
lată, s-a petrecut și vizita 
președintelui Emil Constan- 
tinescu în Statele Unite ale
Americii, de la care toți românii 
au așteptat multe, dar se pare 
•că s-au realizat prea puține. E 
drept, președintele nostru a 
avut onoarea să vorbească în 
sala Congresului și să fie chiar 
mult aplaudat, dar trebuie să 
recunoaștem că acesta a ocolit 
cu dibăcie situația economică a 
României, contribuind doar la 
repararea imaginii țării în ochii 
americanilor și deloc la 
mobilizarea investitorilor de 
peste ocean ca să-și aducă 
banii la noi. Chiar și la 
întâlnirea din Biroul Oval cu

COMENTĂRI/ Parca nimic na merge...
președintele Bill Clinton - 
momentul principal al vizitei - s- 
a discutat puțin despre 
economia noastră în cădere 
liberă, parcă ambilor șefi de 
state fiindu-le jenă sau poate 
lehamite să-și consume timpul 
întâlnirii (de doar 30 de minute) 
pentru a vorbi despre un bolnav 
care nu se mai vindecă, deși 
doctorii știu ce are și au și medi
camentele necesare - reforma, 
restructurarea, privatizarea.

Ce putea să facă pre
ședintele nostru la întâlnirea cu 

Bill Clinton? Poate ar fi reușit 
mai multe dacă i-ar fi spus direct 
și clar că economia noastră nu 
merge deloc, că investitorii 
străini și îndeosebi americani nu 
prea vin în România, că la noi 
clasa politică este preocupată 
mai mult de interesele proprii și 
aproape deloc de interesele 
naționale? Dar Clinton cunoștea 
toate acestea, nu trebuia să i le 
mai spună. Sau poate ar fi 
trebuit să-i arate cum are de 
gând să impulsioneze reforma 
în țară, reformă care, finalizată, 

ar aduce, potrivit ministrului 
american al apărării William 
Cohen, și intrarea în NATO și 
investitorii americani?

Desigur, președintele Ro
mâniei putea aborda în multe 
feluri discuțiile cu omologul său 
american. Dar oare ar fi reușit 
să-l convingă pe șeful celui mai 
puternic stat al lumii, hârșit prin 
toate ascunzișurile politicii? 
Greu de spus. Dacă nici faptul 
că încă de anul trecut, de la 
vizita președintelui american, 
când s-a instituit parteneriatul 

strategic între cele două țări, 
nimic nu s-a mișcat, ce-ar fi 
putut rezolva în doar 30 de 
minute președintele nostru, 
oricât de abil ar fi?

Fapt este că vizita a fost 
totuși utilă. Chiar și dacă a 
contribuit doar la cosmetizarea 
imaginii României în ochii 
americanilor tot e un câștig. Rău 
este că președintele n-a obținut 
mare lucru, deși ar fi putut 
obține foarte multe. El s-a dus 
însă în State fără să aibă 
spatele asigurat. Nici un general 

nu pleacă la luptă fără să fie 
asigurat că în spate are 
rezervele necesare câștigării 
bătăliei.

Care ar fi fost rezervele 
necesare președintelui român 
pentru a se întoarce victorios 
din State? în primul rând 
accelerarea reformei și, odată 
cu aceasta, a privatizării 
industriei, băncilor, societă
ților de asigurare etc. Apoi, 
restructurarea masivă a 
societăților comerciale și a 
regiilor autonome, moder-

Gh. PAVEL

(Continuare în pag. 8)
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CEB Hațeg se Justifică
Situația financiară a 

Centrului de Execuție Bugetară 
(CEB) Hațeg a constituit 
subiectul cel mai dezbătut și mai 
controversat al ședinței 
Consiliului local Hațeg ce a avut 
loc în cursul săptămânii trecute.

Deși aprobate și adoptate în 
final, în cadrul hotărârilor privind 
contul de execuție al bugetului 
orașului Hațeg pe anul 1997 și, 
respectiv, bugetul pe anul 1998, 
cele referitoare la învățământ nu 
au primit avizul favorabil al 
comisiei de dezvoltare 
economico-socială finanțe - 
buget.

Motivația se regăsește și în 
cuprinsul celor două adrese

întocmite de primarul localității 
(în 28.01.1998) și de membrii 
consiliului local (în 10.07.1998) 
către Ministerul Educației 
Naționale, dlui ministru Andrei 
Marga. în cadrul acesteia din 
urmă se precizează: “Din 
bugetul pe anul 1997 i-a fost 
acordat CEB Hațeg suma de 
850 milioane lei, din care o 
parte însemnată (400 milioane 
lei) pentru încălzirea centrală a 
Liceului Hațeg, iar restul să fie 
repartizați celorlalte instituții 
școlare și preșcolare. încălzirea 
centrală nu s-a făcut dar banii 
s-au cheltuit nu știm pe ce?”

Citând sursele menționate, 
se mai arată că dl Ștefan Itul,

directorul liceului și ordonator al 
CEB Hațeg, a refuzat să se 
prezinte cu o informare scrisă 
despre modul cum a fost 
executat bugetul învățământului 
în anul financiar 1997, la 
solicitările consiliului local în 
ședințele din lunile octombrie și 
noiembrie 1997; s-a invocat 
astfel lipsa de cooperare (“ca să 
nu spunem sfidare") a dlui Itul cu 
consiliul local.

Răspunzând solicitărilor 
primarului de a analiza 
atitudinea directorului liceului, 
Inspectoratul Școlar informa - 
prin adresa nr.1507 din 14 mai 
1998 - că “dumnealui se obligă 
să prezinte personal o informație

Consiliului Local Hațeg, in 
prezența unui reprezentant al 
Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara și al 
Prefecturii, despre modul cum 
a fost executat - gestionat 
bugetul învățământului".

Amintita ședință a 
Consiliului local a adus, în fine, 
cele două “părți" față în față, 
fiecare cu propriile puncte de 
vedere și justificări. Deși 
secretarul primăriei menționa 
că cele 850 de milioane de lei 
s-au dat pentru cheltuieli de

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 8)

Partidul Forțelor Democrate va căuta 
și va spune numai adevărul

Interviu cu dl Dorin Lazăr Maior - președintele PFD
Profitând de prezența la 

Deva a dlui Dorin Lazăr Maior, 
președintele Partidului Forțelor 
Democrate, care a participat, 
așa cum anunțam în coloanele 
ziarului nostru la Conferința 
Filialei județene a PFD, i-am 
adresat câteva întrebări la care 
am primit răspunsuri limpezi și 
competente.

întrebare: Am aflat că 
partidul ce-l conduceți s-a 
înregistrat la Tribunalul Muni
cipiului București la 20 mai 
a.c. Deci, de ce a apărut așa 
de târziu?

Răspuns: într-adevăr cam 
târziu din pricini ce nu merită 
menționate. Dar ne vom strădui 

kșă recuperăm timpul pierdut. La

ora actuală, partidul are filiale în 
26 de județe și numără circa 
11500 de membri. Filiala din 
Hunedoara este poarta de intrare 
a PFD în Ardeal.

î: Apropo de Ardeal, 
oamenii ce trăiesc aici sunt 
foarte sensibili la problema 
națională. Ținând seama de 
faptul că sintagma “național” 
nu este cuprinsă în titulatura 
partidului dvs., credeți că veți 
avea mulți adepți aici?

R: Credem că da și vom 
acționa cu perseverență în 
această direcție.

î: în cuvântul dvs la 
conferința județeană ați 
subliniat că obiectivul funda
mental al Partidului Forțelor

Democrate este aflarea 
adevărului despre evenimen
tele din Decembrie 1989. 
Considerați că acest adevăr 
va ieși vreodată la lumină?

R: Fără doar și poate că va 
ieși. Putea fi scos și până 
acum, dar nici un guvern post- 
decembrist n-a avut acest 
interes.

î: Nici guvernul actual nu- 
I are?

R: Nici. Puterea, coaliția ce 
conduce țara nu-i acordă 
acestei probleme nici o atenție.

A consemnat 
Traian BONDOR

(Continuare în pag. •8)

Cursul de antreprenoriat
După cum am fost 

informați de la Camera de 
Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, de curând s-a 
încheiat cursul de antre
prenoriat, care a fost 
organizat împreună cu 
Fundația româno-elvețiană și 
cu AFF Curtea de Argeș.

La curs au participat 23 de 
persoane din diverse 
sectoare economice, care în 
cele 140 de ore ale programei 
s-au perfecționat în inițierea 
și conducerea unei afaceri.

Cu ocazia examenului de

absolvire, cursanții au susținut 
fiecare, în fața comisiei, un 
plan de afaceri întocmit pe 
parcursul orelor de cursuri și 
de afaceri. Aprecierea 
lucrărilor s-a făcut pe baza 
unui barem foarte riguros.

Apreciind în mod deosebit 
seriozitatea în pregătire a 
cursanților, președintele 
Fundației româno-elvețiene, dl 
loan Mircea, a premiat lucrările 
cu cel mai bun punctaj. 
Premiul I (un milion lei) a fost 
obținut de către dl Nicolae 
Crișan cu planul de afaceri

„Cariera de marmură și roci 
ornamentale" - premiul II 
(600 mii lei) - dl Mircea Leach 
pentru „Sector de exploatare 
și prelucrare lemn", premiul 
III (400 mii lei) a revenit dnei 
Alina Paveloiu pentru 
„Grădinița cu program spe
cial", iar mențiunea specială 
(200 mii lei) dlui Teodor 
Berindei „Computer-Club". 
S-a apreciat că toate 
planurile de afaceri au întrunit 
condiții pentru a fi susținute 
de către parteneri autohtoni 
sau de către organizații 
finanțatoare externe. (N.T.)

Pentru 
clarificare

Dl Ion Macovei, președinte al 
Filialei PNL a județului Hunedoara, 
ne-a trimis pentru publicare un 
comunicat de presă, în care se 
arată că: „Biroul Filialei P.N.L. a 
Județului Hunedoara a luat 
cunoștință cu stupoare ( de 
afirmațiile domnului senator Blejan 
Constantin, afirmații făcute într-un 
interviu acordat ziarului „Oglinda".

Este cunoscută încetineala cu 
care Parlamentul României aprobă 
inițiativele legislative, cu precădere 
actele normative necesare refor
mei. Voturile aparțin parlamentarilor 
și nu conducerii partidului, împre
jurare cunoscută de toată lumea.

Declarația făcută nu reprezintă 
punctul de vedere al Filialei 
județului Hunedoara a P.N.L.

De asemenea, nu putem agrea 
atacurile asupra altor partide din 
coaliție (în acest caz P.S.D.R.), 
având în vedere problemele 
noastre comune ale tuturor 
partidelor din coaliție în vederea 
realizării programului de 
guvernare."

Când s-a construit sistemul de captare - tratare - aducțiune a 
apei potabile Roșcani - Ilia s-a avut în vedere ca acesta să asigure 
apa potabilă pentru cele două comune, Ilia și Dobra, ambele aflate la 
vremea respectivă în fața perspectivei de a fi declarate orașe pe 
criteriile după care era atunci înțeleasă noțiunea de oraș. Revoluția a 
schimbat ordinea prestabilită a multor organizări sociale și economice. 
Unora le-a schimbat-o în bine, pe altele le-a bulversat. Cam așa s-a 
întâmplat în privința sistemului de alimentare cu apă amintit.

Până nu de mult, sistemul s-a aflat în administrarea RAGCL Deva, 
în proprietatea Consiliului județean după modelul sistemului 
Sântămăria Orlea - Deva. Era o formă cât de cât stabilă de organizare.

Modificările aduse Legii 69/1991 a administrației publice locale, 
care dau acesteia un grad mai ridicat de autonomie, au condus la 
dezmembrarea RAGCL Deva în trei structuri cu administrare și 
gestiune distincte. Tot în numele autonomiei locale, comuna Dobra a 
solicitat în proprietate și administrare capacitățile de captare - tratare 
a apei potabile aflate la Roșcani - deci pe teritoriul său.

Până aici s-ar părea că nu e nimic neclar. Cine administrează 
sistemul suportă cheltuielile de producție a apei potabile pe care apoi 
o vinde ca marfă pe bază de tarif.

Numai că ilienii se socotesc păcăliți. Sistemul, spun autoritățile 
lliei, a fost proiectat și finanțat în principal pentru Ilia și acum noi 
trebuie să cumpărăm apă de la Dobra.

Autoritățile din Ilia au dreptatea lor. Orice marfă, deci și apa 
potabilă, prin vânzare aduce profit; dacă e produsă cu profit. Profitul 
însă nu se mai regăsește decât la proprietarul mijlocului de producție, 
deci la Dobra.

Lăsată în suspensie multă vreme, problema de administrare și 
de proprietate asupra sistemului va naște conflicte, mai întâi 
economice și apoi sociale. E bine să fie prevenite. Și arbitri nu pot fi 
decât Prefectura și Consiliul județean.

Ion CIOCLEI

CONTINUITATE
CREAREA FRUMOSULUI
S-ar putea crede că la vremea 

aceasta este pauză în domeniul 
întreținerii spațiilor verzi. Dar este 
doar o părere. Căci, pe lângă 
măturatul străzilor, acțiune 
permanentă efectuată de echipele 
de lucru ale Serviciului Gospodărie 
Publică din cadrul Consiliului local 
Deva, continuă în municipiu și 
întreținerea spațiilor verzi.

Din păcate, există încă locuri 
neglijate?care n-au mai făcut 
„cunoștință” cu mătura de ani de 
zile, unde doar vântul și nu mâna 
omului,, adună" resturile aruncate 
la voia întâmplării și vegetația 
uscată.

Cineva emitea părerea că 
dacă a plătit să i se facă ordine

'Gospodărirea localităților)
Cum preciza dl loan Popa, șeful 

serviciului, se prășesc a treia oară 
trandafirii din zonele centrale și se 
execută cositul ierbii, în paralel se 
curăță gurile de scurgere a apei 
pluviale. Se efectuează marcajele 
axiale pe bulevardul „Decebal", pe 
strada Libertății și pe D.N. 7. în 
parcul central, de câteva zile au fost 
instalate două complexe de jocuri 
pentru copii.

Deci, eforturile pentru aspectul 
îngrijit al străzilor și spațiilor verzi, 
pentru utilitatea parcurilor sunt 
permanente. Numai că acestea 
trebuie susținute de către toți 
locuitorii municipiului.

