2,4 ori) 
la data de 12.07.1998 și pe zona 
Teliuc cu o depășire a limitei ad
mise de 1,8 ori.

Pulberile sedimentabile con
tinuă să înregistreze depășiri ale 
limitei admise de 17,0 gr/ mp/ lună 
- pe zonele Teliuc de 3,05 ori și 
pe zona Chișcădaga de 14,4 ori. 
De menționat că pe zona Chiș
cădaga au pentru această peri
oadă și valori care depășesc 
limita admisă de 31,29 ori. Refe
ritor la poluarea cu pulberi sedi
mentabile pe zona Chișcădaga 

se constată: în cursul lunii iunie 
1998, la fluxul lent, din 10 puncte 
de control la 6 puncte avem de
pășiri, 2 puncte având depășiri 
ale limitei admise de 12,6 ori și, 
respectiv, 11,17 ori. Și la probele 
săptămânale se constată creșteri 
evidente în cele 4 puncte de con
trol cu valori între 16-83 gr/ mp/ 
lună. Pe bună dreptate, cetățenii 
din zona respectivă își manifestă

STARIL4 
MEDIULUI

nemulțumirea față de această si
tuație, solicitând luarea de măsuri 
care să reducă poluarea la valori 
care să se încadreze în limita ad
misă.

Nivelul radioactivității beta glo
bale și al dozei gama absorbite se 
menține în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu ana
lizați. Dacă ne referim la valorile 
de atenție stabilite pentru depuneri 
atmosferice de 200 Bq/ mp și la 
aerosoli filtrați de 10,0 Bq/ mc aer/ 
zi, valorile medii obținute au fost 
doar de 0,83 Bq/ mp și, respectiv, 
0,74 Bq/ mc aer/zi.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu, provenite în principal de la uni

tățile de extracție și preparare a 
cărbunelui, au pentru perioada 
menționată o valoare medie de 
880,0 mg/1 și o valoare maximă 
înregistrată la 7.07.1998 de 
1567,0 mg/1. Raportate la valo
rile perioadei anterioare, a re
zultat o reducere a materiilor în 
suspensie pe râul Jiu cu 534,0 
mg/1 pentru valoarea medie și 
cu 1963,0 mg/1 pentru valoarea 
maximă.

în cursul lunii iunie, RA 
Apele Române, Filiala Tg. Mureș, 
Oradea și Craiova au verificat 
63 agenți economici privind mo
dul cum se încadrează valorile 
limită stabilite la indicatorii de 
calitate a apelor uzate la eva
cuarea acestora în apele de 
suprafață. Din cele 63 de unități 
analizate, doar 28 s-au încadrat 
în limitele stabilite, iar 35 de uni
tăți au avut ape necorespun
zător epurate, prin depășiri la 
unul sau mai mulți indicatori.

Pentru depășirile menționate, 
SGA Deva a aplicat penalități în 
valoare de 8,621 mii. lei urmă
toarelor unități: SC "Prestatorul" 
SA Hațeg cu 2,643 mil. lei, EM 
Deva cu 1,654 mii. lei, SC "Suin- 
prod" SA Orăștie cu 1,646 mii. lei, 
EM Coranda Certej cu 1,193 mii. 
lei, SC "Siderurgica" SA Hune
doara cu 0,614 mii lei, SC "Avi
cola" SA Deva cu 0,305 mii. lei.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva

Altfel de opinii despre Bacalaureatul 1998
Bacalaureatul de anul acesta a stârnit mai multe discuții 

decât toate cele de până acum. Cele mai multe dintre opiniile 
exprimate de absolvenți, de părinți și chiar de dascălii lor au 
fost critice și au avut drept țintă Ministerul Educației Naționale. 
Acesta s-a simțit dator să răspundă reproșurilor ce i-au fost 
adresate. Din comunicatul primit pe fax am spicuit pasajele care 
răspund criticilor emise și nelămuririlor exprimate și în ziarul 
nostru, în special în articolul Bacalaureat 1998 - Câteva 
întrebări (din numărul 2175/9 iulie).

