
Autoritatea Rutieră - cu toate 
barierele ridicate

La Școala Generală Nr. 1 Deva

CEREREA E PE MĂSURA OFERTEI
Da, am spus bine. Auto

ritatea Rutieră Română func
ționează cu toate barierele ridi
cate, încât să vină spre ea utili
zatorii mijloacelor de transport 
auto pe patru sau mai multe 
roți, solicitând protecție pentru 
activitatea și viața lor. ARR 
ființează de scurt timp sub sigla 
și cu responsabilitățile majore 
ce i-au fost încredințate, ca 
unică instituție competentă în 
domeniu, în baza HG nr. 625/ 
1998, aflându-se într-un proces 
dinamic de organizare și per
fecționare, de ridicare a calității 
serviciilor pe care le prestează.

Care sunt aceste servicii? 
Ni le prezintă succint pe cele 

X_____________________________  

mai importante, cu profesio
nalismul și volubilitatea bihe 
cunoscute, dl ing. Cristian 
Vlasici, șeful Reprezentanței 
Hunedoara, cu sediul în Deva, 
a Autorității Rutiere Române.

- în prim-plan situăm acor
darea licențelor de transport și 
de execuție operatorilor de 
transport marfă și persoane, ca 
și celor care desfășoară acti
vități conexe, în autogări, 
agenții de voiaj și de expediție 
a mărfurilor etc. ARR contro
lează, prin inspectorii săi din 
cadrul reprezentanțelor județe
ne, respectarea normelor de 
securitate rutieră stabilite de 
către Ministerul Transporturilor, 

controlează posesia autori
zațiilor de transport ale celor 
aflați în trafic internațional și nu 
în ultimul rând modul în care 
sunt respectate normele de 
calitate ale serviciilor publice 
de transport.

- Atribuții și preocupări 
multiple, diverse și complexe. 
Aveți capacitatea numerică, 
profesională și organizatorică 
pentru exercitarea lor la nivelul 
exigențelor actuale?

- într-adevăr, și în dome
niul nostru de activitate, exi
gențele sunt mari, continuu

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Școala Generală Nr.1 din 
Deva, instituție cu tradiție în 
învățământul hunedorean, a 
fost desemnată drept cel mai 
mare centru din județ în 
perspectiva apropiată a 
organizării examenului de 
capacitate. Aici vor susține 
această probă 268 de 
absolvenți ai claselor a Vlll-a, 
elevilor școlii alăturându-li-se 
cei din Băița, Brănișca, Certeju 
de Sus, Cristur, Hărțăgani și 
Muncelu Mic.

“în cea mai mare parte, 
condițiile pentru desfășurarea 
corespunzătoare a acestui 
inedit examen sunt pregătite la 
această oră, precizează 
directorul școlii, dl Doru 

Drămnesc. Mai avem nevoie 
de televizor, radio și copiator 
(pentru difuzarea și, respectiv, 
multiplicarea subiectelor), 
acesta din urmă fiind de fapt 
prima achiziție pe care o vom 
face chiar zilele următoare, cu 
bani proveniți din sponsorizări 
și de la comitetele de părinți”.

De altfel, dotarea cu 
mijloace modeme de informare 
ar fi principalul neajuns al bazei 
materiale (până și cele două 
calculatoare “686" primite anul 
trecut au fost furate în timpul 
vacanței de Paști); mai mult 
decât atât, în școală există 
mobilier didactic vechi de 
aproape o sută de ani, 
recondiționat tot cu ajutorul 

părinților. Nici reparațiile 
efectuate anul trecut la clădirea 
și curtea școlii n-au avut alte 
surse de bani decât cele men
ționate anterior, singura sumă 
primită în acest an de la CEB 
(Centrul de Execuție Bugetară) 
fiind destinată achitării căldurii. 
Cu alte cuvinte, principiul auto
finanțării (respectiv al folosirii 
veniturilor extrabugetare) func
ționează din plin în rezolvarea 
chestiunilor financiare ale 
școlii.

Se pare însă că neajun
surile din această categorie se

A consemnat 
Georgeta BfRLA

(Continuare în pag. 2)
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Simpozion privind dezvoltarea zonelor miniere defavorizate
La inițiativa Ligii sindicatelor miniere “Solidaritatea ’92" și a 

Companiei Naționale “Minvest" Deva, în zilele de 29-30 aprilie și 1 mai 
a.c. va avea loc, la baza de odihnă Cinciș a Siderurgicii Hunedoara, 
un simpozion pe tema “Dezvoltarea zonelor miniere defavorizate 
Brad-Polana Ruscă-Altân Tepe, oportunități de afaceri în aceste 
zone șl posibilități de creare a noi locuri de muncă pentru 
personalul dlsponibilizat din industria minieră".

Vor participa lideri de sindicat din unități miniere, directorii 
colectivelor zonale din țară (din cadrul ANDIPRZM), președinții 
consiliilor locale din zonele respective, reprezentanți ai Agenției de 
Ocupare și Formare Profesională și Camerei de Comerț și Industrie 
Hunedoara, cadre de conducere din instituțiile administrative ale 
județului, directori de societăți comerciale. (D.G.)

S WEST BANK
DEVA, Id. Derebel, II. E porter 
Telefoe 234420, Fax 234483 

Acordă dobflnzi atractive 
la depozitele In lei persoanelor fizice! 

X la 30 de zile - 60%; Xla 60 de zile ■ 62% 
X la 90 de zile - 64%

Serviciile de 
ambulanță - pe 
coordonatele 

modernizării și calității 
actului medical

• Primul ajutor nu este și ultimul
• Profesionalism șl solicitudine la 

orice apel
• Mlcrourgențele mobile conferă ope

rativitate șl eficiență intervențiilor sanitare
• Gama serviciilor medicale se com

pletează continuu

Dl doctor Balâzs Ladislau este în Deva, în 
funcția de director al Ambulanței județene Hune
doara, din anul 1994, de când a început reforma în 
sănătate și s-a creat unitatea al cărei conducător 
este. A terminat facultatea la Cluj-Napoca, în 1988, 
s-a căsătorit cu o colegă, a urmat-o în județul natal, 
a participat la un concurs, l-a câștigat și a obținut 
postul pe care-l ocupă.

Dl doctor Balâzs Ladislau crede cu adevărat în 
reforma din domeniul sănătății, chiar dacă ea face 
pași înceți, greoi, cu bariere și poticneli. “Nu sunt 
de acord că în țară, în domeniul nostru, nu s-a 
făcut nimic, spune domnia sa. Că nu s-a făcut 
îndeajuns este adevărat, este altceva. însăși 
crearea acestor instituții spitalicești de sine 
stătătoare, cu personalitate juridică, - ambulanțele 
județene -, prin reorganizarea unităților de salvare, 
care funcționau pe lângă spitale, este un pas al 
reformei sistemului sanitar în România. Dar ei, 
pașii, sunt mai mulți, constituirea Caselor de 
Asigurări Sociale de Sănătate fiind unul foarte 
important”.

- Ce misiune au ambulanțele județene, die 
doctor? Cum acționați?

- Au aceleași atribuții ale fostelor stații de 
salvare, completate și îmbunătățite, dacă pot 
spune așa, dar se acționează mai bine. Și am să 
spun îndată de ce. în primul rând ca urmare a 
bunei pregătiri și solicitudinii personalului nostru - 
de la medici la asistente și conducători auto, mulți 
dintre aceștia din urmă deveniți, în urma unor 
cursuri de specialitate, așa-numiți ambulanțieri. în 
al doilea rând pentru că avem o bună colaborare 
și susținere din partea Direcției județene de 
Sănătate Publică, de care aparținem profesional, 
și a ministerului de resort, prin care, în baza unor 
programe de reabilitare a sistemelor de urgență 
prespitalicească, susținute de Banca Mondială, am 
fost dotați, în ultima perioadă, cu echipamente și 
aparatură de specialitate ultraperformantă, cu 
mijloace de transport moderne, de fapt niște

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Ce va urma aniversarii NATO

DUPĂ DISTRUGERI, 
ÎNCEPE RECONSTRUCȚIA

Era oare nevoie de un nou război în 
Iugoslavia pentru ca omenirea să-și dea 
seama de “performanțele” atinse în materie 
de fabricare a armamentelor sofisticate cu 
care pot să fie nimicite, cu rachete și cu 
forțe aeriene, o țară și un popor inde
pendent și suveran? După cum se des
fășoară evenimentele, se desprinde lim
pede că așa gândesc unii dintre mai marii 
lumii de azi, care se cred buricul 
pământului.

Dacă într-adevăr îi durea atât de mult 
problema din Kosovo, evident că nu s-ar fi 
recurs cu o grabă de nedescris la bom
bardamente, chipurile, pentru a împiedica o 
catastrofă umanitară. Pornind de la pier
derile de vieți omenești și de la pagubele 
materiale imense provocate Iugoslaviei, 
precum și de la daunele produse eco
nomiilor țărilor vecine, ca urmare a între
ruperii relațiilor comerciale, în special a

LA ORÂST/E

Bugetul de austeritate a fost 
votat în unanimitate

Membrii Consiliului local Orăștie s-au 
întâlnit joi, 22 aprilie a.c., în ședința de 
aprobare a bugetului local pe acest an

Ședința a început într-o atmosferă proto
colară impusă de prezența unor oaspeți din 
Fenoillet (Franța). După mai mulți ani în 
care asociația Parrains d’Orăștie - repre
zentată de Thiery Belident - a adps ajutoare 
la Casa de fete din Orăștie, recent s-a 
hotărât demararea procedurilor de înfrățire 
între municipiul Orăștie și comunitatea 
Fenoillet din Franța. în acest sens con
silierul municipal Germaine Gallou a fost 
prezent câteva zile în Orăștie luând astfel 
contact cu oamenii de aici. în discursul lor 
cei doi francezi au spus că “suntem aici 
pentru a pune bazele înfrățirii cu Orăștia, 
programată pentru octombrie 1999, înfrățire 

transporturilor de mărfuri pe Dunăre, se 
desprinde cu limpezime faptul că țările din 
zona Balcanilor din sărace devin și mai 
sărace. în situația că ar fi fost animați sincer 
de rațiuni umanitare, mai marii de la NATO 
ar fi putut interveni cu mijloace pașnice 
pentru a preveni exodul populației din 
Kosovo. Nu este greu să ne imaginăm ce s- 
ar fi putut realiza în regiune dacă suma de 
peste 60 de milioane de dolari ce s-a chel
tuit zilnic de peste cinci săptămâni pentru a 
înfăptui planul de distrugere a Iugoslaviei, s- 
ar fi utilizat pentru a îmbunătăți condițiile de 
viață și de muncă ale albanezilor și sârbilor 
din regiunea Kosovo. Evident că pentru 
omenire, pentru civilizație și democrație în 
general câștigul ar fi fost mult mai mare, iar

Nicoiae TfRCOB
(Continuare în pag. 2)

care să elimine frontierele dintre Franța și 
România”. La finalul acestui punct de pe 
ordinea de zi francezii le-au oferit con
silierilor orăștieni câte o cupă de șampanie 
franțuzească.

După acest “protocol extern" s-a trecut 
efectiv la ordinea de zi, în scurt timp ajun- 
gându-se la discutarea proiectului bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 1999. Dl losif 
Blaga, primarul municipiului, a spus că 
“executivul a lucrat săptămâni întregi pentru 
găsirea unei soluții optime a bugetului care 
să permită rezolvarea problemelor reale ale 
orașului”. Totuși propunând 200 milioane lei 
pentru aniversarea a 775 ani de atestare

Ciprian MARiNUȚ
(Continuare în pag. 2)

“Bălțata românească” de !a 
Cristur a arătat în fapt

Starea precară a 
zootehniei 
românești

Pe o vreme câtuși de puțin favorabilă, cu 
temperatură scăzută și ploaie densă, în ultima 
sâmbătă din luna aprilie a.c. - dorindu-se ca 
aceasta să devină o manifestare în fiecare ultimă 
sâmbătă din lună, la Cristur s-a desfășurat, în 
dorința de a relua tradiția trecutelor târguri de 
toamnă-iarnă, “Bălțata românească", primul târg 
pentru animale din acest an. Cu gândul de a 
înfățișa modul de desfășurare a târgului, am fost 
prezent, deci, la “Bălțata românească" de la 
Cristur

Ca o constatare de ordin general am putut 
consemna prezența dominantă a cailor și a 
comercianților de cai, în vreme ce cornutele și 
porcii s-au găsit în minoritate.