Atât prin achitarea taxei de 
5000 de lei anual, la Primăria Deva, 
căt și prin efectuarea și menținerea 
curățeniei în propria curte, pe 
trotuarul sau aleea din fața casei.

lângă bloc, părere neacceptată de 
acei oameni ordonați și gospodari 
care sunt conștienți că aspectul 
propriei case și împrejurimii 
acesteia revine fiecărui locatar.

Pe de altă parte, sunt și 
persoane care ignoră hotărârea 
Consiliului local, neachitând 
acea minimă taxă, dar au 
pretenții la curățenie. Or, dacă 
ne îndreptăm spre Occident și 
vrem ca și la noi să fie la fel, 
fără plată, cum afirma dl I. 
Popa, „nu se poate face nimic”. 
Dar nici fără un oarecare efort - 
care în final este și în folosul 
propriei sănătăți, căci mișcarea 
revigorează organismul - 
pentru îngrijirea rondourilor cu 
flori și gardului viu, a curățeniei 
trotuarelor. (E.S.)

Ca da vrui de lângă 
conducte

La Hunedoara, lângă conductele de 
termoficare ce duc la spălătoria municipiului, a 
fost găsit cadavrul lui Eliade Botilă, de 36 de ani. 
Cunoscut alcoolic și fără locuință, el obișnuia să 
înnopteze în acea zonă. Nu sunt suspiciuni de 
comitere a vreunei fapte penale.

A murit în râu
în 17 iulie a.c., Adela Buieac, de 66 de ani, 

din Lăpugiu de Jos, s-a îmbătat. în această stare, 
ea a încercat să coboare la albia râului din 
localitate. A căzut pe treptele de beton, iar în urma 

^leziunilor a decedat._________________________

[> Accident mortal la Zlaști
Vineri, 17 iulie a.c., la Secția "Dolomită" Zlaști, 

sudorul Vasile Pleș de 39 de ani a fost victima 
unui accident mortal de muncă. în timp ce efectua 
o lucrare la un răcitor, din neatenție, Vasile a căzut 
de la o înălțime de aproximativ 4 m. A decedat 
ulterior la Spitalul județean Deva. 

[)>Traian și-a omorât fiul
în noaptea de sâmbătă spre duminică, în 

satul Mihăileni, comuna Buceș, s-a petrecut o 
tragedie. Pe fondul unui consum exagerat de 
alcool, în jurul orei 1, între Traian Ciocan, 49 de 
ani, pensionar, și fiul său, Daniel Florian, de 22 
de ani, a intervenit un conflict spontan. în aceste 
condiții, Traian a pus mâna pe cuțit și a lovit în 
partea stângă a toracelui. Daniel a murit în 19 
iulie a.c. la Spitalul județean din Timișoara. (V.N.)j
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O BERBEC
Inspirația vă poate ajuta 

în depășirea unei situații 
mai deosebite. Dar nu 
căutați cu tot dinadinsul o 
astfel de situație. Mai bine 
purtați o discuție cu un 
prieten.

O TAUR
Nu vă neglijați serviciul 

pentru o anume persoană, 
mai ales că nu-i sigur că 
idila se va înfiripa. Pas 
important într-o afacere 
secretă.

O GEMENI
Relațiile cu frații vor 

deveni prioritare. Ajungeți 
chiar la o Conversație care 
vă avantajează. Nu-i exclus 
să primiți o veste despre 
persoana iubită.

□ RAC
încurcături legate de 

bani. Partenerul de viață 
este puțin nemulțumit; 
arătati-i că nu are motive.

O LEU
O zi bună de studiu și de 

rezolvat acte personale sau 
la serviciu. Activitățile 
comerciale v-ar putea 
aduce satisfacții. Se impun 
drumuri scurte, care nu vă 
vor deranja.

C FECIOARĂ
Colegii vă vor ajuta să 

rezolvați o problemă 
dificilă. Inițiativele per
sonale nu vă vor aduce 
rezultatele așteptate. O 
problemă de sănătate s-ar 
putea rezolva azi.

O BALANȚĂ
Nu vă asumați riscuri 

inutile chiar dacă cineva vă 
sprijină. Conjunctura 
generală nu este dintre 
cele mai bune și dacă nu 
sunteți prudent nu veți avea 
realizări.

O SCORPION
Unul din prietenii dv va 

avea o problemă 
deosebită. Lăsați totul baltă 
și dați-i o mână de ajutor. 
La serviciu fiți atent să nu 
supărați un șef.

O SĂGETĂTOR
Nu lăsați telefonul să 

sune căci veți primi o veste 
care vă va îmbunătăți 
starea de spirit. Un părinte 
vă face un cadou.

C CAPRICORN
Aveți impresia că 

partenerul de viață vâ pune 
piedici și asta vă scoate din 
sărite. O explicație n-ar 
face decât să amplifice 
tensiunile existente. De 
bani nu duceți lipsă.

3 VĂRSĂTOR
Sunteți într-o vervă 

molipșitoare. Veți afla 
adevăruri la care n-ați mai 
meditat până acum. O 
călătorie v-ar putea aduce 
unele avantaje materiale.

O PEȘTI
Obstacole incredibile în 

încercarea de a pleca la 
drum. Nu insistați; vă veți 
convinge că tot răul a fost 
spre bine.

Mihai Cîmpeanu a urcat de două uri pe pudium la
"RALIUL ROMÂNIEI 

MOL ’OR"
După eșecul de la raliul 

Clujului '98 unde echipajul 
Mihai Câmpeanu și Nicoiae 
Ciama din cadrul Asociației 
Sportive "Michael Auto- 
sport” Brad a abandonat 
datorită unei defecțiuni la 
cutia de viteze, "Raliul 
României MOL ’98" 
desfășurat ta Baia Mare în 
perioada 3-5 iulie a.c. a adus 
echipajului brădean un 
succes de prestigiu - locul 
întâi la grupa H3 (clasa 1400- 
1600 crri1), locul trei ia grupa 
H (clasa peste 1600 cm3 
unde se admite orice 
modificare). De asemenea în 
clasamentul general al 
Raliului României MOL 98 
echipajul brădean s-a clasat 
pe locul nouă.

Actualul concurs de la 
Baia Mare s-a derulat pe o 
distanță de 700 km cu 27 de 
probe speciale și cu un 
coeficient de dificultate de 
gradul 5. Să mai notăm că 
în ziua a doua a concursului,

Tinerele voleibaliste de la CSȘ Deva - vicecampioane naționale

Lotul CSȘ Deva, proaspătă vicecampioană națională la volei, comportament remarcabil 
în majoritatea întâlnirilor avute.

9.00 TVR Cluj-N. 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara
12.05 Sensul tranziției (r)
13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15^00
Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare
17.30 Medicina pentru toți. 
Arsurile 18.0> Simba -
Regele leu (d.a) 18.35 Katts 
și câinele (s,e p. 50)19.00 
Sunset Beach (s, ep. 263)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială 21.00 Efecte 
secundare (s. SUA 1995, 
ultimul ep.) 21.50 Memorialul 
durerii (do): „Sighet, un oraș 
al memoriei” 23.00 Un secol 
de cinema (do): Yul Brynner

tvr 2
8.30 Canary Wharf (s/r) 

9.00 Teleenciclopedia (r) 
10.00 Avocatul poporului (r) 

alături de dificultățile 
traseului s-a mai adăugat și 
o ploaie torențială care a 
determinat abandonul 
multor echipaje.

Vorbind despre ultima 
competiție automobilistică, 
Mihai Cîmpeanu ne-a 
precizat că rezultatul obținut 
alături de colegul său 
Nicoiae Ciama este unul 
foarte bun având în vedere 
că majoritatea dintre 
concurenți au participat ia 
raliu cu mașini mult mai 
performante.

“Aș dori să mulțumesc 
sponsorilor și Iubitorilor 
acestui sport care ne-au 
susținut moral și material - 
Autocentrum SRL Deva, Alin 
Transimpex SRL Brad, 
Eurovenus SRL Deva, Fresh 
AHmcarn Deva, Benoii SRL 
Deva, ACRDeva -precum și 
mecanicului loan Gulea care 
a fost alături de echipaj în 
toate competițiile".

Prin rezultatele obținute

11.00 Comorile lumii (do/r)
11.30 Mapamond (s) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă... (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 D.a. 
16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Peria Neagră 
(s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamenatre 20.10 Ultimele 
știri (s, ultimul ep.) 21.00 
Pentru dvs., doamnă! 22.00 
Șansa (dramă SUA 1995)

ANTENA I
10.00 Planeta vie (do)

10.25 Animal Show (s) 11.00 
Vacanță periculoasă (f/r)
12.55 Roata de rezervă (r)
13.25 Denver, ultimul
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Falsă identitate 
(s) 15.10 întoarcerea
Sfântului (s, ep. 23) 16.05 
Văduva (s, ep. 47) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 111) 19.30 
Dallas (s, ep. 49) 20.20 Rebel

la Raliul “României Moi ’98", adaugă în cartea de vizită un grupa H3, grupa 1400-1600 
echipajul Mihai Cîmpeanu, nou succes cu șansa de a cm3
Nicoiae Ciama își mai deveni campioni naționali ia Corne! POENAR

(dramă Australia ’85) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor 
(s) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Tropical Heat (s, ep. 3) 0.15 
Nash Bridges (s, ep. 7)

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 Profe
siunea mea, cultura (r. p. I)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r, 
p. II) 13.30 Pentru dragostea 
lui Benji (f.a. SUA 1977) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano(s) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Mirada de mujer (s) 
18.00 Familia Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Fam. 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Shattered Dreams 
(dramă SUA ’90) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
124) 22.45 Știrile PRO TV

Clubul sportiv școlar 
Deva, pe lângă secțiile de 
lupte, canotaj care au 
înregistrat succese remar
cabile, de curând și tinerele 
voleibaliste s-au comportat 
remarcabil. Participând la 
faza finală de la Botoșani a 
turneului de minivolei, 
elevele prof. Vladimir 
Ghicuță au învins cu același 
scor 3-0 pe CSȘ Craiova, 
CSȘ Focșani, CSȘ București 
și cu 3-1 CSȘ Târgoviște. în 
urma acestor rezultate 
devencele aveau de disputat 
finala cu CSȘ Baia Mare, 
fiindu-le necesară câștigarea 
a cel puțin două seturi, 
pentru a-și adjudeca titlul de 
campioane naționale. Dar, cu 
ajutorul nemijlocit al brigăzii 
de arbitraj, băimărencele au 
învins cu 3-1 și astfel CSȘ 
Deva s-a clasat pe locul al

AGASA
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 Secrete de 
familie (s/r) 14.15 La Bella 
Mugnaia (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)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Nimic per
sonal (s) 21.30 Verdict: crimă! 
(s) 22.30 Portretul (dramă 
SUA 1993)

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) 15.05 
Xuxa (show pentru copii) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri 

doilea, devenind vice
campioane naționale. Toate 
componentele lotului și 
anume: Elena loniță, 
Mihaela Mane, Mariana 
Bratu, Carmen Ciurla, 
Veronica Barbu, Beatrice 
Georgescu, lulia Trif, Dana 
Ciucur și Maria Stoica și-au 
adus contribuția la acest 
rezultat remarcabil pentru 
CSȘ Deva condus cu 
pricepere de dl prof. Matei 
Partenie.

Jucătoarele Elena 
loniță, Veronica Barbu, 
Mihaela Mane au plecat 
sâmbătă 18 iulie a.c. la 
Piatra Neamț, alături de 
antrenorul lor prof. Vladimir 
Ghicuță, pentru lotul de 
speranțe al României, unde 
urmează un program spe
cial de pregătire.

Viorel NICULA

și bogați (s, ep. 152) 19.00X 
Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Un alt început (s, 
ep. 8) 21.15 Somnul 
inocenților (thriller SUA 
1995) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Program 

muzical 06.30-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri lo
cale (r) 10.00-10.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 “Vorbiți 
aici!” PRO TV Deva 22.05- 
22.20 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05- 
22.15 Știri locale (r)
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Handicapul nu 
poate nărui 
speranța!

De curând Liceul Avram 
lancu din Brad a fost gazda u- 
nei interesante demonstrații 
sportive a persoanelor cu han
dicap neuromotor, desfășurate 
în cadrul legăturilor de prietenie 
dintre clubul sportiv "Cutezătorii" 
al persoanelor handicapate ne
uromotor din Hunedoara și Aso
ciația Roumanie Sans Bequilles 
din Franța. La demonstrația 
sportivă a participat o echipă de 
la Clubul sportiv Handi - Sport 
însoțită de dl Daniel Stark, an
trenor, dl Marcel Belvo - pre
ședintele clubului Handi - Sport 
și dl Norbert Kainz, delegatul 
Asociației Roumanie Sans 
Bequilles.

Cei peste 20 de sportivi 
aparținând celor două cluburi s- 
au întrecut la disciplina baschet 
în cărucioare și tenis de masă. 
Demonstrația sportivă s-a în
cheiat cu un frumos spectacol 
folcloric oferit de ansamblul 
"Țarina" din Brad. Unul din pro
motorii acestei interesante ac
țiuni este dl Octavian Bogdan - 
președintele clubului sportiv 
"Cutezătorii" pe care l-am avut 
partener de discuție. Domnia sa, 
de o modestie rară, mi-a vorbit 
despre scopul acestui intere
sant club sportiv și anume cre
area condițiilor practicării spor
tului de agrement și performanță 
pentru orice persoană cu han
dicap neuromotor în funcție de 
posibilitățile fiecăreia, în vederea 

redescoperirii independenței de 
mișcare, asigurării unei mai mari 
autonomii și obținerii încrederii în 
forțele proprii. Totodată am aflat 
că este în atenția conducerii clu
bului ca pe lângă cele două dis
cipline sportive: baschet în că
rucioare, tenis de masă, să prin
dă viață și atletismul și moto- 
crosul cu tinerii valizi. Toate 
aceste activități ale clubului să 
fie un imbold pentru ca fiecare 
persoană handicapată să-și 
câștige încrederea în propriile 
forțe, putând să facă și altceva 
decât să se gândească la boală. 
Dl Octavian Bogdan ne-a mai 
spus că dorește prin această 
grupare sportivă să arate tu
turor să nu vadă în persoanele 
cu probleme neuromotorii han
dicapul ci și lupta acestor ființe 
umane pentru a face și alte ac
tivități care sunt permise de 
starea de sănătate.