O confirmare a motivațiilor MEN o constituie rezultatele 
foarte bune obținute de absolvenții Colegiului Național 
"Decebal" Deva la Bac '98 și continuate la admiterea în liceu.

Ministerul răspunde
Dorim să răspundem la prin

cipalele întrebări privind Baca
laureatul 1998.

Actualul Minister al Educației 
Naționale a preluat disciplinele și 
programele de bacalaureat sta
bilite în octombrie 1997. Nu au 
fost operate schimbări de con
ținut. Ministerul Educației Națio
nale a aplicat câteva măsuri fi
rești de sporire a încrederii în 
bacalaureat: comisii încrucișate 
(conform Legii învățământului), 
supravegherea externă la pro
bele scrise, subiecte și haremuri 
de evaluare națională, tragerea 
la sorți a subiectelor din pro

gramă, transmiterea electronică a 
subiectelor.

Reglementările au fost publi
cate din timp. Acolo unde s-a res
pectat regulamentul, bacalaureatul 
s-a desfășurat normal.

Toate subiectele - inclusiv cele 
de fizică, matematică - sunt din 
programa de bacalaureat anunțată, 
sunt corect și limpede formulate. 
Dovadă este și împrejurarea că zeci 
de mii de elevi au rezolvat proble
mele foarte rapid. Subiectele au fost 
de nivel mediu, adecvat unui baca
laureat, și sunt comparabile cu cele 
din anii trecuți. Toate subiectele au 
fost formulate de profesori de liceu.

Bacalaureatul 1998 a permis o 
evaluare la scară națională, făcută 
cu acuratețe, și o imagine realistă 
asupra stării învățământului. Pro
centul de promovare realizat este 
socotit normal în multe țări europene. 
Cum se explică acest procent în 
comparație cu anii trecuți? Analizele 
vor urma și vor da răspunsuri pre
cise. Câțiva factori pot fi deja consi
derați, și anume: rețeaua școlară 
este de mulți ani dezechilibrată; mulți 
elevi sunt în profiluri pe care le-au 
îmbrățișat prin redistribuire; unii elevi 
învață pentru admiterea în facultate 
și neglijează restul disciplinelor, lă- 
sându-și "goluri" în pregătire; exa
menele de la noi abia reîncep să fie 
examene în fața comisiilor din alte 
licee, cu supraveghere externă; în 
țara noastră, tinerii trebuie obișnuiți 
să se raporteze la evaluatori "im
personali". Dar un fapt izbitor 
rămâne fundamental: elita profe
sională a elevilor este la fel de 
"tare”, poate mai "tare", fapt, de 
asemenea, probat de actualul ba
calaureat. Rezultatele însă con
stituie un argument puternic în 
favoarea necesității reformei.

Ministru, Andrei Marga

Buna 
pregătire își 

spune 
cuvântul

Bacalaureatul - evenimentul 
cel mai mediatizat, poate, în ulti
ma vreme - s-a încheiat pentru 
mulți dintre absolvenții promoției 
1998. Pentru elevii și profesorii 
Colegiului Național "Decebal" 
Deva, bacalaureatul a fost un 
examen pregătit cu seriozitate, 
cu multă muncă. Rezultatele obți
nute de elevii colegiului nostru la 
această sesiune - , mult mai se
veră decât în alți ani - sunt re
marcabile.