“Este bine că Primăria municipiului Deva s-a 
gândit să organizeze acest târg local, însă de la 
deschidere vedem că este departe de ce a fost în 
trecut, spunea Doru Păcurar. S-a încercat să fie 
reparat ce s-a stricat, dar cu greu se va putea 
ajunge să fie refăcută dimensiunea târgurilor din 
deceniul trecut. De altfel, aceasta este realitatea de 
acum a agriculturii și zootehniei românești, care au 
căzut serios în ultimii ani. Eu vin din Archia, 
aducând la vânzare o vițea, însă speranțele de 
vânzare, cum văd că stau lucrurile cu economia de 
piață, sunt destul de slabe, dat fiind faptul că 
oamenii care vor să cumpere nu au bani. Pe de

Nicoiae TfRCOB
(Continuare în pag. 2)

Doru Păcurar se mândrește că iapa Pușa îl 
salvează de multe greutăți

Foto: Traian MÂNU
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DUPĂ DISTRUGERI, 
ÎNCEPE 

RECONSTRUCȚIA

Serviciile de ambulanța...

(Urmare din pag. 1)

NATO n-ar fi scris o pagină 
rușinoasă în istoria sa și n- 
ar fi creat un precedent peri- 
culos pentru securitatea 
lumii.

Intențiile belicoase ale 
forțelor NATO răzbat cu și 
mai multă putere dacă 
avem în vedere că planul de 
război, potrivit experților 
americani, s-ar întinde pe 
încă 6 luni de zile de acum 
încolo. Costurile calculate 
pentru acțiunile militare sunt 
evaluate, pe perioada res
pectivă, la circa 6 miliarde 
dolari. Este oare nevoie de 
asemenea costuri pentru a

Bugetul de austeritate a 
fost votat în 
unanimitate

(Urmare din pag. 1) 

documentară a Orăștiei și 
800 milioane lei (?!) pentru 
construirea unui teren de 
tenis, proiectul de buget n-a 
uitat, în ciuda austerității, 
promisiunile electorale.

Cum era de așteptat dis
cuțiile asupra acestui pro
iect de buget au fost aprin
se. S-a spus că e foarte 
posibil să nu se realizeze 
veniturile propuse, că ar 
trebui mai mulți bani pentru 
drumuri, canalizare, introdu
cerea apei, cimitir, rampa 
de gunoi etc. Cei mai vehe
menți și care în cele din 
urmă au avut parțial câștig 
de cauză au fost susținătorii 
învățământului și sănătății. 
Aplicând principiul “dăm de 
la săraci la alții șl mai să
raci” consilierii au aprobat 
transferarea a 105 milioane 
din fondul de ajutor social 
pentru bursele școlare. 
Acest transfer l-a nemulțu
mit pe primarul losif Blaga 
care a spus că “iar vor veni 
țiganii să manifeste în fața 
primăriei”. în continuare 
"imensa sumă” de 30 de 
milioane din cele 800 des
tinate terenului de tenis au 
fost alocate reparării inter
natului Liceului “Aurel 
Vlaicu". Alte 30 de milioane 
din fondul prevăzut gardi
enilor publici au fost apro
bate pentru repararea în
călzirii centrale a aceluiași 

demonstra, ce altceva, de
cât ce înseamnă încordarea 
mușchiului planetar al 
Alianței?

Ca o palidă consolare, 
finanțiștii mondiali spun că 
pentru reconstrucția și refa
cerea zonei Balcanilor ar fi 
nevoie de vreo 30 de mili
arde de dolari, desfășurați 
pe o perioadă de 5 ani. Ră
mâne însă de văzut pentru 
cine și în ce condiții se vor 
aloca fondurile respective. 
Pierderile suferite de țara 
noastră prin embargouri ne 
îndreptățesc să sperăm că 
avem și noi acces la ase
menea sume, pe care le 
dorim cât mai substanțiale.

Liceu Aurel Vlaicu. Cu 10 
milioane luate de la terenul 
de tenis și alte 10 prevăzute 
pentru construirea unui 
“ansamblu ambiental” s-a 
rezolvat și problema repa
rării creșei de la Spitalul din 
Orăștie.
- Cu aceste transferuri de 
fonduri care modifică pe ici 
pe colo dar fără să schimbe 
esența bugetului, consilierii 
au votat în unanimitate pro
iectul de buget propus de 
primarul losif Blaga.

Urmărind aprinsele dis
cuții asupra proiectului de 
buget unul din cei doi fran
cezi a avut la un moment 
dat o remarcă foarte intere
santă asupra democrației 
românești. “La noi în con
siliul municipal când cineva 
vorbește toată lumea îl as
cultă cu atenție. în schimb, 
la dumneavoastră toată lu
mea vorbește și nimeni nu 
ascultă”... Pentru a demon
stra o dată în plus origina
litatea democrației autoh
tone consilierii orăștieni au 
răsuflat ușurați după vo
tarea bugetului, hotărând 
amânarea celorlalte puncte 
de pe ordinea de zi pentru o 
ședință viitoare. Și remar
când că aceasta e o prac
tică des întâlnită în Parla
mentul României dl Iordan 
Teodor, secretarul primăriei, 
i-a invitat pe consilieri la 
masa de protocol oferită în 
cinstea oaspeților francezi.

(Urmare din pag. 1) 

microurgențe mobile. Ele sunt 
echipate cu EKG, defibrilator, 
seringă automată, conferind efi
ciență tratamentului local, ime
diat. Ambulanța noastră jude
țeană a primit șapte asemenea 
salvări, dintre care patru au fost 
medicalizate, fiind repartizate la 
Deva, Petroșani, Hunedoara și 
Hațeg.

Pe lângă Ambulanța jude
țeană Hunedoara, cu sediul în 
Deva, în județ ființează încă 15 
substații, ale căror activități sunt 
bine cunoscute și la care popu
lația apelează cu încredere. Iar 
personalul de aici, deși redus ca 
număr și prost plătit, se deplasea
ză operativ la adresa indicată, 
unde acordă primul ajutor, încât 
să mențină bolnavul în viață și să- 
I transporte în siguranță la ur
gențele spitalelor. O noutate este, 
după cum releva dl doctor Balâzs 
Ladislau, și faptul că serviciile de 
urgență, care activau în cadrul 
stațiilor de salvare, au trecut în 
subordinea Direcțiilor județene de 
Sănătate Publică, o parte dintre 
medicii de aici rămânând la res
pectivele secții, cealaltă trecând 
la ambulanțe. în acest fel, cali
tatea actului medical la ambu
lanțe s-a îmbunătățit, mai ales că, 
în cazuri grave, deosebite, depla
sarea se face cu salvările medi
calizate, în echipă medic - asis
tentă - ambulanțier, asigurând 
urgența prespitalicească 
adecvată.

Alte două coordonate ale 
reformei sistemului sanitar în 

CEREREA E PE MĂSURA 
OFERTEI

(Urmare din pag. 1)

vor a fi compensate sub aspectul calității actului de învățământ 
și de educație, după cum reiese din discuția purtată cu directorul 
școlii:

“încă de când am ocupat această funcție (cu două luni în 
urmă - n.n.), am plecat de la ideea că școala noastră trebuie să 
simbolizeze muncă, seriozitate, abnegație, disciplină, pe de o 
parte, și prietenie, bună înțelegere, respect și armonie, pe de altă 
parte, astfel încât nu se va cere niciodată mal mult decât se 
oferă”.

Respectând planul cadru și precizând clar curriculumul la 
decizia școlii, au fost centralizate la nivelul unității preferințele 
elevilor și ale părinților referitoare la disciplinele opționale. Astfel, 
începând cu anul școlar viitor, la clasele I, a lll-a și a V-a se va 
introduce limba germană (începători), iar la clasele â lll-a și a V- 
a va exista câte o clasă cu predare intensivă a limbii engleze; de 
asemenea, în funcție de opțiunile părinților, pentru clasa I sunt 
pregătite limbile engleză, germană, franceză, Italiană și spaniolă. 
Pe lângă opționale, se intenționează organizarea, în afara orelor 
de școală'și contra cost, a unor cursuri de pian (dată fiind 
existența unui asemenea Instrument în școală), precum și a unui 
centru de informatică dotat (tot din surse proprii) cu 8-10 
calculatoare, ambele, desigur, pentru elevii școlii. O altă noutate 
o reprezintă existența, încă de pe acum, a unui psihopedagog, 
așa încât pentru anul școlar următor să se poată asigura o 
consiliere psihopedagogică a tuturor elevilor.

Ținând seama de toate acestea, și nu în ultimul rând de 
realizările elevilor școlii la diverse concursuri (cele mai recente - 
2 premii I la faza județeană a olimpiadei de matematică, 3 premii 
II și 7 mențiuni ș.a.), directorul școlii se considera îndreptățit să 
spere ca “în viitorul apropiat Școala Generală Nr.1 să fie situată, 
prin rezultate, acolo unde arată numărul școlii și să atragă cel mai 
buni elevi din Deva”.

cadrul ambulanțelor sunt pe cale 
de înfăptuire. Interlocutorul ni le 
detaliază cu mulțumire și opti
mism în importanța și avantajele 
pe care le vor avea în domeniu.

Pe măsură ce Casa jude
țeană a Asigurărilor Sociale de 
Sănătate se va consolida îi vom 
propune, în baza legii și a con- 
tractului-cadru, oferta de tra
tamente ambulatorii pentru popu
lație la orele și în zilele în care 
circumscripțiile sanitare nu au 
activitate. Sigur, serviciile se vor 
efectua în baza unui contract, 
contra cost, deci vor fi în joc banii, 
încă foarte puțini, dar sperăm să 
putem face și acest pas. De ase
menea, tot grație sprijinului de la 
Banca Mondială, suntem în sta
diu avansat de organizare a unei 
sisteme de calculatoare în cadrul 
Ambulanței județene Hunedoara, 
pentru monitorizarea exactă, 
permanentă, a tuturor echipajelor 
de salvare din județ, urmând să 
ne racordăm la rețeaua de ur
gențe din spitale, cu serviciile 
specializate de la Direcția ju
dețeană de Sănătate Publică și 
de la ministerul de resort, în sen
sul operativității intervențiilor și 
creșterii eficienței actului medical.

Interlocutorul nu a ezitat să 
sublinieze și unele carențe care 
mai există în colectivul ambu
lanței, în sistemul de sănătate 
publică în general, așa cum 
sunt în toate domeniile la acest 
ceas dur al tranziției, însă și-a 
manifestat speranța că încet- 
încet se va racorda și România 
la exigențele și valorile 
europene.

Starea precară a 
zootehniei românești

(Urmare din pag. 1) 

altă parte însă, nici munca agri
cultorilor nu este plătită nici pe 
departe. Ca să vinzi cu 8000- 
10.000 lei kilogramul de carne, 
care la cumpărare crește de cel 
puțin 4-5 ori, se înțelege că este 
o pierdere curată pentru cres
cătorul de animale. Necazul este 
că nici plata crescătorului de 
animale nu se face la timp. Pen
tru juninca de 8 luni adusă la târg, 
cerea 2,5 milioane lei, conside
rând însă ca nu este plătită. Noro
cul este că noi ne mai descurcăm 
cât de cât cu banii, având ser
viciu, împreună cu soția, la gaz 
metan. în alte condiții nu știm 
dacă am putea să asigurăm culti
varea pământului și creșterea 
animalelor. Că toată lumea fuge 
de agricultură este arătat și de 
faptul că în satul Archia, care are 
peste 40 de familii, eu sunt sin
gurul tânăr rămas în localitate, 
dincolo de greutățile ce le întâm
pin zi de zi cu naveta și cu du
cerea și aducerea fetiței la Deva 
la școală. Cumva trebuie însă să 
ne ducem viața mai departe”.