Membrii clubului sportiv "Cu
tezătorii" speră să unească prin 
sport pe toți cei care vor să se 
afirme în activitatea sportivă cu 
cei ce doresc o apropiere de 
această categorie de persoane. 
Societatea trebuie să nu vadă în 
persoanele handicapate han
dicapul, ci OMUL. în momentul 
când se va reuși acest dezide
rat cu siguranță că vom ajunge 
departe cu civilizația și bunul 
simț.

Viore! N/CULA

muu i Cu gândul și cu fapta la 
promovare în Liga națională

Ieri a avut loc ședința teh
nică organizatorică a grupării 
feminine de handbal din Deva, 
având ca scop aprobarea pro
gramului de pregătiri, definiti
varea lotului pentru noul sezon 
handbalistic. La ședință au par
ticipat întregul lot de jucătoare, 
antrenori precum și conducă
torii noii societăți non profit - 
Universitatea Remin Deva. 
Acesta va fi noul nume cu care 
echipa va juca în competițiile 
oficiale și amicale de acum îna
inte. S-a stabilit că obiectivul 

Ieri după amiaza s-a încheiat turneul de fotbal organizat in 
perioada 17-21 iulie de către Asociația Sportivă Tehno Sporting 
Simeria și CFR Marmosim Simeria.

Au participat echipe de micuți fotbaliști născuți în 1985, 84, 83 
precum și mai mari din 1982,81,80 de la Victoria Călan, Metalurgistul 
Cugir, Start 91, Vega Deva, Constructorul Hunedoara, Tehno Sporting 
Simeria, Sportul Studențesc București și Rapid București.

Așa cum ne-a comunicat dl prof. Ion Bădoi, unul dintre cei mai 
înflăcărați susținători ai fotbalului juvenil, scopul turneului este 
continuarea activității fotbalistice pe timpul vacanței pentru copii, 
desfășurarea unei activități în timpul liber în mod organizat pentru 
tineri și în special depistarea de noi talente pentru fotbalul românesc.

Viore! N/CULA
— . -............. -. — --------------------- /

echipei este, fără îndoială, pro
movarea în Liga Națională. în 
acest sens consiliul de adminis
trație a stabilit, împreună cu co
lectivul de tehnicieni de la cârma 
echipei, un program de pregătiri 
variat și bazat pe o pregătire la 
un înalt nivel tehnico-tactic care în 
final să permită jucătoarelor abor
darea partidelor din noul cam
pionat cu încredere în forțele 
proprii.

Dar iată cum se prezintă lotul 
pentru noua ediție a diviziei A la 
handbal feminin:

Portari: Simona Buză, Cera- 
sela Harșani și nou transferata de 
la Autonova Satu-Mare, Claudia 
Cetățeanu.

Pivot: Laura Crăciun și Violina 
Hențiu.

Centru: Codruța Zavragiu și 
Laura Avram, venită de la CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca

Extremă dreaptă: Clara du
cea de la Daewoo Craiova și Si
mona Bozan.

Extremă stângă: Diana Patru 
și Lăcrămioara Rădos.

Inter stângă: Lavinia Sârbu și 
Oana Catargiu, transferată de la 
Rapid București.

Inter dreapta: Melinda Toth și 
Cosmina Rus

Conducătorii Universității Remin 
Deva încearcă implementarea în lot 
și a cunoscutului pivot Anca Mihuț, 
de la echipa de primă ligă Silcotub 
Zalău. Echipa va fi antrenată în 
continuare de dl prof. Marcel Șer- 
ban, director sportiv este numit dl 
prof. Ion Mătăsaru, iar director exe
cutiv dl ing. Gheorghe Crișan.

în perioada 21-31 iulie lotul 
de jucătoare va urma o pregă
tire centralizată pe litoral în sta
țiunea Eforie Nord, apoi se va 
continua programul de pregătiri 
în perioada 3-9 august la 
Geoagiu.

în vederea cristalizării unei 
echipe de bază, se va par
ticipa la București în perioada 
21-23 august la Cupa "Antilo
pa". Totodată se va organiza 
tradiționalul turneu dotat cu 
Cupa Remin la Deva, unde pe 
lângă echipa locală se speră 
participarea a cinci echipe pu
ternice. Pe 5, 6 septembrie se 
va încheia pregătirea precom- 
petițională cu 2-3 jocuri ami
cale cu adversari puternici. 
Campionatul va începe pe 12 
septembrie, unde toți iubitorii 
acestui frumos sport speră 
într-un început de bun augur 
al echipei din Deva.

Viore! N/CULA

Mergi pe acoperire de calitate!
Participă la concursul CONNEX GSM
"Descoperiț» acoperirea noastră"
și câștigă unul din cele 6 autoturisme NISSAN!
In 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.
Tragerca 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!
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I Blestemul pământului, blestemul tranziției
Agricultura, fără nici un 

dubiu, este lăsată și pe mai 
departe în România pe post 
de cenușăreasă a economiei 
naționale. Acest lucru iese 
mai pregnant în evidență, în 
fiecare an, la timpul recoltării 
cerealelor păioase. O cifră 
este relevantă pentru acest 
fapt: anul trecut, la recoltarea 
și valorificarea cerealelor, 
producătorii români au 
înregistrat pierderi de peste 
4000 de miliarde de lei. Ceea 
ce constituie, să recunoaș
tem, o contraperformanță 
greu de egalat. Fără nici un 
sprijin real din partea 
statului, pe partea asigurării 
de utilaje agricole sau a 
derulării lucrărilor specifice, 
producătorii agricoli români 
se simt batjocoriți și la 
momentul fructificării muncii 
lor, recolta transformându-se 
dintr-o “odă” a bucuriei și 
prosperității, într-o piatră de 
moară de gâtul agricultorului 
care încă mai trebuie să facă 
cheltuieli pentru a o pune la 
adăpost fără să aștepte în 
schimb, prea repede, recom
pensa bănească a muncii lui. 
Și când aceasta vine, ea nu 
acoperă nici măcar cheltu
ielile făcute cu producția, ce 
să mai vorbim de beneficii 
care să ridice din țărână și să 
consolideze clasa marilor 
“gospodari” ai agriculturii 
românești. Nu e de mirare 
atunci că de acolo de unde 
rie-am aștepta să curgă 
“lapte și miere”, dat fiind

potențialul nostru în do
meniu, producțiile înregis
trează o permanentă atrofiere 
și asta exact la reperele 
esențiale ale culturilor agri
cole. Datele statistice arată că 
România înregistrează pro
ducții medii la hectar mai mici 
de patru ori ca în Franța, 
Olanda sau Belgia, în

condițiile în care aceste țări 
au un potențial productiv al 
solului de două ori mai mic.

“ îmi vine să arunc mai bine 
toată producția de grâu din 
acest an pe Strei, decât s-o vând 
la prețul anunțat de 600 de lei la 
kilogram “, ne spune dl Puiu 
Badea, directorul I.A.S. Hațeg. 
La fel ca anul trecut sunt zone 
de cultură în care grâul a încolțit. 
Deși procentul de grâu încolțit, 
ne spune dl. Badea, este sub 
unu la sută din totalul 
producției, faptul trezește neîn
credere în rândul beneficiarilor 
care nu s-au angajat să cumpere 
cu banul jos nici un kilogram de 
grâu din recolta lui 1998. Situația 
este similară și la Baza de 
recepție Hațeg aparținând de 
S.C. "Comcereal” S.A. Din 
discuția avută cu dl Mircea 
Petresc, șef depozit, s-a 
desprins ideea că în acest an nu 
se va putea plăti nici un kilogram 
de grâu în momentul 
recepționării recoltei. “ Tot ce le 
putem oferi agricultorilor în

Recolta de grâu pe 1998

prezent este un contract de 
custodie. La nivelul conducerii 
societății noastre s-a hotărât că 
este prea riscantă angajarea de 
credite pentru plata producției, 
dată fiind cererea extrem de 
redusă de grâu pe care o 
manifestă sectorul de morărit și 
panificație până în prezent. De 
altfel, am rămas în stoc, din 

producția de anul trecut, cu o 
cantitate de grâu de cca. 60.000 
de tone pe care n-am reușit să o 
valorificăm. Oamenii vin după 
ea, pe rând, și o folosesc la 
hrana animalelor”, declară 
interlocutorul. în plus de faptul 
că agricultorii nu primesc nici 
un leu la predarea recoltei, ei 
trebuie să bage din nou mâna în 
buzunar ca să achite 
contravaloarea preluării și 
depozitării recoltei în hambarele 
bazei. Costurile sunt destul de 
importante dacă avem în vedere 
că pentru o tonă de grâu taxa de 
preluare este de 15.000 de lei, 
cheltuielile de depozitare fiind 
de 13.000 de lei per tonă per 
lună. Cine dorește în plus 
manopere de uscare și 
condiționare a recoltei trebuie 
să plătească încă 50.000 de lei 
per tonă. O mică avere dacă 
avem în vedere sărăcia 
producătorilor. La un calcul 
sumar se dovedește că prețul 
de cca. 600 de lei la kilogramul 
de grâu nu acoperă nici pe

departe cheltuielile de 
producție. Luat la un hectar de 
pământ, costul tuturor 
lucrărilor la producția de grâu- 
arat, discuit, semănat, 
îngrășat, ierbicidat și recoltat- 
ajunge la 2 milioane de lei 
pentru recolta lui 98. La o 
producție medie de 3000 de 
kilograme la hectar vândut cu 
600 de lei/kg, s-ar obține un 
venit de cca. 1,8 milioane lei, 
adică o pierdere de cca. 
200.000 de lei la hectar. Din 
cele declarate de dl Badea, 
rezultă că un preț acoperitor 
pentru recolta de grâu din 
acest an ar fi de 1200-1300 de 
lei per kilogram la grâul de 
panificație și de 1400 de lei la 
grâul de sămânță. Aceste 
prețuri coincid cu cele cerute 
de agricultori în cadrul 
Conferinței Naționale Patro
nale din Agricultură și Indus
tria Alimentară a României 
desfășurată cu câtva timp în 
urmă. Pentru remedierea 
situației create, agricultorii au 
cerut intervenția statului în 
acțiunea de cumpărare a 
grâului de la producători și 
susținerea financiară a 
achiziționării unei cantități de 
2 milioane tone de grâu ce 
reprezintă cca. 40 de procente 
din producția estimată în 
acest an. Pentru a nu se altera 
calitatea producției s-au mai 
cerut fonduri de la bugetul de 
stat pentru acoperirea 
cheltuielilor cu recepționarea 
și păstrarea grâului în de
pozitele “Comcerealului”.

GUVERNUL IINiVIIM 
LA “DANS'’ SECTORUL 
PRIVAT DOAR CA. SÂ-L 

CALCE PE PICIOARE
S-au luat zeci de starturi anunțate cu nerv pe canalele 

mass-media ca fiind kilometrul zero ai sprijinirii, “pe bune”, 
a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în România. în 
buna tradiție autohtonă cum apărură "se făcură toate o apă 
și-un pământ". Cu “tangouri” legislative, un pas înainte doi 
înapoi, Guvernul a rămas consecvent luării cu două mâini a 
ceea ce dădea cu una.

Un nou exemplu vizează soarta micilor întreprinzători în 
calitatea ior de chiriași în spațiile unor entități economice 
parazite pe care conjunctura ie-a favorizat din plin 
moștenind, fără să contribuie cu nimic, patrimonii 
impresionante. Peste 90 la sută din micile afaceri se 
desfășoară în spații închiriate. Exista până acum speranța că 
aceste spații vor putea fi achiziționate de iMM printr-un 
contract de leasing cu clauză fermă de cumpărare pentru 
firmele particulare care dețin spații de producție, pentru 
prestări servicii sau magazine cu contracte de locație de 
gestiune, închiriere sau asociere în participațiune. A apărut 
însă și reversul medaliei prin prevederile aduse de 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/1998, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea 
societăților comerciale și vânzarea de active. Actul normativ 
stipulează că societățile comerciale care au în derulare 
contracte de locație de gestiune, închiriere sau asociere în 
participațiune pot încheia contracte de leasing imobiliar cu 
clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu 
locatorii sau asociații -și aici apare talpa pusă privațiior- 
numai în situațiile în care aceștia au efectuat investiții în 
activele pe care ie utilizează în valoare de minimum 10 ia sută 
din valoarea activului. Punct. Lovitură de grație pentru 90 ia 
sută dintre întreprinzători care abia își înjgheabă banii pentru 
aprovizionare și chirie. Unde mai punem că nu e nimeni 
nebun să investească zeci de milioane, în unele cazuri, într- 
un obiectiv care nu-i aparține. Se deschide deci accesul ia 
spații marilor rechini economici, cu bani și puțini ia număr, 
care vor scoate în faliment afacerile ce sunt unica sursa de 
venit a mii de întreprinzători.

' MUCUL INTDEPDINZATOD - 1 
’ “MULS” LA SÂNGEDEALALUL\

DE TAXE ȘL LMPOZLTE
I Inventariate de un spe- 
" cialist în economie, numărul de 
i impozite și de impuneri fiscale 
j care cariază veniturile micului 
. om de afaceri român este 
1 impresionant. La bugetul de 
| stat sunt prevăzute 19 tipuri de 
I impozite directe și indirecte 

care sunt reglementate prin nu 
| mai puțin de 83 de acte 
< normative. La capitolul venituri 

fiscale ele sunt de 23 de tipuri

fiind consemnate în 101(11!) | 
acte normative. Mai lipsesc > 
doar impunerile pe aer și pe 1 
apa de ploaie ca domeniul să | 
fie acoperit. O junglă | 
legislativă, în care nici cei | 
meniți a o aplica nu se 1 
descurcă în totalitate, făcută | 
să anuleze detenta spre | 
dezvoltare a micului . 
întreprinzător. *

, Protecție pentru 
loloriotii din contructii * f
Legea nr. 215/1997 regle

mentează protecția salariaților din 
ramura de construcții și de 
producere a materialelor de 
construcție în perioada între
ruperii activității pe perioada 
sezonului rece între 1 decembrie 
și 31 martie. Pentru aceasta se 
înființează Casa Socială a 
Constructorilor. Proiectul de 
statut al Casei a fost deja 

^elaborat, până la finele lunii iulie

a.c. acesta urmând a fi 
definitivat și depus la instanța 
judecătorească pentru .înre
gistrarea ca persoană juridică a 
instituției. Asociația Română a 
Antreprenorilor de Construcții și 
Patronatul din Industria de 
producere a materialelor de 
construcții acceptă în 
continuare cererile de aderare 
la sistemul de protecție a 
firmelor de construcții din țară.