Din cei 181 absolvenți, au 
promovat examenul 179, ceea ce 
reprezintă 98,9%; 8 absolvenți au 
promovat cu medii cuprinse între 6 
și 7; 36 absolvenți cu medii cu
prinse între 7 și 8 și 135 între 8 și 
10, din care 50 peste 9. Printre 
primii 10 absolvenți, cu mediile 
cele mai mari la examenul de ba
calaureat, regăsim elevii care s-au 

distins de-a lungul celor 4 ani'prin 
performanțe școlare deosebite: 
Diana lulia Toncea, Liviu Aron, 
Adrian Măniguțiu, Ioana Coicu- 
lescu, Ramona Pobijan, Firczac 
lulius Marian, lulia Matei, Viorica 
Lugojan, Ciprian bacian Igna, Ra
mona Olimpia lordache. îi felicităm 
pe toți absolvenții și pe profesorii 
care i-au pregătit și le dorim mult 
succes la examenul de admitere 
în învățământul superior.

După rezultatele foarte bune 
obținute de absolvenții generației 
1998 la examenul de bacalaureat, 
o situație asemănătoare s-a înre
gistrat la examenul de admitere în 
clasa a IX-a. Exigența și profe
sionalismul membrilor comisiei de 
admitere în colegiul nostru a con
dus la o selecție riguroasă a can- 
didaților. Pentru cele 150 de locuri 
s-au prezentat la concurs 194 de 
elevi. Locurile s-au ocupat cu me
dii ce confirmă o pregătire temei
nică a candidaților noștri: 33 au 
obținut medii generale între 9 și 10; 
68 între 8 și 9; 46 între 7 și 8 și 
doar 4 candidați între 6 și 7.

Se cuvine să prezentăm 10 
candidați care au intrat cu mediile 
cele mari și școlile de la care pro
vin: Bogdana Buhoș și Irina Beg 
(Colegiul Național "Decebal" 

Deva), Marius Robert Burtea 
(Școala Generală Nr. 1 Deva), 
Sonia Lucaciu (Colegiul Național 
"Decebal" Deva), Alina Inisconi 
(Școala Generală Nr. 1 Deva), 
Alina Chinei (Școala Generală 
Nr. 2 Deva), Ioana Monica Tomo- 
vici (Colegiul Național "Decebal" 
Deva), Cristina Daniela Prejban 
(Școala Generală Nr. 4 Deva). 
Cristian Mircea Goțiu (Școala 
Generală Nr. 2 Deva) și Miruna 
Gabriela David (Liceul Sportiv 
Deva).

Deși ne aflăm în plină vacan
ță bine meritată pentru absol
venți, dascăli și viitori boboci, ne 
îndreptăm gândurile spre noul 
an școlar în care suntem siguri 
că reforma în învățământul româ
nesc va înainta, iar rezultatele ei 
vor deveni perceptibile curând. 
Avem toate condițiile și de 
aceea, noi, profesori și elevi, 
promovăm un învățământ per
formant, compatibil cu reperele 
educaționale caracteristice vre
mii noastre, apt să genereze 
prin efectele sale așteptata bo
găție în țara noastră.

Prof. Florin llieș,
directorul

Colegiului Național 
''Decebal" Deva
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Constituirea Filialei județene a 
Partidului Forțelor Democrate

I

(Urmare din pag. 1)

La "taifas" despre 
soarta Hunedoarei

moștenim?’’, “Cine suntem?", “Ce 
vrem?”, “Cum realizăm?”. Din 
documentul respectiv reiese cu 
claritate ce vrea, într-un spectru 
mai larg, noul partid și anume: 
‘egalitatea șanselor ‘afirmarea 
valorilor ‘eficientizarea muncii 
sociale ‘nivel de trai decent 
‘siguranță națională.