Din discuția purtată cu Tăiță 
Păcurar, acum agricultor, după 31 
de ani lucrați la fabrica din Bârcea 
(având o pensie de 600 mii lei, 
ceea ce i se pare mult prea puțin 
pentru grupa a doua de muncă și 
față de pensiile actuale la cate
goria sa de muncă), am desprins 
zbaterea proprietarului de pă

Autoritatea Rutieră - cu 
toate barierele ridicate

(Urmare din pag. 1)

sporite și singuri nu le putem 
face față. De altfel, prin înseși 
normele și regulamentele 
noastre, trebuie să colaborăm 
- și o facem permanent și în 
bună înțelegere - cu alte orga
nisme și instituții. împreună cu 
Registrul Auto Român veri
ficăm starea tehnică a autove
hiculelor și remorcilor, ei fiind 
dotați corespunzător în acest 
sens, și tot împreună asigurăm 
clasificarea autovehiculelor de 
transport persoane în trafic 
intern și internațional. Cu poliția 
rutieră facem front comun în 
urmărirea legalității transpor
turilor. încercăm să stabilim 
relații mai bune cu Oficiul pen
tru Protecția Consumatorilor, în 
ideea punerii sub protecție și a 
consumatorilor serviciilor de 
transport, din punctul de vede
re al calității acestora, ceea ce 
nu s-a prea făcut până acum. 
Toate acestea sunt prestații co
mune, complementare, nu pa
ralele ori suplimentare, fiecare 
exprimându-se în zona sa con
cretă de responsabilitate. Și 
încă un lucru, poate cel mai 
important: activitățile noastre, 
în colaborările amintite, nu pri
vesc niște scopuri, interese sau 
avantaje persgnale, cum greșit 
se mai crede, ci slujesc apă

mânt de a nu lăsa terenul nelu
crat și de a nu avea totuși ani
male în ogradă. Cu mare greu
tate a reușit să cultive în toamnă 
un hectar cu grâu, iar în primă
vară a pus orzoaică, cartofi și 
porumb pe încă un hectar, lu
crările făcându-le mecanizat, cu 
plată. Ca și fiul său, se mândrește 
că iapa Pușa a fost cea mai ară
toasă din târg. A cumpărat-o din 
Răchitova, mama ei având greu
tatea de 850 kg. Este mulțumit 
însă că are o mare forță și îl 
scoate pe agricultor din toate 
necazurile, remorcând cu ea 
chiar și autoturisme Dacia răma
se în pană. Nădejdea sătenilor 
din Archia este că prin introdu
cerea gazului metan și construc
ția unui drum bun de acces se vor 
întoarce oamenii la case și la 
pământ, implicit la zootehnie.

Venit de la Bârcea Mică, dl 
Carol Ghilea, împreună cu soția, 
a luat fața târgului, cum se spune, 
cu iapa Mona, de 7 ani, și căruța 
pentru care cereau 15 milioane 
lei. Țiganii au fost primii care au 
pus ochii pe vânzător.

La intrarea în târg am în
tâlnit-o pe dna Aurica Penescu, 
din Dîncu Mic. Are “boala” creș
terii porcilor. A adus aici 10 și 
mai are 10 acasă. Pentru un 
purceluș de 8 săptămâni a ce
rut 180 mii lei, dar i-a vândut în 
cele din urmă și cu 150 mii lei, 
deoarece cumpărătorii nu sunt 
înstăriți.

rarea oamenilor - a celor de la 
volan, a tuturor participanților la 
traficul rutier - de accidente, de 
distrugeri materiale sau pierderi 
umane. Noi nu suntem vânători 
de amenzi, ci încercăm să-i 
conștientizăm pe conducătorii 
auto, pe toți operatorii de 
transport de necesitatea și im
portanța respectării legilor, a 
normativelor tehnice, prin ex
plicații, prin avertismente, fe- 
rindu-i, repet, de greșeli, de 
accidente, de plata unor 
amenzi sau de suportarea cos
turilor anumitor defecțiuni și 
deteriorări ale mijloacelor de 
transport.

- Ș/ vin oamenii spre dvs., 
die ing. Cristian Vlasici? Vă 
respectă recomandările? își 
corectează atitudinile în urma 
măsurilor aplicate?

- Din ce în ce mai mulți și 
mai mult. Vin spre noi, mergem 
spre ei. Majoritatea înțeleg, ar 
trebui să înțeleagă însă și mai 
bine că este mai avantajos să- 
și scoată licențe de transport, 
să respecte legile, decât să 
plătească amenzi. Și chiar în
cercăm sentimente de satis
facție atunci când primim mul
țumiri de la unii pentru diferite 
sfaturi pe care le-am dat și care 
i-au protejat de anumite su
ferințe fizice sau cheltuieli fi
nanciare.

Miercuri
28 aprilietvr 1

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (r) 13.00 Universul 
cunoașterii (r) 14.10 Santa Bar
bara (r) 15.00 Repere vitale
16.30 Povestirile lui Donald Ră- 
țoiul (d.a.) 17.00 Medicina 
pentru toți 17.30 Familia 
Simpson (d.a) 18.10 Sunset 
Beach (ep. 445) 19.00
Jumătatea ta 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.25 Fotbal: România- 
Belgia 22.25 în compania 
vedetelor 23.10 Jurnalul de 
noapte

X.________________

TVR 2
8.00-12.20 Reluări 

programe 13.10 Rebelul (ep. 
37) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.10 Limbi străine: 
germană 15.35 Desene ani
mate 16.00 Grecia (ep. 20) 
16.45 Santa Barbara (ep. 840)
17.30 Mari ansambluri folcorice
20.10 Căsuța din prerie (ep. 14)
21.10 Pentru dv., doamnă! 
22.00 Tatăl răzvrătit (comedie, 
SUA, 1982)23.30 Opera Mundi

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme cu 

Teo și Mircea 10.00 Știri 10.20 
Cafea cu parfum de femeie (ep. 
120,121) 12.00 Glasul inimii (ep.
2) 13.00 Știrile amiezii 13.15

Esmeralda (ep. 29) 14.00 
Foișorul de foc 15.00 Ape liniștite 
(ep. 32) 16.10 Luz Maria (ep. 3) 
17.00 Știri 17.25 Camila (ep. 43, 
44) 19.00 Observator 20.00 
Prezentul simplu 20.30 L.A. Doc
tors (ep. 3) 21.20 Cronici para
normale (ep. 48) 22.15
Observator 22.45 Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TVeal tău 10.00Tânărși neliniștit 
(r) 10.45 Aventura (r) 11.30 NYPD 
Blue (r) 12.30 Susan (r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Hercule (ep. 
41) 13.45 Xena, prințesa 
războinică 14 30 Spirit de echipă 
(ep. 51) 15.00 Galactica (ultimul 
episod) 16.00 Tânăr și neliniștit 
(ep. 733) 16.45 Ștrengărită (ep.
3) 17.30 Știrile PRO TV' 18.00 

Dreptul la iubire (ep. 120) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Afaceri de familie 
(dramă, SUA, 1993) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.30 Nebun după tine 
(ep. 33)

PRIMA TV
9.00 Prima oră 13.00 Talk

show social 14.00 Emisiune 
pentru femei 16.00 Celebri și 
bogați (ep. 109) 17.00 Maria 
Mercedes (ep. 27) 18.00 Știri
19.30 Viper (ep. 3) 20.20 
Comisarul Rex (ep. 22) 21.15 
Gardă de corp (ep. 9) 22.10 
Real TV 22.20 Știri

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și se

riale (reluări) 14.15 Maria (ep. 

8) 15.00 Surorile (r) 16.00 
Guadalupe (ep. 182) 17.00 
Viața noastră (ep. 45) 17.50 
Dragoste și putere (ep. 365) 
18.40 Asța-i casa ta! 18.45 
înger sălbatic (ep. 36) 19.30 
Căsuța poveștilor (d.a) 20.15 
Celeste se întoarce (ep. 71) 
21.00 Minciuna (ep.31) 21.45 
Surorile (ep. 93) 22.45 Mona 
Lisa

HBG>
10.00 Nevasta de om 

bogat (suspans, SUA, 1996)
11.30 Nouă luni (comedie, 
SUA, 1995) 13.15 Totul 
despre sex 13.45 Martor 
(suspans, SUA, 1995) 15.30 
Camioane ucigașe (horror, 
SUA, 1993) 17.15 Tensiune 
maximă (suspans, SUA, 

1997) 18.45 Cei trei muș
chetari (acțiune, SUA, 1993)
20.30 Santa Fe (dramă, SUA, 
1996) 22.15 Stargate 23.00 
Concert Robbie Williams

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.30-18.00 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri lo.cale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
posturilor TV.



28 APRILIE 1999 Cuvântul liber JSport------- -
Românii au dominat Campionatele 

Internaționale de gimnastică de la Ploiești
La sfârșitul săptămânii, 

Sala Olimpia din Ploiești a fost 
gazda ospitalieră a celei de-a 
42-a ediții a Campionatelor In
ternaționale de gimnastică ar
tistică ale României. Peste 90 
de sportivi din 29 de țâri au 
oferit un spectacol agreabil 
de-a lungul celor trei zile de 
concurs, principalii protagoniști 
fiind sportivii români care au 
dominat cu autoritate atât între
cerea feminină cât și pe cea 
masculină.

Vineri, în concursul indivi
dual compus masculin, "vete
ranul" Rareș Orzață s-a impus 
categoric devansându-și co
legii de lot, Marian Drăgulescu 
și Adrian Rădoi, clasați pe lo
curile II și III. Apoi, sâmbătă, în 
competiția similară feminină, 
româncele au fost, la rându-le, 
în centrul atenției, fiind cu câ
teva clase deasupra adversa
relor. Cu note peste 9,500, ex
perimentatele Simona Amânar 
și Claudia Presecan au câști
gat primele două locuri ale

Astă seară

ROMÂNIA - BELGIA
în cadrul pregătirilor tricolorilor pentru apropiatele 

meciuri cu formațiile similare ale Ungariei (5 iunie) și 
Azerbaidjanului (9 iunie) din preliminariile Campionatului 
European, astă seară, începând cu ora 20,30, pe 
stadionul Steaua se dispută partida amicală cu echipa 
similară a Belgiei. (S.C.)

Handbal 
feminin

Sâmbătă, la Sala sportu
rilor din Deva, s-a desfășurat 
cea de-a Xlll-a etapă a cam
pionatului de handbal feminin, 
Divizia A, seria Vest. Echipa 
gazdă, Universitatea Remin 
Deva, a primit replica echipei 
Artego BTT Tg. Jiu, aflată pe 
poziția a treia în clasament.

Meciul a fost foarte dis
putat cu faze spectaculoase, 
având în vedere valoarea am
belor echipe. Repriza întâi a 
debutat cu un gol înscris de 
gazde, realizând în minutul 3 
scorul 2-0. Impunându-se și 
preluând controlul asupra jo
cului, devencele au reușit să 
conducă pe întreg parcursul 
jocului, distanțându-se în me
die cu 4-5 goluri diferență. Față

clasamentului la individual 
compus, bronzul revenind 
sportivei spaniole Laura Mar
tinez. Simona a obținut cea mai 
mare notă a reuniunii, 9,875 la 
sol, devenind astfel pentru a 
treia oară campioană absolută 
a României.

Duminică s-au desfășurat 
finalele pe aparate. Concursul 
masculin a fost dominat de 
același Rareș Orzață care s-a 
impus în finalele de la cal cu 
mânere (nota 9,400), sărituri 
(nota 9,456), paralele (nota 
9,075) și bară fixă (nota 
9,400). Celelalte două finale au 
revenit ungurului Robert Gal - 
la sol cu 9,275 și chinezului 
Manhe Huang la inele - cu 
9,650.