Salba de baraje a sistemului energetic 
de la Rîu Mare Retezat.

Foto: Traian MÂNU 
X____________________________________/

Protejate de vremea nefavorabilă 
FRUCTELE UE PĂDURE RĂMÂN, 

DEOCAMDATĂ, ALE PĂDURII
La fel ca și mierea româ

nească, fructele pădurii românești, 
laolaltă cu potențialul lor de 
sănătate, sunt o delicatesă pe 
piețele vestice. Majoritatea 
producției ia calea exportului 
aducând venituri importante 
administratorilor pădurii naționale.

Despre recolta din acest an de 
fructe de pădure purtăm un dialog 
cu dnul Adrian Lateș, șef centru, și 
dna Paulina Mardan, contabil, în 
cadrul Centrului de colectare fructe 
de pădure Hațeg. Centrul, 
aparținând de Filiala Silvică Deva, 
colectează bureți(hribi, ghebe și 
gălbiori), zmeură, afine, mure, 
măceșe, porumbe și păducel. Din 
păcate prognoza pentru acest an la 
recolta de fructe de pădure anunță 
un declin puternic față de anii 
trecuți. La centrul din Hațeg, s-au 
colectat până acum doar 15 tone de 
bureți și nici un kilogram de fructe. 
Asta în condițiile în care anul trecut 
de la Hațeg au fost trimise la export 
140 de tone de fructe de pădure. 
“Principalul motiv al reculului din 
acest an îl constituie starea 
nefavorabilă a vremii, ploaia, 
grindina, frigul, ce nu au permis 
recoltarea”, este de părere dl

Lateș. Principalii furnizori ai 
centrului sunt ocoalele silvice < 
de la Hațeg, Pui, Baru Mare și 
Hunedoara, precum și 
particulari care dețin suprafețe 
de pădure. în cazul acestora din 
urmă, centrul plătește cash 
marfa la predarea acesteia. 
Pentru un kilogram de bureți 
furnizorul primește 5000 de lei. 
Dată fiind slaba recoltă de 
fructe, centrul înregistrează 
cheltuieli ce depășesc veni
turile cu instalațiile frigorifice 
de conservare a recoltei. “Toată 
marfa trebuie livrată proaspătă. 
Acest lucru ne costă lunar până 
la trei milioane de lei 
consumuri energetice, care în 
lipsa desfacerii, se pot 
transforma în pierderi ale 
centrului”, ne spune dna 
Mardan. Până în acest an 
lucrau la fructe de pădure, ca 
sezonieri, până la 40 de 
persoane cu situație materială 
precară. Plata acestora varia în 
jurul a 3500 de lei pe oră. 
Această funcție socială a 
centrului s-a diminuat în acest 
an, lipsa de recoltă restrângând 
deocamdată activitatea.

Pagina realizată de Adrian SĂLĂGEAN

Dialog cu dl ing. Ionel 
Munteanu, primarul 
comunei Rîu de Mori

I.M.: în 1998 este prevăzută 
demararea a trei investiții 
importante în zonă, toate din 
domeniul alimentării cu apă. 
Prima, de cea mai mare 
anvergură, evaluată la 15 miliarde 
de lei, vizează realizarea 
alimentării cu apă și canalizarea 
în comuna Rîu de Mori și în satele 
aparținătoare Suseni, Ostroavele 
și Brazi. A doua investiție, de 9 
miliarde de lei, urmărește intro
ducerea apei curente la Clopotiva 
și în fine, cea mai mică dintre 
investiții, 3 miliarde de lei, are ca 
scop alimentarea cu apă în satul 
Valea Dîijii. Toate aceste investiții

REP: D-ie primar, care este 
bugetul pe care poate conta pe 
1998 Primăria Rîu de Mori ?

I.M.: în acest an am putut 
consolida 1,29 miliarde de lei. Din 
aceștia, 475 de milioane repre
zintă transferuri de la bugetul de 
stat, restul provenind din sursele 
proprii ale primăriei.

REP.: Ce sume sunt alocate 
pentru investiții ia Rîu de Mori?

Trei investiții majore in acest an ia Rîu de Mori
vor asigura și rezerve de apă 
necesară stingerii incendiilor, 
dispunând de hidranți din 300 în 
300 de metri. Prima lucrare va 
cuprinde și două stații de epurare 
a apei, la Ostroavele și la Brazi. 
După cum spuneam, aceste 
investiții urmează să demareze în 
1998. Prima are alocați 75 de 
milioane de lei, a doua 45 de 
milioane iar ultima 80 de milioane 
de lei. Sumele totale pentru 
investiții sunt de 200 de milioane 
de lei. în luna august demarăm 
documentația de licitație pentru 
toate aceste proiecte de investiție. 
După cum observați, am alocat cei 
mai mulți bani investiției cu cea 
mai mică anvergură deoarece ea 

permite finalizarea în cel mai scurt 
timp. Vor rămâne în lucru celelalte 
obiective, mai ample, asupra 
cărora ne vom focaliza eforturile.

REP.: în afară de aceste 
obiective majore, care sunt 
destinațiile fondurilor consti
tuite ia bugetul primăriei în 
acest an?

I.M.: Suntem aproape gata cu 
construirea și amenajarea unei 
unități de pompieri în fosta clădire 
a C.A.P.-ului. Avem achiziționată o 
mașină autotun cu apă gata de 
intervenție. Intenționăm cumpă
rarea în acest an a încă unei 
mașini cu apă, care va avea și 
alte destinații, cum ar fi spălarea 
fântânilor sau diverse intervenții în 

domeniul irigării anumitor terenuri 
agricole. Este în curs o investiție 
reprezentată de un microspital 
construit la Rîu de Mori. Clădirea 
are 12 camere care vor oferi cadru 
pentru cabinete medicale cu 
specialitatea interne, pediatrie și 
stomatologie. Spitalul va dispune și 
de patru paturi pentru cazuri care 
reclamă internarea. Tot în această 
zonă, se investesc din bugetul 
județean, prin Direcția de Drumuri 
județene, 700 de milioane de lei 
pentru asfaltarea drumului comunal 
ce leagă Rîu de Mori de Suseni. Se 
va finaliza în acest an și betonarea 
drumului ce leagă Clopotiva de 
Sarmizegetusa, mai fiind de lucrat 
la el cca. un kilometru.

REP.: D-le primar, impresia 
mea la sosirea în comuna d- 
voastră, impresie generată de 
vegetația existentă, de relief și 
de tăria aerului, a fost că mă 
găsesc intr-o stațiune de 
munte. Exploatați în vreun fel 
fantasticul potențial turistic ai 
zonei în folosul comunității?

I.M.: Desigur! Pe terenul con
cesionat al primăriei s-au construit 85 
de căsuțe de vacanță începând din 
1992. Sunt în proiect alte concesionări 
pentru încă 53 de parcele în aceeași 
regiune. Preconizăm că în acest an 
primăria va încasa peste 85 de mili
oane de lei numai din concesionările 
de teren făcute în zona de maxim 
pitoresc a Rîușorului.
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Mihaela
O privesc, îi privesc și foto

grafia de pe "fluturaș" și caut 
să mă conving că au trecut, to
tuși, 12 ani...Da, în urmă cu 12 
ani o văzusem pe Mihaela, pri
ma oară, în careul mare de la 
Școala Generală Nr. 4 Deva. Fe
tița cu ochi de cărbune își pri
vea cu drag învățătoarea, care- 
i aranja pe creștet coronița din 
flori, pentru premiul I din clasa I. 
Și până în clasa a IV-a, dna înv. 
Lorica Munteanu i-a pus, în fie
care an, coroniță din flori. Și tot 
pe locul I s-a menținut și în cla
sele gimnaziale unde, ca și în 
ciclul primar, își găsise modele 
pentru viață: dna prof. Cornelia 
Golda, care i-a picurat cu dis
creție iubirea pentru limba en
gleză, diriginta, în sufletul căreia 
simțea tandrețea și mângâierea; 
dl.Pănescu, profesorul de fizică 
"modelul ideal- cum spune Mi
haela - dascăl de modă veche, 
care avea stil în predare, explica 
clar, să înțelegem, să vedem, 
apoi să memorăm dacă e de me
morat, făcea totul la clasă încât 
noi nu mai aveam nevoie să 
muncim acasă".

Și, totuși, când la absolvirea 
școlii generale i s-a cerut un 
portret al dascălului îndrăgit, 
Mihaela s-a reîntors la dna 
Lorica Munteanu. "Sunt foarte 
legată de dumneaei, mi-a fost ca 
o mamă (tocmai în acea vreme 
mama era la specializare). Știa 
să lucreze cu copiii, impunea 
respect".

Și în liceu Mihaela a avut

modele. "Da, dirigu, dl.prof. 
Gheorghe Toma, un matematician 
de excepție, de la care am învățat 
mult. Părea sever, era o fire mai 
explozivă, dar, de fapt, e un 
sensibil, un mare suflet".

- Mihaela, ai încheiat școala 
generală pe primul loc. Ai intrat la 
clasa de matematică-fizică-en-

gleză de la Liceul "Decebal" pe 
locul I (cu media 9,93) și ai ab
solvit clasa la Colegiul Național 
Decebal, tot pe locul I (cu media 
9,83 pe cei patru ani). A fost greu 
să te menții din clasa I până în 
clasa a Xll-a pe primul loc?

- Nu-mi dau seama. Cred că e 
greu până te obișnuiești. Pe urmă, 
nu-ți mai trece. Totuși, e o muncă! 
Trebuie să-ți canalizezi forțele. Eu 
când sunt la școală, fac școală! 
Când fac un lucru, îl fac, și-l fac 
bine. Mă întrebați dacă mi-a fost 
greu să mă mențin pe locul I, timp 
de 12 ani. încerc să răspund: altfel 
nu știu cum ar fi fost.

- A fost luptă sau voință?
- Un pic din amândouă.
- Cum a fost la bacalaureat?
- O, bine că a trecut. Nici nu 

mai vreau să mă gândesc. Par
că nu a fost un examen al cu
noștințelor, ci un război psiho
logic. Ne-a stresat. E adevărat 
că era și oboseala acumulată. 
Am avut însă un sentiment ciu
dat: parcă am fi comis ceva și 
trebuia să fim pedepsiți. Bine că 
a trecut.

- Și vacanța din această 
vară?

- Sunt derutată. Eram obiș
nuită ca vacanțele să fie va
canțe. Le făceam la Cinciș, la 
bunica. Acolo, în mijlocul naturii, 
cu verișorii și prietenii, vara, iar
na, îmi încărcăm bateriile pentru 
fiecare trimestru școlar. Acum 
trebuie să mă pregătesc pentru 
învățământul superior. îmi place 
foarte mult ce face mama: psi
hiatria. îmi place să cunosc oa
menii, iar psihiatria îmi dă 
această posibilitate. Și, apoi, 
vreau să mă cunosc pe mine.

Pe ușa din camera sa, Mi
haela Luminița Rudeanu a prins 
în anii de liceu un citat cu o idee 
din legile lui Murphy: "Orice vrei, 
dacă vrei reușești. Important e 
să știi ce anume vrei".

Și Mihaela, adolescenta fru
moasă, inteligentă, spontană, 
prietenoasă, cu chip blând și 
suflet deschis - știe ce vrea. Să 
ai noroc în tot ce faci, Mihaela 
dragă!

plAlOCUtl d)

Nu ești prima care stă în 
cumpănă în fața marii întrebări. 
"A fi sau a NU fi". Din păcate 
nu vei fi nici ultima. Tu măcar îți 
pui problema, te frămânți și 
desigur ți-ai dori să nu se fi 
întâmplat... să nu trebuiască să 
iei o astfel de decizie. Sunt 
multe fete și tinere femei care 
mai cred încă și acum că avor
tul este o metodă contraceptivă. 
Metode contraceptive sunt pilu
lele, prezervativul, steriletul, dar 
în nici un caz: avortul!

Nu vreau să-ți fac morală, 
nu de asta ai nevoie acum, știi 
tu prea bine ce înseamnă mo
rala creștină, copilul fiind con
siderat o ființă vie, chiar de la 
concepție. Avortul înseamnă, 
deci, omor. Legile civile nu sunt 
la fel - erau înainte de '89! - 
acum se poate ușor face un 
avort și prețul "manoperei" nu 
este foarte mare, în lei. Există 
însă și un alt preț: riscurile, con
secințele fizice (hemoragii, in-

fecții, sterilitate și chiar moar
tea), dar există și consecințe 
psihice, sufletești. întrebarea în 
fața căreia stai acum, și te fră
mânți să găsești o scăpare 
ușoară, se va întoarce împo
triva ta ca un bumerang sub 
forma mustrărilor de conștiință, 
a reproșurilor, regretelor, iar 
amintirea actului în sine te va 
urmări toată viața și cu atât mai 
mare va fi durerea sufletească 
cu cât - Doamne ferește! - mai 
târziu îți vei dori un copil și nu-l 
vei putea avea... Avortul e un 
risc foarte mare, chiar dacă mul
te femei își asumă riscul! Avort 
înseamnă să ucizi ființa care a 
înmugurit înlăuntrul tău și e trup 
din trupul tău. Ai dreptul să faci 
sau nu un avort. Doar gân- 
dește-te bine înainte de a-l face 
și încearcă să te pui în locul copi
lașului tău care te iubește și are 
nevoie de dragostea ta.
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Lacrimile unui erou
Despre romani se spune că 

sunt oameni aspri ca și stânca 
munților pe care își poartă de 
veacuri dorul, sentimentul acela 
împletit din bucurie și tristețe, 
dar atât de frumos prin pro- 
priile-i semnificații. Și totuși, pla
iurile noastre mioritice au știut 
să asocieze blândei asprimi un 
sentimentalism care echilibrează 
firile oamenilor, care știu să plân
gă interiorizat, cu lacrimi ce ard în 
suflet și care pot să zâmbească, 
trecând peste cuvintele al căror 
ecou nu-și mai are rostul.