în documentul respectiv PFD 
se prezintă ca fiind promotorul 
idealurilor și aspirațiilor tuturor ce 
au luptat și luptă împotriva 
totalitarismului, îi reprezintă pe cei 
ce contribuie la ființarea 
României în libertate, democrație 
și bunăstare, acționează ferm 
pentru afirmarea și apărarea 
ființei naționale, păstrarea 
integrității teritoriale, a 
suveranității și independenței 
naționale, pentru toleranță și 
pace. își exprimă fără echivoc 
opțiunea sa republicană, apără 
pluralismul politic. Partidul va 
acționa pentru libertate și

Grca r ca pol u 1 a i soc 1 al - democrat: La “Căprioara"
La finele săptămânii 

trecute a avut loc la Deva o 
conferință de presă organizată 
de Filiala județeană a P.D.S.R. 
pe tema activității parla
mentarilor respectivei forma
țiuni politice din județul 
nostru. La manifestarea 
deschisă de dl dr.Mihail 
Rudeanu, președintele filialei, 
au participat dl senator Doru 
Gaița și dnii deputați 
dr.Gheorghe Ana și Ion 
Giurăscu.

S-a discutat concret și 
aprofundat asupra situației 
mineritului și siderurgiei 
hunedorene, relațiilor cu 

demnitate umană, libertate de 
gândire și expresie, dreptul la 
muncă, consolidarea și 
apărarea statului de drept, 
separarea puterilor în stat, 
garantarea proprietății private, 
respectul față de binele public, 
afirmarea și promovarea 
justiției sociale, cultivarea 
solidarității umane ș.a.

în partea a doua a 
conferinței a fost ales Consiliul 
județean al Partidului Forțelor 
Democrate format din 29 de 
membri și Comitetul executiv ai 
acestuia. în funcția de 
președinte a fost ales dl Iulian 
Boșorogan. Urăm filialei PFD 
deplin succes în înfăptuirea 
obiectivelor ce și le-a propus!

După conferință dl Dorin 
Lazăr Maior a răspuns la 
câteva întrebări adresate de 
reprezentantul ziarului nostru. 
Asupra acestora vom reveni 
într-un număr viitor al 
“Cuvântului liber”.

sindicatele, activității grupului 
parlamentar P.D.S.R. în Senat 
și Camera Deputaților.

O problemă mult dez
bătută a fost aceea a

constituirii polului social
democrat reliefându-se o 
seamă de acțiuni ale actualei 
puteri potrivnice realizării 
acestuia. S-a subliniat că 
obiectivul respectiv poate fi 
atins numai dacă formațiunile 
politice vor înțelege că acest

(Urmare din pag. 1)

Ghelari, Teliuc, cât și la marile 
societăți comerciale din zonă 
I.C.S.H. șiTermorep.

S-a vorbit mult despre 
siderurgia hunedoreană, uneori cu 
declarații surprinzătoare pentru 
cineva ce se declară pro capita
lism. Din tot ce s-a discutat la acest 
simpozion n-am întrezărit că ar fi 
cineva încrezător că societatea 
românească, în general, și 
comunitatea Hunedoarei, în par
ticular, are resurse intrinseci de a 
găsi un nou drum, diferit de cel de 
până acum, care să o ducă la 
siguranță economică. Se vorbește 
despre viitor de după edificii 
economice ale trecutului, împinse 
de la spate până peste poate ca 
să mai dea o pâine angajaților pe 
spatele societății. Ca alternative 
economice ale zonei s-a vorbit de 
industria cărnii, a laptelui, producția 
de mangal și fructe de pădure.

demers trebuie să fie în 
folosul tuturor, al forțelor de 
centru-stânga. în condițiile 
când reforma stagnează, iar 
economia ' românească 
risipește munca de decenii 
a cetățenilor, P.D.S.R. aduce 
la cunoștința membrilor și 
simpatizanților săi că este 
absolut necesar să se 
monitorizeze toate nerea- 
lizările puterii pentru a opri 
degringolada economiei, 
sărăcirea continuă a 
populației ș.a.

Biroul de presă al filialei 
Hunedoara a P.D.S.R.