La feminin, toate titlurile au 
revenit româncelor. Simona 
Amânar s-a impus la sărituri 
(9,725), la sol (9,825) și la 
bârnă (9,775), iar Claudia 
Presecan a câștigat finala de 
la paralele cu nota 9,763. 
(C.M.)

de jocurile anterioare, la echipa 
deveană s-a observat o îmbu
nătățire a jocului prestat. Lucru 
dovedit îndeosebi de rezultatele 
obținute pe parcursul meciului, 
8-4 în minutul 12,. 14-8 în minutul 
26, devencele conducând la 
pauză cu 16-12.

Aflate și după pauză într-o 
formă fizică și psihică deosebit 
de bună, handbalistele Univ. 
Remin Deva și-au menținut con
trolul în teren, jocul fiind la dis
creția lor. Pe parcursul reprizei a 
doua în câteva rânduri, elevele 
dnilor prof, loan Mătăsaru și 
Marcel Șerban au reușit dife- 
rențamari de puncte și anume 
în min. 37 scorul era 21-14, în 
min. 44 devencele conduceau cu

Univ. Remin Deva - 
Artego BTT Tg. Jiu 30-24

In perioada 5-6 aprilie a.c., 
baza sportivă a CSS Timi

șoara, special amenajată pe 
râul Bega, a fost gazda Cam
pionatelor Naționale de Cano
taj, proba de fond (6000 metri), 
la juniori mici (15-16 ani) și ju
niori mari (17-18 ani). Partici

LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE CANOTAJ

REZULTATE EXCELENTE ALE
SPORTIVILOR DEVENI

parea a fost numeroasă și se
lectă. Astfel, competiția a aliniat 
la start echipaje de la 25 de 
cluburi din țară, între acestea 
aflându-se și reprezentanți ai 
unor grupări de tradiție ale ca
notajului românesc CSS 3 
Steaua București, CSM LPS 
lași, CS Orșova, CSS 
Timișoara, CSS Tg.Mureș etc.

în ciuda acestei acerbe 
concurențe, canotorii deveni 
pregătiți în cadrul Clubului 
Sportiv Școlar Deva de 
prof.Călin Tanchiș au obținut 
din nou rezultate foarte bune. 
Astfel, din cele opt echipaje 
devene înscrise în competiție 
cinci au urcat pe podium. 
Adrian Vințan a câștigat proba 
de simplu a categoriei ușoare 
(sub 70 kg.), obținând astfel 
singura medalie de aur a dele
gației devene. Medalii de argint 
au obținut componenții echi
pajului de 4 vâsle Florin Rusu,

24-15, în min. 54 scorul era de 
28-20, iar la final de meci, tabela 
de marcaj arăta 30-24 în fa
voarea Universității Remin Deva.

Conducerea tehnică a echi
pei Universitatea Remin Deva, 
în persoana dlui prof. Marcel 
Șerban, antrenor, a declarat la 
final de meci: “Jocul cu Artego 
BTT Tg. Jiu ne-a adus victoria, 
însă important este faptul că 
echipa noastră a avut o com
portare bună, iar față de jo
curile anterioare s-a constatat 
o creștere calitativă a relațiilor 
de joc și a jocului pe ansam
blu, ceea ce înseamnă fazele 
de apărare și de atac. Trebuie 
să spunem totuși că pe lângă 
lucrurile bune și golurile spec

Adrian Mane, Laurențiu Meltiș, 
Bogdan Grădinariu - și Ovidiu 
Bernaski la simplu, toți con
curând la juniori mici. în fine, 
echipajul de patru rame fără 
cârmaci (juniori mari), format 
din Gabriel lancu, Gheorghe 
Avram, Gabriel Guga și Nicolae

Păcurar, și cel de 2 rame fără 
cârmaci (categoria ușoară), 
format din Adrian Vințan și 
Marius Supuran s-au clasat pe 
locul III, obținând medaliile de 
bronz.

în urma acestor rezultate 
excelente, Adrian Vințan și Ga
briel lancu au fost selecționați 
pentru Lotul Național de juniori 
și se află în pregătiri la 
Constanța, iar ceilalți sportivi 
primesc de la CSS Deva - di
rector Matei Partenie - indem
nizații lunare de efort funcție 
de valoarea medaliilor obținute.

Până la 11 august a.c., când 
la Năvodari vor debuta Cam
pionatele Naționale de viteză 
(2000 metri), canotorii deveni 
vor mai participa la o serie de 
întreceri amicale organizate la 
nivelul Ligii de Vest de cluburile 
din Timișoara, Arad, Tg.Mureș, 
Orșova și Deva.

C. MARINUȚ

taculoase fetele au făcut și 
unele greșeli de finalizare a 
acțiunilor pe contraatac, gre
șeli pe care încercăm să le 
eliminăm și să realizăm un 
climat și o stare de perfor
manță în desfășurarea 
jocului".

Marcatoarele celor 30 de 
goluri au fost: Melinda Toth 9; 
Georgeta Dascălu 7; Codruța 
Zavragiu 6; Simona Bozan, 
Laura Crăciun, câte 3 și Clara 
Ciucea, 2 goluri.

Joi, Universitatea Remin 
Deva se va deplasa la Satu 
Mare unde va întâlni echipa 
Autonova Satu Mare, aflată pe 
locul 5 în clasament.

Cristina CÎNDA

Derby onorat doar în repriza secundă

CASINO ILIA - RETEZATUL 
HAȚEG 4-7 (0-0)

Posibila retragere din campionat, din motive finan
ciare, a mai multor echipe din Divizia D și hotărârea A.j.F. 
ca în vară să promoveze două echipe în această divizie a 
relansat lupta în campionatul județean de fotbal. Astfel, 
mai multe echipe care pierduseră locul I, adjudecat deja 
se pare de Victoria Dobra, s-au implicat în lupta pentru 
locul secund făcând disputa în acest eșalon mult mai 
interesantă. Prin prisma acestor considerente, partida de 
duminică de la Ilia a fost un derby decisiv pentru sta
bilirea unei viitoare echipe divizionare D. în prima repriză, 
terenul fiind foarte greu, presărat cu bălți capcană, a 
influențat vizibil evoluția jucătorilor celor două echipe. 
Deși jocul a fost alert și viu disputat, la nici una din cele 
două porți nu am consemant ocazii clare de gol, primul 
mitan încheindu-se astfel cu un scor alb.

După pauză însă situația s-a schimbat radical. Gazdele 
au făcut câteva inspirate mutări tactice și și-au primenit 
echipa cu jucători tineri astfel că asediul la poarta hațe- 
ganilor s-a întețit. După ce șutul surprinzător al căpitanului 
Murar (min. 48) s-a oprit pe linia porții în noroi, în minutul 
58, gazdele au reușit deschiderea scorului. Roman a 
șutat puternic de la 25 metri, mingea a lovit bara revenind 
în teren, iar Potinteu a reluat din apropiere și: 1-0. După 
doar tei minute, noul intrat Sîrbu a pătruns în careu și a 
fost agățat din spate de Stroia, iar arbitrul V. Capotescu 
(Hunedoara) a acordat prompt penalty și al doilea galben 
pentru apărătorul oaspeților care a fost eliminat. Lovitura 
de pedeapsă a fost transformată de Plămadă care a 
șutat plasat în dreapta portarului mărind diferența la 2-0. 
în minutul 66, Roman, cel mai bun jucător de pe teren, a 
pătruns frontal și a șutat sec din interiorul careului urcând 
scorul la 3-.0.

Nici la acest scor gazdele n-au renunțat la atac, astfel 
că în minutul 81 Lazăr a centrat de pe dreapta, iar Sârbu 
a reluat sec din cădere și 4-0. Golul de onoare al oas
peților a fost reușit de Moldovan care a reluat cu capul o 
centrare dintr-o lovitură liberă executată de Itul și 4-1.

CASINO: Floricel (82 Andrășesc) - loader, Kora, 
Plămadă, Burlan (76 Bulgar) - Roman, Dumitreasa (68 
Deteșan), Murar, Lazăr - Potinteu (59 Sîrbu), Șoancă.

RETEZATUL: Munteanu - Buzgar, Stroia, Ungur (67 
Gavriluț), Bihu - Rambetea, Miclăuș, Itul, Trainoiu (76 
Georgescu) - Moldovan, Turcu.

Ciprian MARINUȚ

Rezultatele etapei a 10- a din 25 aprilie:
Casino Ilia - Retezatul Hațeg 4-1;
Unirea Vețel - Victoria Dobra 3-2;
Gloria Geoagiu - Poiana Rusca Ghelari 3-0;
Santos Boz - Fotbal Start Deva 3-0:

CLASAMENTUL
1. VICTORIA DOBRA 10 7 1 2 31-9 22
2. Gloria Geoagiu 10 7 0 3 24-18 21
3. Casino Ilia 10 6 0 4 26-12 18
4. Retezatul Hațeg 10 5 2 3 18-12 17
5. Unirea Vețel 10 4 1 5 19-27 13
6. Santos Boz 10 4 1 5 17-22 13
7. Fotbal Start Deva 9 4 0 6 21-29 12
8. Energia Deva 9 3 1 6 12-18 10
9. Poiana Rusca Ghelari 10 2 0 8 9-30 6

t> DIVIZIA 8/ DIVIZIA
Rezultatele etapei a 26-a: Metrom Bv. - Dacia Brăila 9-0; 

Gloria Buzău - Laminorul Roman 1-0; Nitramonia Făgăraș - 
Tractorul Bv. 1-4; Dunărea Galați - Precizia Săcele 2-1; Petrolul 
Moinești - Midia Năvodari 0-1; FC Brașov - Politehnica lași 1-1; 
Sportul Stud. - Cimentul Fieni 1-1; Poiana Câmpina - Rocar Buc. 1- 
1; Chindia Târgoviște - Rulmentul Alexandria 0-0.

CLASAMENTUL

JUNIORI
Rezultatele etapei a 18-a din 25 aprilie 1999:
Metalul Crișcior Minerul Ghelari 1-1;
Min. Aninoasa - Minerul Teliuc 4-3;
Minerul Bărbăteni FC Paroșeni Vulcan 2-1;
CIF Aliman Brad - CFR Marmosim Simeria 0-6;
Victoria Călan - Constructorul Hd. 3-2.

Etapa viitoare din 2.05.1999:
Retezatul Hațeg - Gloria Geoagiu; 
Energia Deva - Santos Boz; 
Poiana Rusca - Unirea Vețel; 
Fotbal Start Deva - Casino Ilia; 
Victoria Dobra - stă.

CLASAMENTELE JUNIORILOR
JUNIORI A1

Etapa de sâmbătă, 1 mai: Laminorul - Sportul, Dacia Brăila 
- Chindia, Cimentul - Metrom, Rulmentul - Nitramonia, Tractorul - 
Petr. Moinești, Rocar - Gl. Buzău, Poli lași - Dun. Galați, Precizia - 
Poiana, Midia - FC Brașov.

1. FC BRAȘOV 26 19 5 2 54-13 62
2. Rocar Buc. 26 16 2 8 49-29 50
3. Poli lași 26 12 7 7 39-29 43
4. Petr. Moinești 26 12 5 9 34-28 41
5. Cimentul Fieni 25 11 7 8 31-27 40
6. Laminorul R. 26 12 4 10 27-24 40
7. Poiana Câmpina 26 11 7 8 34-31 40
8. Midia Năvodari 26 11 6 9 42-26 39
9. Sportul Stud. 26 11 6. 9 27-24 39
10. Precizia Săcele 26 11 3 12 37-34 36
11. Gloria Buzău 26 11 3 12 32-33 36
12. Dunărea Galați 26 10 5 11 31-33 35
13. Chindia Târg. 26 10 4 ' 12 30-32 34
14. Metrom Bv. 26 9 6 11 37-27 33
15. Tractorul Bv. 26 10 2 14 34-42 32
16. Rulmentul Alex. 26 8 5 13 24-27 29
17. Nitramonia Făg. 26 6 5 15 20-49 23
18. Dacia Brăila 26 1 4 21 8-82 7

CLASAMENTUL

Etapa viitoare nr. 19 din 2 mai 1999: 
Parângul Lonea - Metalul Crișcior;
Dacia Orăștie - Min. Aninoasa;
Min. Teliuc - Min. Bărbăteni;
FC Paroșeni Vulc. - CIF Aliman Brad; 
CFR Marmosim Simeria - Victoria Călan.