Cât de mare a fost satis
facția pe care ne-a dăruit-o, de- 
a lungul unei glorioase exis
tențe, ''generația de aur" a fot
balului românesc! Este suficient 
să spunem că visul în care am 
crezut a primit aripi și a zburat 
spre tărâmul în care poveștile 
devin legende. Am participat la 
revoluția fotbalului românesc și, 
implicit, a inimilor noastre în care, 
pentru o clipă, și-a găsit loc 
bucuria... Și am fost fericiți!

în fața performanței, fotbalul 
s-a simțit dator cu o creație. Era 
nevoie ca miracolul să aibă un 
stăpân. Alesul a fost omul de 
geniu al fotbalului românesc, cel 
care a fost, este și va fi un titan 
inegalabil al sportului rege - Gică 
Hagi.

După ce a slujit cu credință 
fotbalul, încununând salba per-

formanței cu răsunătoare victorii, 
eroul a hotărât să se retragă. în 
urma sa rămâne perindarea pe la 
cele mai mari cluburi din lume, dar, 
mai presus de toate, amintirea 
clipelor petrecute la echipa na
țională. El lasă în urma sa cel mai 
bun rezultat al fotbalului româ
nesc (locul 6 la Mondialele din 
1994) și o victorie istorică împo
triva Angliei (la CM din Franța - 
1998).

Emoții în fața 
sportului rege

El a dat fotbalului alte legi: go
luri marcate de la 35-40 metri, "îm
blânzirea" mingii, care primea tra
iectorii ciudate și finalizări cu 
mingi care ieșeau (!) de pe ecra
nele televizorului. A fost un fotba
list care a înțeles că pe teren se 
și gândește, iar tehnica sa de ex
cepție cu greu va putea fi ega
lată.

Un astfel de fotbalist se naște 
o dată la o sută de ani, dar el 
poate schimba destinul unei în
tregi echipe. Cuvintele sale tră
dează satisfacția de a fi practicat 
cel mai nobil sport din lume: "Sunt 
mulțumit de mine, de felul cum mi- 
am respectat meseria și mulțumit 
de ea, care mi-a dat totul."

Din păcate, nimic nu este veș-
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mc, nici măcar pentru marile ta- ! 

lente. "Stăpânul miracolelor" a I 
înțeles acest lucru și și-a anun-1 
țat retragerea elegant, părăsind ■ 
fotbalul, într-un moment dej 
glorie. s

Noi i-am respectat hotărâ-1 
rea. Am încercat să-i răsplătim . 
performanța. Gândul lui era la ' 
viitorul echipei naționale. Ne-a | 
rugat să rămânem aceiași fideli | 
suporteri...

Mircea Rusu i-a compus o I 
melodie care va înfrunta timpul | 
și ecoul performanței: "Baladă ■ 
pentru Hagi". Ascultând-o, ni se * 
perindă prin memorie amintirea | 
"generației de aur" care a scris | 
cea mai frumoasă poveste din 
istoria sportului rege românesc.
Este o poveste devenită mit. Au-1 / 
tor: Anghel lordănescu. Perso-1 
naje: Hagi et compania. Poves- ! 
titor: însăși performanța, prin I / 
prisma unor rezultate de ex-1 / 
cepție. |

"Orice început are și un sfâr- ■ / 
șit", au fost cuvintele pe care | z primele virtuți ale iubirii, 
le-a rostit Hagi, când și-a anun-1 , 
țat retragerea de ia națională. - 
Lacrimile, care-i tremurau în sita I 
genelor, oglindeau sacrificiile și | 
satisfacțiile care au scris un ■ 
basm nemuritor. Se spune că ’ 
poveștile încep cu "a fosil 
odată"... Și din nou, lacrimii...

Manueia RUSU
Brad
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gând și o poanta fa

"Modestia, sau mai bine-zis teama, este una dintre
II

Ho no re de Balzac

★ ★ ♦

- Tăticule, ce sunt copacii ăștia lungi și 
subțiri?

- Plopi.
- Și la ce folosesc?

- Se taie cu ferăstrăul și se fac din ei scânduri de brad.
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Grupul pleacă în primul tur
neu mondial ce cuprinde Ame
rica, Europa, Japonia și Austra
lia. Vânzările albumului "1984" 
au depășit toate așteptările. Pie
sa Jump compusă în 1982 și 
inclusă pe disc abia după doi 
ani datorită împotrivirii lui Roth a 
fost primul single al grupului 
care a ajuns pe locul 1 în Bill
board (23.02.1984) și No. 7 în 
UK.

în timp ce pe piață apăreau 
noi singles-uri din "1984" Eddie 
figura în topul Billboard cu piesa 
Beat It, o colaborare cu Michael 
Jackson. Acesta dorea un solo 
de chitară pentru o piesă de pe

music box Van Halen [VII]
discul "Thriller". Beat 
It a figurat pe locul 1 
timp de trei săptă
mâni (19.03.1984).

Turneul triumfal
al grupului Van Halen a fost în
soțit de alte prezențe în topul Bill
board: I'll Wait (No.13 la 
21.04.1984), Panama (locul 13 la 
30.06.1984) și Hot For Teacher cu 
un video-clip intens difuzat de 
posturile TV. La 31.08.1984 gru
pul Van Halen participă ca head 
liner la festivalul Monsters Of 
Rock la care au mai cântat AC/DC, 
Ozzy, Motley Crue, Garry Moore, 
Y&T și Accept.

Reveniți din obositorul turneu

cei din Van Halen decid că vor lua 
o pauză de un an pentru odihnă. 
Viitorul album trebuia să fie fără 
greșeală și de aceea era necesar 
ca formația să fie în formă. David 
Lee Roth nu putea însă să aș
tepte atâta timp și se implică în 
show-business ca producător, 
dorind să debuteze și în lumea 
filmului. David pleacă într-o ex
pediție în Noua Guinee de unde se 
întoarce cu idei năstrușnice. El 
începe să compună piese în ve

derea realizării unui disc solo. în 
clasamentele Billboard pe 1984 
albumul "1984" a figurat pe locul 2 
în topul de albume, iar singlelul 
Jump pe 6 în topul Hot 100.

La 28.01.1985 apare discul 
solo al lui Roth intitulat "Crazy 
From The Heat" realizat cu pro
ducătorul Ted Templeman și ingi
nerul de sunet Jeff Hendrickson. 
Conceput sub formă de EP cu o 
durată de 14 minute și 6 secunde 
discul cuprinde patru prelucrări

după piese ce
lebre: Easy
Street/ Califor
nia Girls/ Just a 
Gigolo - I Ain't

Got Nobody și Coconut Groove. 
La realizarea discului au participat 
ca invitați o serie de muzicieni: 
Eddie Martinez (chit.), Sid 
McGinnies (chit.), Dean Parks 
(chit.), John Robinson (bat.), Sammy 
Figueroa (percuție), Willie Weeks 
(bass), Brian Mann (keyboards), 
James Newton-Howard (synthe
sizer), Edgar Winter (keyboards, 
sax, vocal background), Chris 
Cross (vocal background) și Carl 
Wilson (vocal background). Primul

"TIMPUL este cel mai 
puternic dintre sculptori. Nu 
are nici ciocan, nici daltă: el 
are drept scule: ploaia, cla
rul de Lună și vântul din 
Nord. El termină minunat 
munca dăltuitorilor în piatră. 
Ceea ce adaugă el nu se 
poate defini și valorează infi
nit."

Anatoie FRANCE
"TIMPUL nefolosit - e 

existența; folosit - e viață".
Edward YOUNG

"TIMPUL este cea mai 
misterioasă prelungire a fiin
ței noastre."

Lucian BL AGA
"TIMPUL este un amfitri

on din lumea mare, care 
strânge rece mâna priete
nului care pleacă și, cu bra
țele întinse, îmbrățișează pe 
noul venit."

W. SHAKESPEARE
"TIMPUL? Nimic nu e 

mai prețios, pentru că e pre
țul eternității."

Louis BOURDALOUE
"TIMPUL este dascălul și 

învățătorul tuturor."
D. CANTEMiR

"TIMPUL este țărmul spi
ritului: totul îi trece prin față și 
noi credem că el trece."

A. R/VAROL

Selecție de Hie LEAHU

Tinerii și 
infracțiunea _________ î_________

i
Minorul, milioanele j 

și cuțitarul
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Polițiștii din Deva au reținut 
un individ de 18 ani, de loc din 
Gherla, fără nici o ocupație, dar 
cu antecedente penale. Aflându- 
se el într-o seară la barul 
"Camei" din Deva, a amenințat cu 
cuțitul pe Petrișor Nicolae Giurca, 
de 16 ani, de la care a luat nu 
mai puțin de 2.000.000 de 
lei.Tipul se numește Liviu Vasile 
Almâșan și, a fost prezentat Par
chetului cu propunere de 
arestare.

Trei indivizi, trei

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I spargeri, 30.000.0001
I
I
I
I
I 
I 
I

I 
Ide lei prejudiciu

Chiar așa. Trei indivizi au dat . 
trei spargeri la unități privatizate I 
din municipiul Deva și au adunat | 
30.000.000 de lei.

loan Radu are 19 ani, este 
din Certeju de Sus, Gheorghe 
Crețu, 21 de ani și venise din 

| Arad, iar Mihai Lukacs din Baia 
■ de Criș 32 de ani. Toți trei sunt în 
' arestul politiei.

I
J

I 
'I

I J
single extras din EP intitulat Cali
fornia Girls cover după Beach 
Boys la care a participat Carl 
Wilson a figurat pe locul 3 în Bill
board (26.01.1985), No.3 în topul 
Airplay și No.4 în topul de vânzări, 
un succes răsunător al lui Roth 
care dovedea astfel că este un 
muzician profesionist, capabil să 
combine interpretarea cu pres
tația scenică. Succesul lui Roth a 
alimentat din nou cu subiecte fier
binți presa de scandal speculând 
că acesta va părăsi grupul Van 
Halen pentru o carieră solo, (va 
urma)

Hori a SEBEȘ AN
--------------------------------J
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• Pierdut legitimație serviciu 
eliberată de FE Mintia, pe numele 
Nuțu Octavian. Se declară nulă. 
(9130)

PIERDERI

MATRIMONIALE ,

• Italian foarte simpatic, serios, 
stabilit în Bruxelles, situație foarte 
bună, 45 ani, 1,60 m, 75 kg, caut ur
gent româncă 25-40 ani, indiferent 
de înălțime, cu intenții serioase, fără 
probleme familiale. Dacă doriți un 
viitor asigurat, plăcut, în Bruxelles, 
urgent telefonați și trimiteți fotografie. 
Vorbește franceza, italiana,înțelege 
românește. Asigură plecarea. 
Dellarosa Vincenzo, Rue Joseph 
Claes, 69, Bruxelles, Belgique. Tel. 
acasă 00325343301, mobil 
003275318768 (9139)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 500 mp, 
Simeria. Tel. 260513, orele 18-21 
(9129)

• 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 2 camere, 
Gojdu, mașină cusut tip mobilă. Tel. 
216304 (9133)

• Vând apartament 3 camere, 
cărămidă, îmbunătățiri, Simeria, 1 
Decembrie. Tel. 261549 (9123)

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

• Vând apartament 2 camere, 
parter, Kogălniceanu, pentru privati
zare. Tel. 216006 (9138)

• Vând casă în Deva. Tel. 231694, 
(9127)

• Vând apartament Băița, 
25.000.000, Ford 8 plus ’ 1 
22.000.000, Aro 10 -12.000.000. Tel. 
092/223989 (9140)

• Casă de vânzare. Bretea 
Mureșană, nr. 293 (9132)

• Vând apartament 3 camere, 
balcon înzidit, parter, lângă Sala 
Sporturilor, posibilități privatizare, 
preț 75 milioane, negociabil. Tel. 
668139 (9137)

• Vând apartament 4 camere, cu 
două balcoane, situat în Deva, str. 
Zarandului, bl. 49, ap.29, etaj 2. 
Informații la tel. 234099 (9142)

• Vând urgent apartament 2 
camere, îmbunătățiri, garsonieră, 
ultracentrale, teren intravilan Deva. 
224668 (9143)

• Vând apartament 2 camere, 
Gojdu, bloc experimental. Tel. 
224648, după ora 18 (9144)

• Vând apartament 2 camere, 
cartier Dacia, bloc 32. Tel. 626497 
(9279)

• Vând teren construibil, 45 ari, 
Poienița, Brad, tel. 651081, Botoș. 
(8510)

• Vând Renault 12. Tel. 622854, 
după ora 17 ((9126)

• Vând Renault Trafic înma
triculat, 9700 mărci și BMW 318, cu 
numere de Germania, 3200 mărci. 
Tel. 216483, 092 712716 (9154)

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

• Vând Raba izotermă, 10 tone 
și casă, curte, grădină situate în 
Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 22, tel. 
242228 (7999)

• Vând tractor U650, înmatriculat, 
tel. 224, sat Chitid, nr. 132,30.000.000 
lei, negociabil. (9274)

• Vând ARO 320, motor Brașov, 
an 1987, adaptat marfă, stare 
excepțională, preț 4500 DM, nego
ciabil. Tel. 716816 după ora 18. (8713)

• Vând Ford Aerostar, 7 locuri,
1994, full echipată, tel. 729193 
(8711)._______________________

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

• Vând țiglă și lemnărie. Deva, 
str. Horea, nr. 160 (9121)

• Vând loc veci, cimitirul Colentina 
București. Sebeș, Decebal, 5 A, 
județul Alba (9125)

• Vând frigider Arctic 2401, stare 
excelentă. Tel. 213962 (9141)

• Vând convenabil ferestre cu 
și fără rulou, uși diferite mărimi, 
parchet stejar, obiecte sanitare, țiglă 
tip vechi. Tel. 213761, orele 18-20 
(9131)

• Vând combină Class Mercur, 
masa 2,75 m. Tel. 665158 (3497)

• Vând mașină înghețată Car- 
pigiani și Nenteoseat, Hațeg, str. 
T.VIadimirescu, 10, tel. 777350 
(7213)

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

• Vând combină păioase, preț 
negociabil, Orăștioara de Sus, Nistor 
Vasile. (7990)

• Vând combină recoltat păioase, 
marca Class, masa 2 m, tel. 649182 
(7991)

• Instalator autorizat execută 
instalații sanitare încălzire. Vând 
boilere, centrală termică, calorifere 
din aluminiu și din oțel. Tel. 092/ 
701072, 723908 (8712)

• Vând masă biliard, placă 
marmură, stare foarte bună. Tel. 
777187 (7216)

• Vând șasiu ARO 24, complet 
echipat și certificat înmatriculare 
ARO 240, tel. 094/602229 (8511)

EOMEMORARI

• -Se împlinesc cinci ani de când 
ne-a părăsit

MIRCEA LASCONI
minunat om, soț, tată și bunic. 
Amintire veșnică. Familia. (9136)

DECESE

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 3 camere, 
etaj 4, Mărăști, cu apartament 2 
camere. Tel. 624203 (8460)

• Schimb apartament 3 camere, 
cu apartament 2 camere, plus 
garsonieră. Tel. 234024 (9142)

ÎNCHIRIERI

• Caut garaj de închiriat, zona 
Ciangăi, Dacia. Tel. 626326 (9149)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajez vânzătoare, luni-vineri, 
9-19, carte muncă, 500.000 lei. Tel. 
212064 (9135)

• Societate comercială anga
jează tineri dinamici pentru postul 
de agent comercial. Cerințe: seri
ozitate, 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)

• SC Gef Facilities SRL Deva 
angajează agenți comerciali, băieți 
sau fete, în următoarele condiții: 
stagiul militar satisfăcut, minimum 
studii medii, experiență în domeniu, 
vârsta 20-28 ani. Oferim condiții de 
salarizare avantajoase. Informații tel. 
230930 (9284)

VREMEA
Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla, în ge

neral, slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 

25 și 36 de grade, iar minimele se vor încadra între 15 și 
20 de grade.