Puțin pentru o "bubă1' atât de 
mare, în condițiile unui interes 
zero al investitorilor români sau 
străini pentru zonă. Nimeni n-a 
pomenit nimic de un fenomen 
obișnuit în capitalism, migrarea 
forței de muncă. în absența 
celorlalte, “ultima" alternativă, cei 
drept traumatizantă psihic, poate 
însemna o diminuare economică 
a zonei pe fondul părăsirii 
acesteia de cei în căutarea unor 
zone mai puțin “defavorizate". 
Drama dezrădăcinării nu e nouă 
la români, ea trebuie privită rea
list, drept în ochi, ca o ultimă 
rezolvare pentru căderea 
economică a unor zone 
monoindustriale. Toate acestea 
cu o singură condiție: să fie 
vorba de zone defavorizate și 
nu de țări defavorizate. 
Altminteri de sărăcie nu vei mai 
putea fugi niciunde în România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE de la 

SC "ALIMENTARA" SA DEUA 
convoacă 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR in data dc 8 august 1998, ora 9, la 

sediul societății din Deva, b-dul Decebal, bloc F parter. 
ORDINEA DF ZI:
1. Analiza situației economico-financiare pe sein. I 

1998;
2. Stabilirea prețului de vânzare a unor active propuse 

spre vânzare prin licitație sau negociere directă;
3. Divizarea societății in funcție de ponderea și 

structura acționarilor principali;
4. Diverse.
în situația in care nu sunt intrunite condițiile de 

prezență pentru prima convocare, a doua adunare 
generală extraordinară va fi convocată in data de 9 au
gust 1998, in același loc și oră.

în decorul de o rară frumusețe de 
la “Căprioara" (Deva), tabăra școlarq 
și-a deschis porțile pentru prima.serie 
de copii din această vară. în urmă cu 
două zile au sosit aici 42 de copii din 
județul Mehedinți și alți 42 din 
Constanța. Vremea frumoasă i-a 
entuziasmat pentru a da viață 
programului de recreere activă ce li se 
oferă pentru cele 10 zile ce le vor 
petrece aici. Tabăra i-a primit în spații 
confortabile (s-au realizat investiții 
importante, care au adus îmbunătățiri 
radicale la acoperiș și la fațada 
clădirii, sălile au fost compartimentate 
și mochetate, totul în favoarea unei 
cazări cât mai bune). Tot în aceste 
zile au sosit la Sântămăria Orlea, în 
cea de a Il-a serie, peste 70 de copii 
de la Galați și Constanța, iar la 
Lăpușnic, în seria a lll-a, 67 de elevi 
din județele Prahova și Buzău. (L.L.)

k_________ ____________ _

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

168197,164761

PRODUCE SI VINDE 
TOATE TIPURILE DEJ

® CUIE DE CONSTRUCȚII;
® PLASĂ DIN SÂRMĂ NEAGRĂ; A 

® PLASĂ DIN SÂRMĂ ZINCAIĂ:^

® PLASĂ RAB

Mergi pe acoperire de calitate! (
Participă la concursul CONNEX GSM
"Descoperiți acoperirea noastră"
și câștigă unul din cele 6 autoturisme NISSAN!
în perioada 20-27 iulie, 

urmărește mașinile CONNEX GSM din Imagine!
Ele vor patrula zilnic prin zona
Timișoara-Arad-Deva-Hunedoara-Lugoj.
Dacă le vezi, sună pe loc
la numărul de telefon inscripționat pe ele
și ai șansa să câștigi unul din cele 6 autoturisme NISSAN 
puse în joc de CONNEX GSM.
Poți intra în competiția CONNEX GSM
"Descoperiți acoperirea noastră", indiferent dacă 
ești posesor de telefon fix sau mobil.
Tragerea la sorți a câștigătorilor
va avea loc pe data de 27 iulie 1998, ora 14.00 
la magazinul CONNEX GSM din Timișoara, 
Strada Rodnei nr.2
Sponsor oficial: Nissan.
Niciodată n-a fost mai simplu să câștigi!

Descoperiți acoperirea noastră!