1.CFR MARMOSIM 15 11 1 3 72-13 34
2. FC Paroșeni Vulc. 15 11 1 3 63-12 34
3. Parângul Lonea 15 10 2 3 62-21 32
4. FC Dacia Orăștie 14 10 0 4 64-20 30
5. Min. Bărbăteni 16 9 3 4 65-37 30
6. Victoria Călan 15 8 3 4 57-21 27
7. Constr. Huned. 15 7 4 4 59-23 25
8. Min. Aninoasa 16 7 2 7 39-46 23
9. Min. Teliuc 15 4 2 9 30-44 14
10.Min. Ghelari 15 2 1 12 35-68 7
11. CIF Aliman Brad 15 2 0 13 15-85 6
12. Metalul Crișcior 16 0 1 15 8-177 1

FC CORVINUL HUNED. 14 13 1 0 81-4 40
Jiul Petroșani * 14 9 1 5 37-20 28
Victoria Călan 14 6 2 6 34-37 20
Fotbal Start Deva 14 6 1 7 39-32 19
CIF Aliman Brad 14 2 1 11 20-61 7
Vega Deva 14 2 0 12 10-67 6

JUNIORI Bl
FC CORVINUL HUNED. 14 13 1 0 78-4 40
Jiul Petroșani 14 11 1 2 68-11 34
CIF Aliman Brad 14 5 1 8 22-54 16
Victoria Călan 14 3 2 9 18-48 11
Fotbal Start Deva 14 2 3 9 20-44 9
Vega Deva 14 3 0 11 17-62 9
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Siderurgica Hunedoara se restructurează în stil original
La 114 ani de existență, 

marele combinat siderurgic 
din Hunedoara a ajuns la 
ora adevărului. Cele mai 
multe dintre capacitățile 
sale de producție, în care s- 
au realizat, de-a lungul ani
lor, cantități considerabile 
de produse siderurgice, 
îndeosebi cocs, fontă, oțel 
și laminate, au atins niveluri 
excesive de uzură, deve
nind mari consumatoare de 
materii prime și resurse 
energetice și la fel de mari 
generatoare de pierderi, 
ceea ce le urgentează pen
sionarea. Cu atât mai mult 
că tranziția la economia de 
piață presează, devenind de

Conducerea SC Side
rurgica SA Hunedoara a 
gândit mult, a întreprins o 
serie de analize și calcule 
economice și tehnice și a 
hotărât să adopte măsuri 
de restructurare și reorga
nizare a societății într-un 
mod cu totul original și 
anume prin externalizarea 
activităților conexe activității 
de bază și transformarea 
acestora în societăți comer
ciale pe acțiuni - filiale ale 
SC Siderurgica SA Hune
doara, dar fără desprindere 
de capital, ceea ce le asi
gură o serie de avantaje. Ce 
înseamnă asta? înseamnă 
constituirea a 12 filiale, care 
vor lucra pentru societatea- 
mamă, aceasta oferindu-le 
piață, dar ele având și liber
tatea de a lucra pentru terți 
din afara siderurgicii, în ba
za contractelor proprii în

Nu se va 
disponibilîza 
personal

Ceea ce i-a indignat peste 
măsură pe factorii de condu
cere de la S.C. Siderurgica SA 
Hunedoara a fost apariția în 
presă a informației potrivit că
reia în procesul restructurării 
societății și închiderii fluxului 
primar (?!) își vor pierde lo
curile de muncă mai mult de 
6000 de angajați: în urma închi
derii operaționale din sistemul 
primar, după cum s-a exprimat 
dl director general Gheorghe 
Pogea, vor rezulta 2853 de 
persoane, dar nici măcar una 
nu va fi disponibilizată, ci toate 
vor fi redistribuite, direct, sau 
după efectuarea anumitor 
cursuri de recalificare, în acti
vitățile din celelalte sectoare 
funcționale. Sigur că unele vor 
rămâne pe loc pentru între
ținerea și paza capacităților ce 
vor intra în conservare ori în 
dezafectare-recuperare. în 
schimb, dacă cineva o să do
rească să plece din societate 
în baza ordonanței 9 va fi liber 
s-o facă. Deci nu se poate 
vorbi de disponibilizare, ci de 

t redistribuire. S-au redus până 

înțeles pentru oricine, inclu
siv pentru cei de la Side
rurgica Hunedoara, că nu se 
mai poate funcționa cu ma

E vremea 
adevărului

șini și tehnologii neperfor
mante, cu cheltuieli exage
rate, inutile, cu produse pe 
stoc și cu datorii imposibil de 
plătit.

Tocmai de aceea ne-am 
bucurat să auzim, zilele tre

nu

cheiate, capitalul social rămâ
nând integral al Siderurgicii; 
cum este acum. Deci, la Hu
nedoara se va face filializare și 
nu divizare, ca la Călan, a ți
nut să precizeze dl Gheorghe 
Pogea, activitatea de bază 
urmând să se desfășoare 
după un sistem de manage
ment bazat pe centre de 
gestiune.

Și a mai spus directorul 
general al Siderurgicii un 
lucru demn de consemnat și 
anume că acest mod de re
structurare este cea mai cu
rajoasă acțiune de aseme
nea gen din siderurgia ro
mânească, a cărei reușită, 
în care conducerea Siderur
gicii crede fără rezerve, va 
însemna o nouă istorie, un 
nou viitor pentru siderurgia 
din Hunedoara.

Să sperăm că așa va fi. 
Este în interesul evident al

acum 3000 de oameni. Din toa
te structurile. De acum nu va 
mai pleca nimeni.

lată, laminorul de 800 mm 
nu funcționează de un an de 
zile, dar îl vom reactiva. Deci 
avem acolo nevoie de oameni, 
în jur de 400. Oțelăriile elec
trice nr.1 și nr.2 funcționează 
cu câte un cuptor, însă ne 
gândim să funcționăm cu toate 
cuptoarele. Ne trebuie și acolo 
oameni.

- Sindicatele au manifestat 
scepticism și mi-au cerut ga
ranții prin încheierea unui pro
tocol, a declarat zilele trecute, 
într-o conferință de presă, dl 
Gheorghe Pogea. Nu cred că 
este nevoie de vreun protocol, 
însă dacă se va insista, eu îl 
voi semna și mă voi ține de 
cuvânt. Ne dăm bine seama că 
de tot ceea ce facem acum 
aici, responsabili suntem noi, 
cei din conducerea combina
tului, și ne asumăm această 
responsabilitate. Oamenii noștri 
nu au a se teme că vor rămâ
ne pe drumuri. Siderurgica 
Hunedoara va exista.

cute, de la cele mai auto
rizate personaje de la Side
rurgica Hunedoara, idei, 
gânduri și măsuri concrete 

privind restructurarea 
combinatului, tehnică și or
ganizatorică, și așezarea 
lui pe coordonatele con
crete ale calității și eficien
ței, așa cum se impune 
într-o autentică economie 

economiei românești, al 
industriei hunedorene și 
mai ales al oamenilor care 
au lucrat, lucrează și vor lu
cra în această fostă și vii
toare mare întreprindere 
hunedoreană.

Să mai spunem, așa 
cum s-a hotărât în AGA din 
2 aprilie a.c., că restruc
turarea Siderurgicii con
form programului stabilit 
se va face etapizat, condu
cerea societății urmând să 
stabilească ordinea creării 
celor 12 societăți-filiale, în 
care vor lucra 2620 de per
soane, adică 21,6 la sută 
din numărul total de anga
jați ai Siderurgicii Hune
doara, fluxul de bază ur
mând să numere 6766 de 
persoane, însemnând 55 
la sută din totalul de 
12.089 de salariați pe în
tregul combinat.

Dar cu date câte 
cum rămâne/

Faptul că Siderurgica 
Hunedoara înregistrează da
torii de multe sute de mili
arde de lei la bugetul statului 
și la diferiți furnizori - de 230 
de miliarde de lei numai la 
CONEL și de 485,7 miliarde 
de lei la bugetul asigurărilor 
sociale de stat -, este bine 
știut, recunoscut și de condu
cerea societății. Drept urma
re, l-am întrebat pe dl Gheor
ghe Pogea, directorul gene
ral al SC Siderurgica SA Hu
nedoara, ce se va întâmpla 
cu aceste datorii în perspec
tiva aplicării programului 
original de restructurare și 
reorganizare a marelui com
binat siderurgic, în următoa
rele patru luni de zile.

- întrucât în perioada 
următoare vom produce 
deliberat un gol de pro
ducție, pentru a valorifica 
toate stocurile existente de 
materii prime și materiale 
aferente fluxului primar, am 
discutat la nivelul condu
cerii CONEL și vom face 
demersuri la conducerea 

de piață, sănătoasă, con- 
curențială. Și o să con
semnăm unele preocupări 
și realizări din acest pro
ces, deja început și promi
țător, pornind de la afir
mația dlui director general 
al SC Siderurgica SA Hu
nedoara, ing. Gheorghe 
Pogea, potrivit căreia 
“cine nu înțelege că în si
derurgia hunedoreană 
restructurarea nu trebuie 
să însemne doar vopsirea 
gardului, ci schimbări ra
dicale de tehnologii, pro
ductivități, producții, per
fecționări profesionale, 
profit, înseamnă a gândi 
îngust, a sta pe loc”.

Potențialele ■
societăti-filiale !

z .

ale Siderurgicii I 

în AGA din 2 aprilie a.c. s- ■ 
a hotărât constituirea urmă- 1 
toarelor societăți comerciale 1 
pe acțiuni - filiale ale SC Side- . 
rurgica SA Hunedoara: 1. Ex- a 
tragerea calcarului: 2. Produ- ■ 
cerea materialelor refractare • 
(dolomită, var); 3. Produse 1 
forjate și prelucrate din oțel, 
fontă; 4. Reparații la cald/rece a 
ale agregatelor termoenerge- ■ 
tice și reparații siderurgice; 5. i 
Reparații, verificări, întreținere • 
materiale electrice și trans- 1 
formatoare; 6. Verificări, repa- a 
rații, întreținere AMC și me- a 
trologie; 7. Transport auto; 8. i 
Producerea, valorificarea și 1 
comercializarea produselor 1 
agroalimentare și animaliere;
9. Administrarea și valorifi- a 
carea bazelor de odihnă ■ 
Râușor și Casa Albă - Cinciș: •
10. întreținerea și reparația 1
drumurilor, clădirilor și cură
țenie; 11. Activități de proiec- , 
tare, evaluare, studii de feza- ■ 
bilitate, servicii specializate; ■ 
12. Activități PSI. 1

Ministerului Industriei și 
Comerțului pentru a ne 
păsui vreo două-trei luni de 
plata la zi a energiei elec
trice, până intrăm cu pro
ducția pe noul sistem, ne-a 
răspuns interlocutorul. De 
asemenea vom solicita și 
Ministerului Muncii și Pro
tecției Sociale o amânare a 
datoriilor curente la bugetul 
statului, pe aceeași peri
oadă de timp, mai ales că 
noi facem protecție soci
ală, nedisponibilizând nici 
un salariat.

- Dar cu datoriile vechi, 
destul de mari, ce se va 
întâmpla?

- Pe acelea nu le va mai 
putea plăti nimeni niciodată. 
Noi vom reuși, după noua 
organizare a societății, să ne 
plătim curent toate obliga
țiile, iar de la anul vom lucra 
cu profit. De fapt vom obține 
profit și în trimestrele trei și 
patru ale anului în curs, însă 
el abia va acoperi o parte a 
pierderilor din prima jumă
tate a anului.