• Soția Irina, fiicele Carmen și 
Mihaela, nepoții Sergiu și Cristina 
anunță cu adâncă durere tre
cerea în neființă a celui care a fost 
un bun soț, tată și bunic

col.(r) MIHAI CASANDRA
în vârstă de 68 ani.Dumnezeu să- 
I odihnească !Te vom iubi mereu I 
(9150)

• Suntem alături de colega 
Casandra Mihaela la marea durere 
pricinuită de decesul tatălui său

MIHAICASANDRA
Sincere condoleanțe familiei 

îndurerate I Colectivul DGFPCFS 
Hunedoara Deva. (9154)

• Sindicatul Energeticienilordin 
FRE Deva anunță cu durere dece
sul colegului

IOSIF ANTAL
(șef echipă), în data de 20 iulie 
1998, în urma unui tragic accident, 
în stația 220 kV Hășdat. Suntem 
alături de familia îndoliată, căreia îi 
transmitem întreaga noastră com
pasiune. Dumnezeu să-l odih
nească I (9148)

• Cu adâncă durere familia 
anunță trecerea fulgerătoare în 
neființă a celui care a fost un bun 
soț, tată și bunic

IOAN NOJOGAN
înmormântarea va avea loc în 

23 iulie 1998, ora 15,30, în locali
tatea Certej. (9156)

• Cu adâncă durere familia 
Fusoi loan anunță încetarea din 
viață a scumpei soții

LUCREȚIA FUSOI
Corpul neînsuflețit se află 

depus la Casa Mortuară Deva, 
înmormântarea va avea loc joi, 23 
iulie 1998, oral 3, în cimitirul din str. 
Eminescu. (9158)

• Deplângem cu durere în
cetarea din viață a scumpului 
nostru unchi, la venerabila vârstă 
de 84 ani,

av. IOAN VASILIE
un om deosebit, de o mare noblețe 
sufletească. Slujba religioasă va 
avea loc astăzi, 22 iulie, ora 14 la 
Casa Mortuară Deva, iar înmor
mântarea în Cimitirul Ortodox din 
str. Eminescu. Familia Morariu 
Vasile, Jeni și Giani.(9157)

■ Suntem alături de colega 
noastră Jeni Morariu, greu în
cercată prin pierderea unchiului 
drag

av. I0AN VASILIE
Bunul Dumnezeu să-i dea 

odihnă veșnică! Colegele de la 
Direcția de Telecomunicații Deva. 
(9157)

z---------------------------- ‘X
• Școala * 
j generală j 

i nr. 2 Orăștie i 
solicită oferte

pentru executarea j 
unor lucrări de

I tencuit și zugrăvit.
Ofertele se depun în 
plic închis la sediul 

| școlii din str. Eroilor, | 
I nr 23A, în termen de i 
I 15 zile.
■ Relații la telefon
’ 241269. '

IC RAțll OPBEAM (OH SJLL
<> rulmenți;
O simeringuri;
<> curele;
O cuzineți;

< uleiuri și unsori LUBRIFIN; 
O corpuri abrazive ABROM; 

garnituri sisteme de frână; 
coliere și fortune alimentare.

Deva, str. N. Bălcescu, bl.34, parter (lângă Banca Dacia Felix) 
De NOI aveți nevoie!

Directorul general al 
SC APOLLO SA Deva

convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor în data de 

10.08.1998, ora 10,00, la sediul 
societății, cu următoarea 

ordine de zi:
1. Alegerea Consiliului de Administrație 

al societății.
2. Prezentarea raportului comisiei de 

cenzori referitor la investițiile efectuate 
în perioada 1996 - trim. I 1998.

3. Aprobarea variantei optime de in
vestiții în urma analizei studiului de feza
bilitate pentru obiectivul Boholt.

4. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului ne

cesar, a doua convocare este pentru data 
de 24.08.1998. la ora 10,00, la sediul so
cietății.

Informații suplimentare la 
telefon 214296.

z1 ș

Consiliul de Administrație 

al SC COMffLDeva

Consiliul de 
administrație al 
SC "Sarmis" SA 

Deva
convoacă adunarea 

generală extraordinară 
a acționarilor în ziua de 
14.08.1998 cu următoa
rea ordine de zi:

- Analiza și aprobarea 
documentelor privind vân
zarea de active.

- Analiza și aprobarea 
documentației pentru divi
zarea SC Sarmis SA.

NUTRIENTUUa
VINDE

din producție proprie 

Pui 
calitatea I 

Greutate medie 
1,3-1,5 kg 

la prețul de 15.900 lei/kg

Carcasă și 
preparate 
din porc

Căutăm distribuitori de nutrețuri 
concentrate și concentrate furajere

Informații la tel: 059-370.603: 
059/370.572; 059-453.051

f5

CIUJIRUAUHL

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

21 IULIE
8709 lei
4877 lei
6245 lei

14353 lei
5773 lei
1455 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.

r 
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I
I
II

Convoacă Adunarea Generală Extraor
dinară a Acționarilor în data de 12 august 
1998, ora 14, în sala mică a Casei de cultură 
a municipiului Deva, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Alegerea Comisiei de cenzori.
2. Diverse.
în cazul în care la prima ședință nu se 

întrunesc condițiile legale ședința se va ține 
a doua zi în același loc și la aceeași oră.

FIRMA
unic distribuitor în Transilvania

Caută pentru Deva 
societate comercială pentru 

distribuție.
Informați la telefon 064/415659.

SC AXXON ROMÂNIA TRADING SRL
distribuitor exclusiv:

TOSHIBA, SUNLIGHT, JOHNSON & JOHNSON
ANGAJEAZĂ

agent vânzări pentru județul Hunedoara, în 
următoarele condiții:

- prezență agreabilă, ușurință în comunicare, spirit de echipă
- permis de conducere B și experiență în vânzări.
Oferim condiții avantajoase. Trimiteți CV cu telefon si adresă 

ia fax: 069-229020 pană în 23.07, ora 15,00.

y
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Guvernul a aprobat 
înființarea Inspecției 

♦ ♦ 

Muncii
Guvernul a aprobat înființarea Inspecției Muncii, 

ca autoritate administrativă subordonată MMPS, 
însărcinată să controleze aplicarea legislației 
muncii referitoare la relațiile de muncă și sănătate 
în muncă a angajaților. Prin aprobarea proiectului 
de lege pentru înființarea și organizarea Inspecției 
Muncii, MMPS a realizat una din măsurile pro
gramului de guvernare (legiferarea autorității de 
inspecție a muncii), având ca termen 30 iunie 
1998.

Inspecția Muncii este condusă de un inspec
tor general de stat și are în subordine inspec
torate teritoriale de muncă ce se organizează în 
fiecare județ și în municipiul București. Personalul 
este alcătuit din inspectori de muncă care sunt 
funcționari publici având drepturile și obligațiile 
stabilite prin Statutul funcționarului public.

Inspectorii de muncă au acces liber perma
nent și fără înștiințare prealabilă în sediul per
soanei juridice și la orice loc de muncă organizat 
de aceasta. De asemenea, pot sesiza organele de 
urmărire penală cu privire la cazurile de abateri 
considerate infracțiuni sau pot propune retragerea 
autorizației de funcționare din punctul de vedere 
al securității în muncă dacă nu se respectă pre
vederile legislației în vigoare.
— ■ ■ ’ — ----z

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

JOCURILE 
BUNĂVOINȚEI" 
SUNT GĂZDUITE ÎN
EXCLUSIVITATE DE 

ACASĂ TV
Canalul TV Acasă transmite, în exclusivitate, 

Jocurile Bunăvoinței - Goodwill Games, a căror 
actuală ediție se desfășoară între 19 iulie și 2 
august în Metropolitan Area - Manhattan și Long 
Island. Jocurile Bunăvoinței reprezintă cea mai 
mare competiție inter-sport - tip Jocurile Olimpice - 
și se desfășoară din patru în patru ani, cu doi ani 
decalaj față de Olimpiade. Ele au o istorie cel puțin 
interesantă, apărând în timpul Războiului Rece, 
după ce SUA boicotaseră Olimpiada de la Mosco
va, din 1980, iar în replică, Rusia nu participase la 
cea care a avut loc la Los Angeles cu patru ani 
mai târziu. Ediția actuală, ce se desfășoară în SUA, 
în Metropolitan Area, între 19 iulie și 2 august, 
înregistrează cea mai mare participare de până 
acum. 1.400 de atleți din 60 de țări se vor bate 
pentru 5.000.000 de dolari, la care se vor adăuga 
bonusurile pentru eventualele recorduri.

Canalul TV Acasă transmite evenimentul live 
sau înregistrat și rezumatele fiecărei zile, înce
pând de luni, 20 iulie, zilnic de la orele 13.30 și 
21.30, până pe 2 august.

i Programul internet i;Șase false valize diplomatice 
lMedical a fost lansați
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oficial la Institutul 
Inimii din Cluj 

Programul Internet Medical

I 
I
I
I 
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I

I 
I

a 
fost lansat oficial la Institutul Inimii 
din Cluj, de către Fundația pentru 
o Societate Deschisă, transmite 
corespondentul MEDIAFAX. Asis
tenții medicali și studenții vor | 
avea acces, datorită noului pro
gram, la orice informație din do
meniul în care lucrează.

Fundația pentru o Societate 
Deschisă va finanța reforma din 
domeniul medical, educațional, 
administrativ și juridic. în do- | 
meniul medical, Fundația are în ■ 
vedere și derularea unor pro- 1 
iecte prin care să dezvolte sis- | 
ternul medicului de familie din i 
România. '
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PUNR consideră că țara se prăbușește și 
se impune mobilizarea forțelor patriotice 

pentru salvarea ei

L
/■

Nouă nave
I
*

columbiene conțineau 133
J

de kg de cocaina
Șase valize destinate dele

gației diplomatice a Columbiei din 
statul american Ohio s-au dove
dit a fi false, iar încărcătura lor 
de 133 de kilograme era, de 
fapt, cocaină, relatează AFP. Po
liția columbiană anti-droguri a 
pus mâna pe această încărcă
tură în urma greșelilor comise de 
imprudenții expeditori.

Conducerea companiei de 
mesagerie internațională DHL, 
însărcinată cu transportul cole- 
telor diplomatice, a decis depo
zitarea celor șase valize, primite 
de la Ministerul de Externe, într- 
un subsol al sediului său, după 
ce compania și apoi poliția au 
fost intrigate de tipul de sigiliu 
diplomatic ce figura pe valize. 
Ulterior, s-a dovedit că era vor
ba, de fapt, de false sigilii ale

Ministerului Afacerilor Externe, 
în plus, după o verificare rapidă, 
s-a constatat că în realitate 
Columbia nici nu are deschis un 
consulat în statul Ohio.

Ministrul interimar al Afacerilor 
Externe, Angela Holguin, a precizat 
că fiecare material destinat sediilor 
diplomatice columbiene din lume, 
expediate de ministerul său, este 
verificat, îndepărtând astfel par
ticiparea unui funcționar al MAE 
columbian în această afacere. De 
câte ori există o expediere prin 
intermediul unei valize, poliția anti- 
droguri o verifică și semnează un 
document în acest sens, a pre
cizat ministrul.

Doi membri ai personalului 
DHL au fost arestați în urma 
acestui incident, iar ancheta 
continuă.

scufundate 
acum 350 de ani

Nouă nave care datează din 
timpul Războiului de 30 de ani 
(1618-1648) au fost găsite în 
apele încărcate de alge ale unui 
braț de mare din nordul Germaniei, 
a anunțat echipa de arheologi 
care a făcut descoperirea, citată 
de AFP. Vasele, cu câte un ca
targ, cu o lungime de 16 metri, s- 
au scufundat în urmă cu trei se
cole și jumătate într-un braț al Mă
rii Baltice, Schlei, a explicat șeful 
acestei echipe, Will Kramer. Ana
liza lemnului a confirmat deja 
această dată. Ambarcațiunile au 
fost localizate grație unei note 
scrise în 1859 de către căpitanul 
de cavalerie Wilhelm Von Sommer 
și găsită în arhivele muzeului ar
heologic din Schleswig-Holstein 
(în nordul Germaniei).

------------------------------------------------------------------------------------------------- --- _

"Trenul păcii și culturii"
Organizația elenă non-profit 

"Artiștii fără frontiere" este ini- 
țiatoarea manifestării culturale 
originale cu denumirea "Trenul 
culturii și păcii", care va avea 
loc în luna septembrie. în cadrul 
acestei manifestări, un tren alb, 
denumit "Trenul culturii și păcii", 
va pleca din Atena și va trece 
prin 16 țări și 20 de orașe euro
pene, printre care și București. 
Trenul culturii și păcii este alcă
tuit din 10 vagoane, în fiecare 
dintre ele având loc o expoziție 
pe o temă culturală. Cele 10 va
goane au denumiri sugestive 
precum: Vagonul democrației și 
al drepturilor omenești, Vagonul 
literaturii și al teatrului, Vagonul 
dansului și al muzicii, Vagonul 
artelor vizuale, Vagonul cine
matografiei sau Vagonul Uniunii

Europene. Țările în care va opri 
trenul sunt Grecia, Bulgaria, Ro
mânia, Austria, Germania, Olan
da, Belgia, Franța, Italia, Slove
nia, Croația, Bosnia, Iugoslavia și 
Macedonia.

Scopul acestei manifestări 
este de a scoate în evidență ro
lul pe care l-a jucat cultura în 
evoluția umanității. în fiecare 
oraș în care va opri trenul vor 
avea loc evenimente culturale la 
care vor participa cântăreți și 
artiști, se vor face proiecții de 
film și vor fi organizate diverse 
expoziții. Publicul va avea acces 
liber la toate aceste evenimente. 
Inițiativa organizării acestei mani
festări culturale a fost luată la 
întâlnirea de anul trecut de la 
București a primarilor capitalelor 
din Europa centrală și de est.

O enzimâ ne-ar putea proteja de
ateroscleroză

Cercetătorii americani au 
I ajuns la concluzia că orga- 

| nismul uman ar putea fi pro- 
| tejat de acțiunea toxică a
■ pesticidelor și de deterio- 
! rarea vaselor de sânge, 
I transmite AFP. Un studiu rea- 
| lizat de o echipă de oameni 

| de știință americani, coordo-
■ nată de Aldons J. Lusis, de la 
^Universitatea California, a

demonstrat că o rasă de șoa
reci, din al căror patrimoniu 
genetic lipsește această en- 
zimă, "Serum Paraoxonase", 
este mult mai sensibilă la toxi
citatea pesticidelor decât ma
joritatea organismelor. Cer
cetătorii au constatat că spe
cia de șoareci, modificată ge
netic, are o mai mare propen
siune în dezvoltarea de leziuni

specifice aterosclerozei, ca
re stau la originea infarctu- 
rilor inimii, crizelor de angină 
pectorală, atunci când se 
asociază cu un regim bogat 
în grăsimi și colesterol.

Funcția naturală a aces
tei enzime este aceea de a 
ne proteja de-grăsimile oxi
date, transportate, prin circu
lația sanguină.
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Luni, 20 iulie a.c., a avut loc 
la Deva o nouă conferință de 
presă organizată de Filiala jude
țeană a Partidului Unității Națio
nale Române ce a avut ca temă 
viața economico-socială din țară 
în această perioadă deosebit de 
grea a tranziției. în cadrul aces
teia, dl Petru Șteolea, membru în 
Camera Deputaților, precum și 
invitații domniei sale, dl loan Ar- 
deleanu, senator PUNR de Alba 
și dl Vasile Miclăuș, deputat de 
Cluj, au vorbit de situația foarte 
dificilă în care a ajuns România 
condusă de forțe politice anti
populare, antinaționale, trădă
toare ale aspirațiilor națiunii 
noastre. Produsul intern brut 
scade drastic, bugetul se sub
țiază din ce în ce și se anunță 
sporirea fiscalității. Mineritul a 
fost distrus și aceleași intenții se 
anunță și pentru siderurgie, a- 
gricultură ș.a. Reforma s-a îm
potmolit, restructurarea indus
triei se face prin lichidare. Gu
vernul Vasile, în care mulți și-au 
pus încrederea, dă dovadă de 
bâlbâială, de nesiguranță. UDMR 
șantajează guvernul pentru cre
area unei universități de stat cu

limba de predare maghiară ceea 
ce PUNR respinge cu hotărâre. 
Ar aproba însă o universitate 
multicultural, în orice localitate în 
afară de Cluj-Napoca. într-o sin
gură expresie, Partidul Unității Na
ționale Române consideră că țara 
se prăbușește și se impune uni
rea tuturor forțelor democratice și 
patriotice pentru salvarea ei de la 
dezastru.

Răspunzând întrebărilor puse 
de ziarul nostru cei trei parla
mentari PUNR au spus: ‘ vizita 
președintelui Constantinescu în 
SOĂ este un moment deosebit al 
politicii externe românești și va 
contribui la apropierea României 
de civilizația occidentală. Numai 
că președintele s-a ocupat mai 
mult de imaginea sa și nu a țării, n- 
a convins marile capitaluri să vină 
în România; * afirmația preșe
dintelui cum că la noi corupția a 
fost învinsă definitiv este neade
vărată. Poate s-a referit la mica

ciupeală, deși ea se dezvoltă. 
Marea corupție, aceea de la cele 
mai înalte niveluri, prosperă, bine 
mersi! * UDMR șantajează gu
vernul pentru înființarea unei 
universități de limbă maghiară prin 
spargerea Universității Babeș - 
Bolyai. PUNR respinge această 
intenție. Se pare că există un 
pact între UDMR și partenerii din 
CDR pe această idee, dar nu 
este dat publicității. în cazul că 
UDMR nu va avea succes cu 
universitatea ce o cere, nu cre
dem că va ieși de la guvernare; 
* electoratul are dreptate să con
damne încetineala cu care lu
crează parlamentul. Dar acest 
fapt nu i se datorează lui, ci Gu
vernului care nu-i dă de lucru, 
adică nu-i trimite proiecte de legi 
pe care să ie dezbată; * treaba 
cu reinstaurarea monarhiei este 
o cacialma menită a distrage 
atenția de la marile necazuri cu 
care se confruntă țara, de la ma
rile scandaluri de corupție ivite în 
ultima vreme cum este cea nu
mită "Țigareta II" care este pe 
cale să fie îngropată.

Traian BONDOR

PDAR-ul la Ilia
Recenta conferință de presă 

a Filialei județene a PDAR a avut 
un caracter mai deosebit și s-a 
desfășurat într-un loc mai puțin 
obișnuit. Este vorba de faptul că 
ea a coincis cu momentul pre
zentării candidatului la funcția 
de primar al comunei Ilia și s-a 
desfășurat la Căminul cultural 
din localitate.

Au fost prezenți membrii bi
roului executiv al Filialei și o 
parte dintre primarii PDAR din 
județ, invitați. Au fost de față de 
asemenea (un lucru inedit de 
altfel) simpatizanți ai partidului 
din Ilia.

Dl Gheorghe Dreghici, pre
ședintele Filialei județene a 
PDAR, vicepreședintele Consi
liului Județean, a prezentat acti
vitățile filialei din ultima vreme și

o seamă de evenimente ce au 
avut loc în viața partidului. S-a 
spus că din luna martie a.c., 
PDAR parcurge o perioadă de ma
ximă intensitate politică. Acest 
lucru, în contextul în care se ac
ționează pentru schimbarea denu

mirii în Partidul National Român, ca 
urmare a fuzionării prin absorbție 
cu Partidul Noua Românie.

Filiala s-a "întărit" cu un primar 
care, inițial, a candidat ca inde
pendent, dăr acum consideră că 
PDAR poate să-l sprijine în du
cerea la bun sfârșit a treburilor 
comunei. Ne referim la comuna 
Pui. S-a precizat că nu au avut loc

plecări din rândul membrilor de 
partid la alte formațiuni politice. 
Afirmația a fost făcută "pentru 
a opri orice speculații care se 
vehiculează pe unele canale de 
informare."

Președintele Filialei județene 
a PDAR a mai spus că la 6 iulie 
trebuia să se desfășoare Con
ferința județeană. Nu s-a reușit 
acest lucru, întrucât în această 
perioadă partidul trece prin une
le probleme legate de reînscri- 
erea sub titulatura de Partidul 
Național Român. S-a propus ca 
viitoarea conferință județeană a 
PDAR să se desfășoare în toam
nă, la Hărău. Se speră ca 
PDAR-ul să devină o forță de 
care să se țină cont în viitor, nu 
numai cea care să încline ba
lanța într-o parte sau alta.

Problemele ru care se confruntă 
oamenii n-au culoare politică

Comuna Ilia, dacă mai este 
nevoie s-o spunem, se află în 
campanie electorală pentru ale
gerea de primar ca urmare a 
demisiei celui rezultat la ale
gerile din 1996.

Luni după-amiază, profitând 
de faptul că oamenii temători de 
biciul de foc al prorocului llie 
stăteau mai mult pe lângă case, 
în sala mare a casei de cultură 
din satul centru de comună și la 
căminul cultural din Bretea Mu- 
reșană, candidatul la funcția de 
primar din partea Partidului De
mocrat Agrar din România, dl 
loan Eugen Kiss, s-a întâlnit cu 
alegătorii.

Și la Ilia și la Bretea Mure- 
șană întâlnirea a demonstrat în
că o dată un adevăr de necon
testat: problemele cu care se 
confruntă lumea satelor hune- 
dorene, în general alegătorul 
român, nu au culoare politică.

Deși candidatul s-a prezen
tat în fața alegătorilor cu un pro
gram propriu care creionează în 
linii mari o perspectivă pe urmă
torii doi ani a comunei, alegătorii 
care au participat la dialogul cu

el și-au punctat bine problemele 
concrete cu care se confruntă ei 
zi de zi.

Ei văd și nu acceptă că o 
seamă de terenuri care trebuiau 
să constituie proprietatea dome
niului public, au fost date în pro
prietate sau în concesionare pe 
timp îndelungat unor persoane mai 
mult sau mai puțin îndreptățite iar 
acum, dacă un investitor străin ar 
vrea să construiască ceva în fo
losul comunei, nu mai e de unde să 
i se concesioneze teren.

Dialog electoral

îi doare că terenurile, cândva 
pășuni ale lor, azi împădurite, când 
trebuie să li se redea în proprie
tate, li se dau "bărbierite" de orice 
înseamnă lemn de construcție 
sau de foc.

îi preocupă că dotările de ca
re dispune comuna pentru desfă
șurarea vieții social culturale și-au 
cam pierdut funcționalitatea și 
rațiunea de a fi.

Instabilitatea funcției de pri

mar în acegstă comună care 
aspira cândva la statutul de 
oraș - la Ilia s-au schimbat după 
revoluție 3-4 primari - a născut 
o stare de circumspecție dacă 
nu de descurajare la electorat. 
"Care cum a dat de greu, spu
nea un alegător, a dat bir cu 
fugiții".

De aici până la o stare de 
indiferență a locuitorilor satelor 
comunei față de ceea ce îi în
conjoară n-a fost prea mult drum i 
de parcurs.

Ca pretutindeni în lumea sa
telor, n-au lipsit nici tenacii vor
bitori de profesie, nici vorbele 
de duh. La ieșirea din sala unde 
se purtase dialogul, o bătrânică 
hâtră "amenința": "Dacă nu taie 
porcul, nu pune la bătaie un bu
toi de vinars și nu face un cup
tor de plăcinte, nu ajunge pri
mar". Vorbe de duh, dar și cu 
miez. Asta vrea să însemne că 
oricine aspiră la votul alegăto
rilor, trebuie să aibă capacitatea 
să se sacrifice pentru ei.

Ion CIOCLEI ! 
Valentin NEAGU

...

'Telefonistul11 a fost arestat
, Pe numele lui Viorel Maco- 
i vei, 39 de ani, din Deva, reci- 
i divist, fără ocupație, a fost emis 
< mandat de arestare.

Polițiștii au stabilit că în perioada 
februarie-martie a.c. s-a conectat în 
mai multe rânduri la rețeaua Romte- 
lecom, efectuând convorbiri telefo

nice în sumă de 1.848.330 de lei. , 
Macovei deținea un telefon cu disc, ( 
cu care se conecta la tablouri tele- i 
fonice din blocuri de locuințe. (V.N.) '
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S-au mutat la țară ca să scape de 
astenie și... au scăpat de liniște

Oamenii se adresează ziarului 
cu cele mai diverse probleme care 
fac parte din viața lor. Ziarul, se 
știe, nu poate da rezolvări. Ca ex
ponent al opiniei publice însă, le 
poate determina. Cu speranța 
aceasta se adresează oamenii 
ziarului sau oricărui mijloc de 
comunicare în masă.

"Sunteți ultima noastră 
speranță!" Chiar așa și-a început 
audiența la redacția ziarului nostru 
doamna Ileana Butnaru din 
Gothatea, nr. 2, comuna 
Gurasada.

Familia Butnaru în care ambii 
soți sunt pensionari a cumpărat la 
adresa de mai sus o casă. "Nu mai 
puteam suporta atmosfera 
orașului, simțeam că ne 
astenizăm", spune doamna 
Butnaru - așa că am decis să ne 
retragem la țară. Am găsit în 
Gothatea o casă cu acces la 
șoseaua principală, am cumpărat- 
o, am renovat-o și ne-am mutat. 
De atunci s-a zis cu liniștea 
noastră sufletească."

Tranzacția încheiată de soții 
Butnaru face obiectul contractului 
de vânzare - cumpărare datat 23 
august 1996.

Contractul este întocmit după 
toate regulile notariale și 
autentificat. Prin el, văduva Sofia 
Ștefan vinde Ilenei și lui Stelian 
Butnaru întregul drept de 
proprietate asupra imobilului. 
Casa de la nr. 2 împreună cu 
suprafața de teren arător, bine 
determinată, curtea și anexe 
gospodărești. Asta este în acte. 
Prețul absolut derizoriu al 
tranzacției n-are rost să-l 
vehiculăm. La vremea respectivă 
se pare că nu existau baremuri 
minime de la care se pleacă în 
încheierea unei tranzacții 
imobiliare.

Care este de fapt adevărul. 
Pentru casa de la Gothatea și 
toate valorile imobiliare care fac 
obiectul contractului de vânzare - 
cumpărare pomenit mai sus, fa
milia Butnaru a dat Sofiei Ștefan 
un apartament de două camere 
situat în Deva, strada Griviței, bloc 
4, deci într-o zonă centrală a 
orașului. Potrivit declarației 
doamnei Butnaru, pe lângă 
apartament, familia dsale a mai 
dat și 6 milioane de lei cash, ca 
preț al tranzacției, bani 
neevidențiați în vreun document 
scris.

Până în momentul când s-a 

(Urmare din pag. 1)

nizarea și rentabilizarea lor, 
privatizarea chiar și pe seg
mente a coloșilor energofagi. 
deformarea administrației 
publice, eliminarea birocratis
mului, combaterea corupției. 
Reformarea instituțiilor statului, 
a ministerelor, transformarea 
lor în instrumente democratice 
ale țării, care să ajute la 
schimbarea în bine a întregii 
societăți.