CE SE INTAMPLA CU 
FLUXUL PRIMAR?

Chestiunea a fost dez
bătută, apreciată și inter
pretată mult și diferit în ulti
ma perioadă, inclusiv în 
presă. Persoane autorizate, 
din cadrul Sindicatului Si- 
derurgistul (președintele 
acestuia, Petru Vaidoș) și 
din structura Parlamentului 
(deputatul PNȚCD de Hu
nedoara, Sorin Dimitriu) au 
dat ziariștilor relații cum că 
în viitoarele patru luni se va 
închide fluxul primar de la 
SC Siderurgica SA Hune
doara, urmând a fi dispo- 
nibilizate în zonă, incluzând 
și mineritul din Poiana 
Ruscă, circa 10.000 de 
persoane. Faptul a nemul
țumit conducerea societă
ții, care a ținut să facă pre
cizări complete, concrete, 
responsabile, în deplină 
cunoștință de cauză.

- Așa-numitul flux pri
mar, constituit din capacități 
multiple, înșiruite pe un tra
seu lung și complex, de 
aproape 400 de hectare, 
cuprinzând baterii de coc
sificare, furnale, aglome- 
ratoare, pregătire materii 
prime și refractare, cariera 
de calcar și secția de dolo
mită etc., carg deserveau 
cu ani în urmă producerea 
a peste 3 milioane de tone 
de oțel, este astăzi mai 
mult decât deficitar și ine
ficient, releva dl Gheorghe 
Pogea. Acest flux, pe care 
lucrează 2800 de persoa
ne, implică azi consumuri 
și cheltuieli imense, gene
rând pierderi de peste 15 
miliarde de lei pe lună, pe 
care nu mai are cine și de 
unde să le suporte. De alt
fel, fluxul primar se rezumă 
în prezent la un cuptor 
Siemens Martin, care pro
duce 31.000-33.000 tone 
de oțel pe lună, cu costu
rile uriașe despre care spu
neam, însă noi putem pro
duce această cantitate de 
oțel într-o oțelărie electrică, 
destul de modernă, într-un

r
Liderul produselor lungi 

în România
’ In ansamblul siderurgiei ro- 
I mânești, Hunedoara are cea 
| mai bună grupare de laminoare
■ din țară, cu laminoare de 
' sârmă, de profile ușoare, mijlocii 
| și grele, bine echipate, perfor- 

| mante. Sistemul de producție a 
l fost de curând reorganizat. Ca
• urmare a punerii în funcțiune a 
| instalației de turnare continuă a
■ oțelului, laminorul de semifa-
* bricate nr. 2 a fost oprit. De 

I asemenea, din cele trei lami- 
| noare de sârmă, devenite exce-

I dentare, a rămas în producție 
doar laminorul nr. 3, pe care au 

| fost asimilate și sortimentele 
■ care se realizau pe celelalte 
! două, trecându-se de la o utili- 

I zare extensivă la una intensivă. L — _ __________ __ , 

spațiu de 150/150 metri, cu 
cheltuieli considerabil mai 
mici și eficiență mult spo
rită. De aceea am și hotă
rât să transferăm fabricația 
de oțel de pe aceste capa
cități uzate, neperformante 
și costisitoare, care anga
jează un necesar de capi
tal de lucru enorm, pe alte 
capacități și tehnologii în 
oțelăriile electrice, care 
acum funcționează la pa
rametri infimi.

- Or, este de neadmis 
să ai două oțelării electrice 
cu instalații de tratament 
performante și să funcțio
nezi doar cu câte un cuptor, 
să ai un laminor de 800 
mm modernizat și să nu-l 
exploatezi, dar să menții în 
activitate capacități care 
produc pierderi uriașe în
treprinderii, înglobând-o în 
datorii, remarca dl Aurel 
Ittu, directorul economic al 
societății. Această stare de 
lucruri nu mai poate fi to
lerată. Trebuie să urmărim 
rentabilitatea economică, 
să ne asigurăm veniturile 
necesare cu care să plătim 
și salariile, care trebuie să 
crească, dar și toate obli
gațiile ce ne revin, către 
stat, bănci, furnizorii de 
materii prime, materiale, 
resurse energetice.

Conducătorii Siderur
gicii apreciază că banii care 
nu vor mai fi cheltuiți pentru 
aprovizionarea din import 
cu minereu, cărbune, ali
aje, păcură, necesare ali
mentării fluxului primar, vor 
fi suficienți pentru cumpă
rarea fierului vechi și a 
energiei electrice, utiliza
bile în cantități sporite în 
noile condiții de producere 
a oțelului, ca și pentru plata 
tuturor celorlalte obligații, 
rămânând și ceva profit, 
ceea ce se va întâmpla de 
anul viitor.

Așteptăm cu nerăbdare 
și încredere ca așa să se 
întâmple.

Totodată, blumingul de 1300 mm : 
și laminorul de semifabricate nr. I 
1, care lucrau simultan, consti- | 
tuind secții separate, au fost ■ 
unite într-o singură secție, cu ' 
regim de lucru intensiv, îndeo- I 
sebi în orele în care costul | 
energiei electrice este mai re- . 
dus (în schimburile de diminea- ■ 
ță și de noapte). j

Toate aceste reorganizări ■ 
tehnice, laolaltă cu modemiză- ! 

rile aduse anumitor capacități, I 
precum cele de la laminorul de [ 
800 mm, permit Siderurgicii Hu- ■ 
nedoara să-și mențină produc- • 
ția de laminate, de circa 2,3 | 
milioane tone pe an, ca și per- i 
formanța de lider al produselor ' 
lungi în România. I
________ __ __________  J

IIUJI. III IIIIHIMIJ. ...... _ ■■■■■■■ ----- |_ I
Pagină realizată de Dumitru GHEONEA
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Motoare de căutare 
100% românești

Așa după cum știm cu toții, 
Internetul s-a impus drept cea 
mai bogată și mai diversificată 
sursă de informații. Practic, nu 
există domenii de interes des
pre care să nu poți afla ceva, 
navigând prin Internet. însă can
titatea de informație este atât 
de mare încât, fără un ajutor, ți- 
ar trebui zile întregi să cauți 
bucățica ce te interesează pe 
tine. Așadar, pentru a eficien- 
tiza și simplifica munca sur- 
ferilor au apărut așa-numitele 
motoare de căutare, pagini web 
care au ca obiect de activitate 
căutarea de...pagini web. Infor
mațiile sunt organizate pe do
menii de interes fiind foarte 
ușor de consultat. Probabil, cel 
mai cunoscut motor de căutare 
este Yahoo! care s-a impus 
atât prin rapiditate cât și prin 
exactitate. Tot ceea ce trebuie 
să facă surferul în căutarea 
unui subiect anume este să 
scrie numele pe care îl caută, 
lăsând motorul să-și facă trea
ba. Spre exemplu, dacă tipărim 
cuvântul ,.Transilvania", în 
câteva secunde ecranul se va 
umple de site-uri care conțin în 
titulatura lor respectivul cuvânt.

în timp au apărut și alte 
motoare de căutare, dintre cele 
mai noi remarcându-se Hotbot, 
Excite, Lycos etc. După cum 
era și firesc, dezvoltarea foarte 
rapidă a Internetului românesc 
a condus la nevoia organizării 
site-urilor de către unele 
motoare de căutare exclusiv 
românești. Așa a apărut 
Romanians.com, motor de 
căutare care imită designul 

celui de la Yahoo! fiind extrem 
de bine pus la punct. El poate 
fi găsit la adresa http://roma- 
nians.com, fiind ușor de 
încărcat și de lucrat cu el. Ro- 
maniaOnLine este un alt motor 
foarte bun, el putând fi găsit la 
adresa www.rol.ro.

Ca și precedentul, se încar
că foarte ușor, având posibi
litatea de a găsi cu ușurință 
practic orice informație legată 
de site-urile românești. Mai 
există sau sunt încă în con
strucție și alte motoare de cău
tare, insă trebuie spus că ma
rile servere, prestatori de ser
vicii Internet, și-au creat motoa
re, pagini proprii de căutare.

Este foarte important de 
reținut că cel mai la îndemână 
motor pentru orice surfer ră
mâne chiar propriul browser. 
Cele mai cunoscute sunt Nets
cape și Internet Explorer, riva
litatea dintre ele conducând la 
apariția aproape lunară de noi 
versiuni. Internet Explorer a 
ajuns la cea de-a cincea serie, 
fiind integrat în sistemele Win
dows '98, iar Netscape, prin re
centa fuziune cu America- 
OnLine, rămâne cel mai de te
mut concurent. Din păcate, atât 
IE5 cât și Netscape conduc 
aproape cu obsesie spre site- 
urile mamă, motoarele de cău
tare fiind deci mai greoaie; 
chiar și un shortcut din Net
scape pentru Excite, spre 
exemplu, se face urmărind dru
mul cel mai lung, adică prin 
site-ul Netscape și apoi în site- 
ul Excite.

Andrei NiSTOR

Înțelepciunea din bătrâni, morala creștină, cărțile de 
educație a copilului, specialiști și nespecialiști ne 

învață cum trebuie educați copiii. Ni se spune cum trebuie 
învățat copilul să iubească dreptatea, adevărul, să nu fure, 
să nu înșele, să nu mintă, să fie cinstit și să lupte mereu 
pentru adevăr. Sunt cuvinte și povețe frumoase și teoretic 
foarte bune. Din păcate teoria este dezmințită de tot ceea ce 
se întâmplă în societatea noastră, în viața de toate zilele. 
Aceste dezvăluiri, dezmințiri, descoperirea adevărului 
adevărat se întâmplă la vârste tot mai fragede.

POVATA SAU EXEMPLUL?!
t

Deja în grădiniță cea mai frecvent întâlnită „meserie” pe 
care cei mici visează să o aibă când vor fi mari este aceea 
de: Patron. Tocmai de aceea nu m-am mirat când câțiva elevi 
fruntași ai unei clase de liceu mi s-au dezvăluit a fi deprimați, 
fără prea mari speranțe în viitor și puțin dezorientați.

- „La ce bun că am învățat?! Da, o să reușesc la facultate... 
Ei, și? Ce va fi după ce termin? Părinții se chinuie să ne țină 
în școală și după ce terminăm o facultate avem aceleași șanse 
de a rămâne șomeri. Sau o să am o slujbă prost plătită. Azi nu 
știința contează ci pilele. în viață nu reușesc cei cinstiți, care 
iubesc adevărul și dreptatea ci șmecherii, cei cu pile, care știu 
să înșele, să mintă și să învârtă o afacere profitabilă - ce 
contează dacă afacerea nu e curată?!... Să fac o facultate șl 
să iau salar mai mic decât femeia de serviciu de la o firmă
barosană?! Toți ne învață cum să fim și ce să facem în viață 
dar alții fac tocmai pe dos. Adulții de ce nu se conduc după 
principiile pe care ni le învață?”

...Iar eu mă întreb: Oare să schimbăm teoriile de creștere 
a copilului sau să dăm exemplul personal conform cu teoriile
pe care le învățăm?

Z -X

gÂftd șf-o 

poantă ta

O femeie i 
se adresează 
avocatului:

- In urmă cu trei ani, 
soțul meu a plecat să 
cumpere niște conserve 
de fasole și n-a mai venit. 
Ce mă sfătuiți să fac ?

- Cred că puteți să\ 
gătiți mazăre, răspunse 
avocatul fără să clipească.

Urme adânci lasă oa
menii de greutate, dar și 
cei care merg prin noroaie.

Valeriu BUTULESCU. ----------- --- ------ J

Podoabă de cap în 
costumul de la Pojoga. 
Foto: Anton SOC AC!