Și multe altele. Ordinea în 
care am menționat aceste mari 
rezerve nu are importanță. Una 
sau alta ar putea fi mai în față 
sau mai la urmă. Toate însă fac 
reforma și întăresc stabilitatea 
politică, indispensabilă conti
nuării procesului de democra
tizare.

La noi însă, parcă nimic nu 
mai merge. Reforma industriei 
a stagnat, a băncilor nici n-a 
început, legile necesare se 
amână la infinit (doar cele 
privind salariile și alte privilegii 

kale demnitarilor se votează cu 

mutat în casa în a cărei renovare 
a băgat o groază de bani, viața 
celor două părți ale tranzacției a 
curs liniștit. Apoi au început 
necazurile pentru familia Butnaru 
care s-a mutat din Deva ca să nu 
se astenizeze. "Și-au construit 
grajdul pentru vite la nici 60 de 
centimetri de grajdul nostru. Acum 
apele de ploaie de pe ambele 
grajduri, necanalizate, vor distruge 
zidurile și la grajdul lor și la al nostru 
pe care eu vreau să-l transform în 
bucătărie de vară, noi neavând vite. 
Urina de la vite și bălegarul sunt

depozitate la nici 10 m de fântâna 
noastră. Am cerut Primăriei de la 
Gurasada să-i oblige să-și mute 
grajdul, dar n-am primit nici un 
răspuns."

Despre cine e vorba? Despre 
nimeni altul decât familia 
vânzătoarei Sofia Ștefan. Ea, 
împreună cu sora sa Florica 
Costea și cu fiul său Dorel Ștefan, 
toți gospodărindu-se în curtea și 
casa de la nr.1.

Cum ce văd ochii crede inima, 
recent am fost oaspeții mai mult 
sau mai puțin poftiți ai gospodăriilor 
de la nr. 1 și 2 din Gothatea. 
Lucrurile stau chiar așa cuiți au fost 
prezentate. Ne-a fost destul de 
greu să închegăm o discuție căt de 
cât coerentă cu cele două surori - 
Sofia Ștefan și Florica Costea - 
pentru că fiecare avea “dreptatea" 
ei de afirmat în care se amestecau 
de-a valma puținătatea mijloacelor 
lor materiale cu beteșugurile 
bătrâneții, cu insatisfacția că au 
încheiat o tranzacție proastă și 
altele. A fost nevoie de intervenția 
energică a fiului Dorel Costea ca 
să ne putem înțelege. L-am rugat 
pe D C. să ne spună dacă grajdul 
construit atât de aproape de cel al 
vecinilor are autorizație de 
construire. Nu prea are. Și ne 
întrebăm dacă cumva comuna 
Gurasada este sat fără câini.

“Acum o să ne amendați?” - 
întreabă într-un glas cele două 
surori.” Nu ne amendați domnule 
că suntem oameni săraci." Le-am 
explicat că ziarul nu aplică amenzi 
dar că sărăcia nu e scuză pentru 
încălcarea legii.

Pentru aplanarea conflictului 
cu foștii proprietari familia Butnaru 

Parcă nimic nu murga...
prioritate), și cum spuneam mai 
sus, clasa politică luptă să se 
căpătuiască mai repede, lăsând 
viitoarelor legislaturi misiunea 
de a rezolva interesele țării.

Aveam posibilitatea ca măcar 
în agricultură să investim și să 
refacem ce s-a distrus, să 
redăm României renumele de 
„grânar al Europei”. Dar n-a fost 
să fie. Minți obtuze au refuzat și 
refuză încă țărănimii, exploa- 
tațiilor agricole, agenților econo
mici din domeniu, creditele pe 
termen mediu și lung cu dobânzi 
mici, care ar fi făcut un rai din 
țară. Ba mai mult, chiar și ce se 
mai încropise cu greu în anii din 
urmă, a început să se destrame, 
lăsând în paragină mari 
suprafețe de pământ. Și parcă și 
Dumnezeu și-a luat mâna de pe 
capul țăranilor români.

în această vară, țara s-a 
confruntat cu mari inundații, 
alunecări de terenuri, case în 
ruină, agravând și mai mult 
situația agriculturii. 

s-a adresat de două ori în scris 
consiliului local. A făcut-o în 3 
martie și în 6 iunie. Normal ar fi 
fost ca oamenii să primească un 
răspuns în scris la redamația lor. 
N-au primit.

La Primărie primul lucru pe 
care-l aflăm este că cererea din 
3 martie nici n-a fost înregistrată. 
Cea din 6 iunie se găsește 
înregistrată la numărul 466. 
Reclamația din martie, din câte 
înțelegem, s-a plimbat între 
tehnicianul cu probleme de ur
banism losif Bujorean și 
viceprimarul Cornel Moisin.

întrebat de noi cum de o 
petiție din martie n-a primit nici 
un răspuns nici în iulie, primarul 
Victor Haneș se uită întrebător 
la viceprimar: “în martie v-ați dus 
la Gothatea să rezolvați această 
reclamație. Cum ați rezolvat-o?”

Viceprimarul spune ceva 
despre reaua credință a părților 
în conflict, despre pronunțatul 
simț revendicativ și apetența 
pentfu scandal a surorilor Sofia 
Ștefan și Florica Costea.

La întrebarea cum de se fac 
construcții fără autorizație pe 
teritoriul comunei, lucrurile se 
mai nuanțează puțin. Și familia 
Butnaru a făcut modificări pe 
fațada și conturul casei 
cumpărate de la Sofia Ștefan tot 
fără autorizație."Dacă-i aplicăm 
unuia legea, trebuie s-o aplicăm 
și celuilalt" - conchide solomonic 
primarul. Noi întrebăm însă de ce 
se construiește în comună fără 
știrea primăriei și răspunsul e 
tăcere. în sfârșit, noi nu milităm 
pentru amendarea unor oameni 
și unii și alții săraci. Conflictul are 
însă o rezolvare omenească pe 
care primăria avea tot timpul s-o 
provoace până acum dar n-a 
făcut-o.

între cinci perechi de ochi - 
respectiv primarul, viceprimarul, 
doamna Ileana Butnaru, 
tehnicianul cu problemele de ur
banism și subsemnatul, s-a 
convenit ca să se meargă la 
Gothatea în următoarele 2-3 zile, 
să se ajungă la un punct comun 
de înțelegere consemnat într-un 
document a cărui copie să fie 
trimisă și ziarului. Până acum (20 
iulie n.n.) nu am primit nimic.

Ion CIOCLEI

in România de astăzi 
funcționează fără contenire, 
cu succes chior, doar inflația, 
deficitul bugetar, corupția, 
feluritele mafii (de la cea a 
piețelor agroalimentare până 
la cea a contrabandei și 
traficului de droguri), furturile, 
șantajele politice, bolile...

Paradoxul menținerii sau 
creșterii prețurilor în condițiile 
unei oferte mari și cereri mici 
de mărfuri doar la noi se mai 
găsește. Cele câteva instituții 
de stat care își mai îndepli
nesc misia sunt doar o floare 
la ureche. Să fim realiști, cu 
astfel de „bagaje", preșe
dintele nostru nu putea ateriza 
pe aeroportul din Washington. 
Cu mâna goală a plecat și în 
ciuda Comunicatului oficial al 
vizitei în SUA în care se 
menționează că în viitor 
parteneriatul strategic se va 
concretiza asupra econo
micului, cam tot așa s-a întors.

2 21 iulie 1808 - s-a născut
Simion Bărnutiu. unul dintre 
conducătorii revoluției de la 1848. A 
fost autorul unor lucrări de istorie, 
filozofie și drept situându-se pe 
poziții iluministe, raționaliste și 
anticlericale (m. 1864).

S 21 iulie 1821 • s-a născut, 
la Bacău, poetul, prozatorul și 
dramaturgul J'Ji'iWnC.'!. unul 
dintre principalii promotori ai luptei 
pentru unirea Principatelor. Este 
autorul unor cunoscute lucrări în proză 
- “Dridri", “Vasile Porojan”, "Istoria 
unui galbîn și a unei parale" - a 
numeroase poezii și poeme - “Hora 
Unirii", “Ostașii noștri", "Dumbrava 
Roșie", “Dan, căpitan de plai”, iar rolul 
său în dezvoltarea dramaturgiei s-a 
reflectat în titluri ca “Despot-vodă", 
Fîntîna Blanduziei", "Ovidiu", "lașii în 

(Urmare din pag. 1) CEB Hațeg se justifică
întreținere (270 milioane ) și 
pentru reparații curente (580 
milioane), consilierii susțin că 
bugetul alocat școlilor (inițial 
prevăzut la 450 milioane de lei) 
s-a suplimentat cu încă 400 de 
milioane tocmai cu scopul de a 
începe instalarea rețelei de 
încălzire centrală. Conform 
datelor, liceului i-au revenit 469 
milioane de lei (după 
rectificare); or, această sumă ar 
fi fost poate suficientă pentru 
început - aprecia la rândul său 
ordonatorul CEB -, în condițiile 
în care “nu încălzesc liceul, nu 
cumpăr nici o furnitură, nu 
plătesc telefoane, energia 
electrică, gunoiul etc".

Cât despre cum s-a cheltuit 
bugetul învățământului pe anul 
trecut (795 milioane după 
aceeași rectificare), dl Itul 
preciza că “în fiecare trimestru 
trimitem situația execuției 
bugetare la serviciul de 
contabilitate al primăriei”; pe

(Urmare dip pag. 1)

Se ocupă și Parlamentul și 
Guvernul de mărunțișuri. Noi 
vom spune adevărul în fața 
întregii țări.

î: Ar fi bine să o faceți, căci 
nici acum nu se știe - după mai 
mult de opt ani de la Revoluție 
- cine a tras în cei morți și 
răniți. Făcând o pauză în 
discuția noastră - ce sunteți - 
oltean, moldovean, muntean?

R: M-am născut în județul 
Mureș, am studiat la Brașov.

î: în aceste condiții 
întrebarea noastră următoare 
nu vi se va părea deplasată. 
Nu sunteți de părere că 

^această parte a țării unde 

carnaval", "Chirița în lași" și “Chirița în 
provincie" (m. 1890).

& 21 iulie 1838 - a murit
Johann___ Neoomuk___ Maeizen,
constructor german de instrumente 
mecanice, inventatorul metro- 
nomujui.

2 21 Iulie 1899 - s-a născut,
lângă Chicago, romancierul și 
nuvelistul Ernest Hemingway, 
participant, în perioada 1917-1918, 
ca voluntar în armata italiană, pe 
frontul austriac. Creația sa literară 
include pe lângă celebra povestire 
“Bătrânul și marea'", o serie de 
romane ca "Adio arme", “Fiesta", “A 
avea și a nu avea", "Pentru cine bat 
clopotele", “Bărbați fără femei", 

lângă asta, CEB trebuie să 
răspundă anual și în fața Curții 
de conturi pentru cheltuielile 
efectuate. Din evidența 
Contabilității primăriei reiese că 
pentru lucrări de întreținere și 
gospodărire s-au cheltuit 331 
milioane de lei (130 mil.- 
încălzirea, 29 mii.- iluminatul, 30 
mii. - apă, canal, salubritate, 23 
mii. - poștă, telefon, telex etc, 50 
mii. - materiale pentru curățenie, 
55 mii. - alte prestări servicii) iar 
pentru reparații curente 409 
milioane de lei.

Pentru acest an, învăță
mântului din Hațeg i-a fost 
rezervat aproximativ același fond 
ca și anul trecut, respectiv 855 
milioane de lei, dat fiind că 
bugetul local e mai mic cu două 
miliarde. Dl Ștefan Itul, 
reprezentând și poziția 
Inspectoratului Școlar Județean, 
aprecia că nici de această dată 
nu se respectă prevederile 
Anexei nr.10 a Legii bugetului de

Partidul Forțelor>

Democrate
trăim este cam marginalizată, 
ca să nu zicem neglijată, de cei 
ce conduc țara de la 
București?

R: Ba da. Așa stau lucrurile. 
Partidul nostru va acorda 
Ardealului atenția ce o merită.

î: Să dea Dumnezeul în ul
tima vreme însă - cum relevă 
și sondajele de opinie - 
oamenilor le este lehamite de 
politică. Recunoașteți această 
realitate?

R: Evident. Fiindcă oamenii 
au fost și sunt mințiți. Li se promite 
marea cu sarea, dar nu se 
realizează nimic din promisiuni. 

pentru întreaga operă devenind în 
anul 1954 laureat al Premiului 
Nobel pentru literatură (m. 1961).

£ 22 iulie 1946 - a fost
creată Qmamzajia MoaCialâ a 
Sănătății (OMS), care a început să 
funcționeze efectiv la 7 aprilie 
1948’.

& 24 iulie 1802 - s-a

romancier și dramaturg francez, 
autor a numeroase romane istorice 
de aventuri: “Cei trei mușchetari", 
“Contele de Monte Cristo", “Regina 
Margot", “După douăzeci de ani" 
etc. traduse și în românește 
începând din prima jumătate a sec. 
al XlX-lea (m. 1870) 

stat (conform cărora 45 la 
sută din valoarea sumelor 
provenite din impozitele pe 
salarii ar trebui să revină 
învățământului), motiv pentru 
care Inspectoratul va ataca în 
contencios bugetul local.

Reprezentanții adminis
trației locale însă nu pot oferi 
mai mult de-atât, dl viceprimar 
Nicolae Timiș arătând că 1,6 
miliarde de lei (cât ar însemna 
să fie alocat învățământului) 
este de fapt suma care a mai 
rămas de consumat până la 
sfârșitul anului din întregul 
buget local.

Asupra obiectivului prioritar 
al liceului - încălzirea centrală - 
nu se mai pune problema din 

'partea Consiliului local, pentru 
că anul acesta este prins în 
investițiile Ministerului Educației 
Naționale, fiind deja anunțată 
licitația pentru începerea 
lucrărilor, după cum afirma 
directorul liceului.

■ î: în condiții de indi
ferentism, de lehamite, PFD 
cum îi va atrage pe oameni?

R: Spunându-le adevărul 
și numai adevărul. Așa cum 
este el - chiar dacă e dur și 
dureros. în toate situațiile. 
Deci Partidul Forțelor 
Democrate caută adevărul și 
va s_pune adevărul.

I: Vă mulțumim pentru 
discuția sinceră ce ne-ați 
prilejuit-o, die președinte. îi 
dorim PFD să-și atingă 
scopurile.

R: Asemenea și ziarului 
dvsl

a Ziar editat de
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