/na DELEANU

CREȘTE 
NUMĂRUL

REPETENTILOR
Conform unor date 

rezultate ca urmare a 
unui studiu comparativ a! 
performanțelor la învă
țătură, studiu întocmit de 
Ministerul Educației Na
ționale, în ultimii ani se 
face simțită o creștere a 
numărului de repetenți. 
Astfel, dacă în anul de 
învățământ 1995/1996 au 
fost înregistrați în Româ
nia 102.971 de repetenți, 
în 1997/1998 numărul lor 
a crescut la 115.493. Con
form datelor oferite pu
blicității, o creștere s-a 
înregistrat și la numărul 
elevilor ce au avut situația 
școlară neincheiată. Nu
mărul acestora a crescut 
de la 5009 în 1996/1997, la 
9554 în 1997/1998.

"GROSIMEA” | 
| MINIMĂ A I 
I MANUALELOR I 

ȘCOLARE
I Funcție de caracteristicile! 
| fiecărei materii și de numărul de ore |
■ alocate acesteia, Consiliul Național.
■ pentru Aprobarea Manualelor! 
| (CNAM) a stabilit numărul minim de |

I pagini pentru manualele de liceu. ■
Cele mai voluminoase vor fi ma-1 

| nualele de Limba română și Isto-1 
■ riețclasele X-XII) care vor însuma ■ 
■ între coperți minimum 240 de pa-1 
| gini. Matematica (la peste 3 ore | 
I săptămânal) va avea minimum 224 ■

de pagini, Fizica(3-4 ore săptă- • 
| mânal)-176 de pagini, Limba latină, | 
I Chimie(2 ore săptămânal), Istorie ■ 
•clasa a IX-a- 160 de pagini, iar1 
| Biologia va încăpea în minimum | 
1144 de pagini. Cel mai mic manual ■ 
• va fi cel de Educație muzicală care 1 
| va număra minimum 96 de file. | 
I Toate manualele vor fi tipărite ■ 
1 pe hârtie velină cu coperte din 1 
| carton alb lăcuit, într-un format de | 
■ 23,5/16.5 cm. Pe lângă criteriile i 
‘ grafice și dimensiunile menționate, * 
I toate manualele trebuie să fie în | 
I concordanță^cu corectitudinea l 
' științifică, a exprimării, respectând 1 
I metoda pedagocică și 'în general, I 
Iproqramele școlare elaborate de l 
^MEN. (A.&) _

în plan global, numă
rul elevilor care abando
nează școala cunoaște și 
ei o creștere. in confor
mitate cu datele statistice, 
augmentarea este nota
bilă, de la 73.783 în 1996/ 
1997 la 92.042 în 1997/ 
1998. Cel mai mare număr 
de abandonuri școlare, 
cca. o cincime din total, 
se înregistrează în județul 
Caraș-Severin -16.286, iar 
cete mai puține în județul 
lași - 131. Una din 
puținele concluzii pozitive 
aie materialului MEN este 
aceea că numărul elevilor 
neșcolarizați este într-o 
ușoară scădere, de ia 
14.651 în anul școlar 1995/ 
1996, la 14.606în 1996/1997 
și 10.575în 1997/1998. (A.S.)

PRIETENA 
ELEVILOR

Revista "Clopoțelul buclu
caș”, prietena elevilor de la Școa
la Generală Nr. 4 din Petroșani, a 
ajuns la cel de-al lll-lea număr. 
Numărul precedent al revistei - 
apărut în zorii primăverii, ca dar al 
elevilor școlii pentru mamele lor, ■ 
de Ziua femeii, în care și-au 
exprimat iubirea prin versuri încăr
cate de candoare - a publicat pe 
lângă Imnul Școlii Generale Nr. 4 
(care se bucură de o largă au
diență) și numeroase pagini spe
ciale, precum și clasificarea cla
selor după primul semestru din 
acest an de învățământ.

Cu nr. 3, revista "Clopoțelul 
buclucaș'' mai face un pas spre 
inimile micilor cititori, aceștia 
regăsindu-se în paginile ei cu 
preocupările lor școlare și extra- 
școlare, cu izbânzile și năzbâtiile 
copilăriei, cu creații proprii care le 
stimulează talentul, cu gânduri și 
speranțe. "Micul reporter” (de 
această dată el se numește 
Oana Lungu și Laura Hogman din 
d. a Vl-a A) realizează un interviu 
cu elevul loan Matei (clasa a VII- 
a B), care va petrece o lună în 
SUA, fiind selecționat de o co
misie de americani atât pentru 
rezultatele sale la învățătură, cât 
și pentru conduită, aptitudini și... 
condiții materiale. Primăverii și 
sărbătorilor ei li se rezervă o 
pagină în care își afirmă talentul 
artistic elevi din clasele a V-a D 
și a Vl-a C, talent regăsit și în 
“Pagina literară" prin poezioare 
care înduioșează prin sinceritate 
și puritate ("Rândunica", “O, vino, 
primăvara!", “Greierele și furnica", 
"De ce râde Mate?", “Pisoiul meu", 
'Trepte").

Cu noul număr “Clopoțelul 
buclucaș" se adresează cititorilor 
săi prin intermediul lor, al elevilor, 
cu curiozități și probleme care îi 
“pun la lucru", cum sunt paginile 
"Arătați în ce zi cade...”. “Pentru 
cei isteți" și nu lipsesc din filele 
acestuia "perlele" din lucrările de 
control, anecdotele culese de 
copii în orele de clasă sau din 
joaca din timpul recreațiilor. Ulti
ma pagină a revistei se deschide 
cu întrebarea "Vreți să câști
gați?", un concurs care cere rezol
varea corectă a unor cerințe 
desprinse mai ales din limba 
română.

Oricum, “Clopoțelul buclu
caș" a sunat pentru a treia oară 
în Școala Generală Nr. 4 din 
Petroșani, ecoul clinchetului fiind 
primit cu bucurie în fiecare clasă.

. Lucia UCIU .

... MUSICBOX
înconjurată de producă

torii Michael Bolton, Des
mond Child, Peter Asher, 
John Kalodner și Jon Lind, 
Cher intră în studiouri la înce
putul lui ’89 pentru a înre
gistra noul album.

La realizarea discului 
„Heart Of Stone” a fost folo
sită o echipă de muzicieni 
cunoscuți, toți dorind să apa
ră pe acest material disco- 
grafic: Andrew Gold (chit.), 
Michael Thompson (chit ), 
Phillip Ashley (keyboards), 
Robbie Buchanan (key
boards), Blue Cherinsano 
(chit.), Bobby Chouinard 
(bat.), Deborah Dobkin (per
cuție), Michael Fisher (per
cuție), John Gilutin (key
boards), John Keane (bat.), 
Michael Landau (chit.), Jim 
Lang (synthesizer), Steve 
Lukather (chit.), John McCu- 
rry(chit), Hugh McDonald

(bass), Tom Perne (bat.), 
John Pierce (bass), John 
Putnam (chit.), Eric Rehl 
(synthesizer), Guy Roche 
(keyboards), John Andrew 
Shreiner (synthesizer, pian), 
Glenn Sciurba (chit.), Leland 
Sklar (bass), Allan St. John 
(keyboards), Neil Stuben- 
haus (bass), Carlos Vega 
(bat.) și Mark Williams (per
cuție, bat.). De asemenea pe 
LP sunt invitați mai mulți 
soliști vocali: Michael Bolton, 
Peter Cetera, Brenda Ru
ssell, Bonnie Tyler, Robin 
Beck, Peter Blakeley, Maria 
Vidal, Michael Anthony, Patri
cia Darcy, Jimmy Demers, 
John Fiore, Wendy 
Matthews, Louis Merlino, 
Gene „Bowlegs" Miller, Jason 
Scheff, Myriam Naomi Valle 
și Diane Warren.

La 1.04.1989 apare sin- 
glelul promotional After All pe

care Cher îl interpretează în 
duet cu Peter Cetera. Piesa 
a figurat pe locul 6 în Bill
board (locul 4 la vânzare, 
locul 9 în Airplay și No. 1 în 
Adult Contemporany timp de 
4 săptămâni), fiind tema mu
zicală a filmului Chances 
Are cu Cybil Shepherd și 
Robert Downey Jr.

Finalizările albumului au 
avut loc în luna mai, însă 
Heart Of Stone va apărea pe 

piață de abia la 8.07.1989, 
figurând pe locul 10 în Bill
board și locul 2 în UK. Pe 
disc sunt incluse piesele: If I 
Could Turn Back Time I Just 
Like Jesse James I You 
Wouldn't Know Love / Heart 
Of Stone / Still In Love With 
You I Love On A Rooftop / 
Emotional Fire / All Because 
Of You / Does Anybody Rea
lly Fall In Love Anymore? / 

Starting Over I Kiss To Kiss 
și After All. Heart Of Stone 
este unul dintre cele mai 
mature discuri ale lui Cher 
care are ca temă relațiile 
sentimentale din perspectiva 
unei persoane de 40 de ani, 
dar cu suflet de adolescent. 
Dacă albumul „Cher” i-a a- 
dus o revenire spectaculoa
să la casa Geffen, Heart Of 
Stone (răsplătit cu platină) 
este confirmarea că solista 
este din nou într-o perioadă 
favorabilă.

Singlelul If I Could Turn 
Back Time a atins locul 3 
în Billboard (29.09.1989) și 
6 în UK (23.10.1989), fiind 
primul videoclip al lui Cher 
cu interdicție de difuzare 
pe timpul zilei la MTV din 
cauza îmbrăcăminții ex
travagante și sexi folosite 
de ea în clip: haină de pie
le, cizme, chipiu de co
mandant de vas și body 
transparent care abia aco
peră părțile intime, (va 
urma)

Horia SEBEȘAN
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Dl. loan Bașa, primarul 
comunei Crișcior, are multă 
experiență în administrație și 
cunoaște foarte bine proble
mele și oamenii localității. 
Discuția ce am avut-o recent 
a debutat cu întrebarea:

- Vin oamenii la primă
rie, die primar?

- Vin, în fiecare zi, dar mai 
ales în zilele de sărbătoare. 
Primăria este căutată, ceea 
ce îi sporește prestigiul și 
întărește încrederea oame
nilor în ea.

- Cu ce probleme vin?
- Foarte diverse. Mai dese 

sunt cele referitoare la felul 
cum se aplică Legea fondului 
funciar, găsirea unui loc de 
muncă și a spațiului de locuit, 
neînțelegeri cu vecinii ș.a.

- în Crișcior sunt mulți 
șomeri?

- Da. Tocmai de aceea 
avem în atenție șase proiecte 
edilitar-gospodărești în va
loare de 1,3 miliarde de lei.

- Vă rugăm să le numiți, 
fie și succint.

- Repararea de străzi ne
modernizate, curățirea cana
lelor colmatate, a văilor pârâ- 
urilor, repararea de drumuri, 
igienizarea școlilor, dispen
sarelor etc. și amenajarea de 
grădini publice, parcuri etc. 
Deocamdată am angajat 19 
oameni dintre cei disponi- 
bilizați dar vom ajunge la 
circa 90.

- Care din cele șase pro
iecte au demarat?

- Igienizarea râurilor Bu- 
cureșci și Valea Arsului. La 
începutul lunii mai vor de
mara și alte lucrări.

- Crișciorul este zonă 
defavorizată ce oferă celor 
ce investesc aici o seamă 
de facilități. Vin investitorii 
la Crișcior?

dimpotrivă

- Vin. Funcționează deja 
o unitate de confecții a unui 
italian unde lucrează circa 
40 de oameni. Doi maltezi 
au cumpărat spațiu pentru a 
deschide o fabrică de len
jerie. A început montarea 
utilajelor. Aici vor lucra un 
mare număr de oameni. Alți 
doi - sârbi din Timișoara - 
intenționează să amenajeze 
o fabrică de prelucrare a 
lemnului. Primăria i-a spri
jinit concret pe investitori în 
întocmirea actelor necesare 
pentru intrarea în posesia 
spațiului de care au nevoie.

- Die primar, dintre cei 
disponibilizați - și nu-s 
puțini în Crișcior - s-a pri
vatizat careva?

- Da. Frații loan și 
Gheorghe keaha, loan Mi- 
clăuș, Gabriel Filip și Mari- 
nela Bogaru au pornit afa
ceri. Este aici locul să spun 
că birocrația este la ora ac
tuală foarte mare, un om 
care vrea să se privatizeze 
trebuie să facă foarte multe 
drumuri.

- Comuna are mulți pri
vatizați?

- Are vreo optzeci și 
ceva. Dintre aceștia doar 15 
societăți au caracter de pro
ducție, restul sunt în comerț.

Sunt încă puține cele ce 
oferă servicii.

- Pornisem discuția 
de la venirea oamenilor la 
primărie. Se rezolvă pro
blemele cu care vin?

- în mare parte, dar, de
sigur, nu toate. Important 
este că oamenii vin, ceea 
ce relevă încrederea lor în 
cei pe care i-au ales. Ce-aș 
vrea să mai spun? Că toți 
oamenii vor neapărat să 
vorbească cu primarul, indi
ferent cu ce probleme vin. 
Uneori cu mărunțișuri. 
Aduc apoi și treburi care nu 
cad în competența primă
riei, ci a justiției.

- Dar, die Bașa, nu 
este rău că primăria este 
căutată de oameni.

- Sigur că nu, dimpo
trivă.

Traian BONDOR

Se așteapta 
facilități pentru

I.M.M
Analizată de reprezen

tanții Alianței Strategice a 
Asociațiilor de Afaceri, or
ganizație ce reunește cca. 
50 de asociații patronale 
cu reprezentativitate în 
mediul de afaceri româ
nesc, ultima variantă exis
tentă a proiectului Legii 
IMM pare a împăca, la li
mită, sărăcia națională cu 
necesitatea sprijinirii sec
torului afacerilor mici și 
mijlocii.

Dintre aceste facilități 
amintim scutirea de plata 
taxelor, vamale pentru im
portul de instalații, echi
pamente și mașini indus
triale, scutirea de impozit 
pentru cota parte din pro
fitul brut reinvestit, redu
cerea impozitului pe profit 
în cotă de până la 20 de 
procente, dacă IMM-ul 
creează locuri de muncă 

X.__________ _______________ 

într-un anumit cuantum, 
scutirea de plata taxelor 
vamale a materiilor 
prime care se folosesc la 
producerea unor repere 
ce sunt scutite de taxa 
de import și nu în ultimul 
rând reducerea cu 75 de 
procente a impozitului pe 
profitul realizat din ope
rațiuni de export.

Tot pentru sprijinirea 
sectorului IMM, modi
ficările aduse proiec
tului de lege prevăd 
acordarea firmelor mici 
și mijlocii a unui bonus 
în puncte, în cazul parti
cipării acestora la lici
tații. Proiectul de lege 
prevede și o creștere a 
rolului Camerelor de 
Comerț și Industrie, ca 
element de bază al infra
structurii mediului au
tohton de afaceri. (A.S.)

Și cei mici 

au dreptul 

la o Operă
Dirijorul român loan 

Holender, directorul Operei 
din Viena, consideră că cei 
mici au dreptul la propria 
lor Operă. El a transpus în 
practică acest proiect, iar 
Opera Copiilor de la Viena 
a fost inaugurată cu "Das 
Traumfresserchen" de 
Wilfried Hillers, transmite 
AFP.

Opera pentru micuți este 
în curs de construcție pe 
terasa de la ultimul etaj al 
Operei Naționale din Austria, 
după planurile arhitectului 
Wilhelm Holzbauer.

loan Holender consi
deră esențial ca acest nou 
teatru să facă parte inte
grantă din edificiul existent, 
pentru ca micuții, “spec
tatorii de mâine", după cum 
le spune maestrul, să se 
familiarizeze cu Opera vie- 
neză. Toți artiștii vor dis
pune de aceleași culise, de 
aceeași garderobă, iar 
operele pentru copii vor fi 
interpretate tot de Or
chestra Staatsoper. Noul 
teatru, de 140 de locuri, 
dispune de o scenă de 240 
de metri pătrați, de izolare 
acustică, un sistem de în
călzire și un altul de ae
risire. Spectacolele, gân
dite pentru copii între șase 
și 12 ani, nu vor depăși 90 
de minute, pentru a nu su
prasolicita capacitatea de 
concentrare a copiilor, a 
precizat loan Holender. în 
fiecare stagiune vor avea 
loc două premiere. Pe 
această scenă vor susține 
reprezentații trupe locale și 
internaționale.

Opera Națională din 
Viena, fondată de împă
ratul Franz Iosif, a fost 

^inaugurată în 1869.

RAID-ANCHETĂ PRIN 

CARTIERE DIN DEVA
Cine sfințește locul?

într-un scurt raid prin unul din cartierele Devei, însoțit de aparatul 
de fotografiat, poți găsi multe. Ochiul de multe ori este rănit de ceea 
ce vede în jur.

Luna curățeniei decretată de primărie se vede mai mult prin 
centrul orașului. Prin cartierele mărginașe încă nu s-a ajuns.

Am văzut oameni ieșiți în jurul blocului unde locuiesc cu o sapă, 
un hărleț, cu o bidinea. își îngrijesc mica grădină de flori sau cele 
două, trei straturi de legume. Ce depășește această limită nu 
interesează pe nimeni. Au trecut vremurile când eram obligați de 
asociațiile de locatari să facem curățenie în jurul blocului. Deja am 
ajuns să fim aproape sufocați de gunoaie și mizerii aruncate pe zona 
verde, în jurul containerului de gunoi, oriunde este un loc disponibil 
și unde nu vede nimeni.

Exemplificăm toate acestea cu câteva imagini sugestive.
Pe str. loan Corvin. în fața blocului E, se cască amenințător o 

groapă pe fundul căreia zace de 4-5 ani o fundație pentru o 
construcție nefinisată (fotol). Deși două containere de gunoi se află 
la 20-30 m de această groapă, locatarii blocurilor din jur preferă să- 
și arunce gunoiul menajer în această groapă. Este mult mai ușor. 
Vremea caldă se apropie și groapa se va transforma într-un focar de 
infecție. Poate primăria ajută la astuparea gropii și asanarea zonei.

O cocină pe lângă casa omului nu strică. Așa s-a gândit și un 
locatar din blocul 46 de pe str. Teilor, construind, bineînțeles fără 
autorizație, din ce materiale a găsit la îndemână, pe zona verde între 
blocul lui și blocul 47 o cocină - magazie. După câte am văzut, porcul 
nu mai este, dar cocina a rămas (foto 2).

în colțul blocului 8 de pe Aleea Armatei, un container este plin 
până la refuz, iar în jur mai este gunoi de încă unul. Ciudat este 
faptul că alături tronează un container gol. Oricum, de spart ce este 
nu prea sunt șanse să stea gunoiul în el (foto 3).

Odată zona cabanei Bejan a fost pentru agrement. Acum a 
devenit un fel de groapă de gunoi a orașului și un service auto (foto
4).  De la intrarea spre cabană, mai ales pe partea micului pârâiaș, 
se găsesc aruncate gunoaie, cârpe, sticle de tot felul, cartoane, 
bucăți de linoleum și mari grămezi de moloz. Toată zona verde este 
presărată cu bidoane pentru ulei de mașină. Efectiv nu ai avea unde 
să-ți întinzi o pătură pe iarbă. Ceva mai multă curățenie este in jurul 
cabanei și în parcare.

într-adevăr, Primăria nu poate fi peste tot, dar poate face și ea

mai mult. Problema este că a scăzut și conștiința civică. Dacă noi, 
locuitorii acestui oraș, nu ajutăm la curățenie, nu o păstrăm și 
continuăm să aruncăm pe unde apucăm tot ceea ce nu mai avem 
nevoie, o să ajungem sufocați de gunoaie și mizerie.

Text și foto: Traian MÂNU
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cată, țeava zincată și neagră, 
profile mici cornier și lat. 
Săliștioara, nr.42, tel. 092«

VANZAR1 B|
UMPARARI

• Vând 3000 mp teren in
travilan în Deva, front stradal 
30 m, gaz la poartă, posibilități 
apă și curent, preț 30.000 lei/ 
mp. Tel. 624195. (2689)

• Casă de vânzare și teren 
arabil 0,50 ha.Șoimuș, nr.86. 
Tel. 058/871729. (3606)

• Vând casă, grădină mare, 
corn. Brănișca.sat Gothatea. 
Tel. 668241, Șoimuș. (3604)

• Vând apartament 3 ca
mere, Deva, str. Zarandului, 
(lângâ Sala Sporturilor) bl.A.5, 
sc.2,ap.18, etaj 4, preț nego
ciabil 10.000 DM. Tel. 094 
783001, 666504. (3623)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, central, Orăștie, 33 
milioane lei, tel. 242119 (2625)

• Vând casă cu grădină și 
pomi, în comună Șoimuș. 
Informații la tel. 213254, după 
ora 17. (2775)

• Vând SRL și autocamion 
Saviem 7 tone, basculabil, carte 
identitate. Tel. 656340. (3546)

• Vând VW LT 28 Diesel.de 
1,8 t, fabricație 1981, stare 
excepțională, preț 7000 DM, 
negociabil. Tel. 233049. (4240)

• Vând VW Diesel 1600

676081. (3503)

• Vând baionetă secol XVIII 
și vană din fontă 1,50 m. Tel. 
217694.

• Vând și montez caroserie 
Dacia 1300. Tel. 214830. (3622)

• Vând lăzi albine și faguri 
presați. Tel. 625654. (3625)

• Vând motor tractor 45 CP, 
compresor, mașină de găurit 
Debanc. Tel. 622476. (8886)

• Viagra, 100 mg, 180 000. 
01/6376273, 092/342628, 
092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075 (4083)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 lei), 
video, satelit. 092/368868 
(2174)

• OCAZIE: TV color Sport, 
videorecorder, combină mu
zicală, computer 386, impri
mantă, la numai un milion 
bucata. Tel. 711063 (2773)

• Dumnezeu să te odih
nească în pace, la 6 săptămâni 
de când ai plecat dintre noi, 
dragul nostru soț, tată și fiu

asistent I0AN TĂNDĂU/

Te vom plânge și ne vei lipsi 
mereu. Parastasul de pome
nire sâmbătă, 1 mai 1999, ora 
10, la Biserica “Sf.Vasile” 
Deva,str. Eminescu. (3624

• Astăzi se împlinește un 
an de când a plecat de lângă 
noi scumpul nostru

OVIDIU OPRIȘA
un minunat soț, tată și fiu. Ne-ai 
lăsat cu inimile zdrobite de 
durere. Lacrimi și flori pe mor
mântul tău. Te vom plânge tot 
restul vieții noastre. Soția Viorica 
și fiica Cecilia. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (2722)

• Fiul Petru, nora Didina și 
nepoata Patricia cu durere în 
suflet regretă trecerea în 
neființă a iubitului lor tată, 
socru și bunic

I0AN ROVINAR
din Vălișoara.Dumnezeu să- 
I odihnească ! (3642)

• Unchiul Pătruț din Bră- 
nișca anunță încetarea din 
viață a nepotului

GABRIEL CERTEJAN
în vârstă de 29 ani. 
Dumnezeu să-l odihnească ! 
(2690)

• Familia îndoliată anunță 
cu profundă durere trecerea 
în neființă, după o lungă și 
grea suferință, a celei care a 
fost o minunată soție și 
mamă

ÎNCHIRIERI

• închiriez garsonieră mo
bilată, ultracentral. Tel. 
219547, după ora 14. (7123)

li > DECESE

• Colegii de serviciu de 
la “Cuvântul liber’’ sunt ală
turi de Codruța în greaua 
încercare pricinuită de de
cesul mătușii sale

MARIA BANCIU
Dumnezeu s-o odihneas

că în pace!

cm.c, înmatriculat persoană 
fizică, 6800 mărci. Tel. 
655038. (8723)

• Vând autoutilitară TV 14 
D, Brașov 1991 și Lada 1500, 
sau schimb cu apartament 
Brad. Tel. 650175. (8724)

• Vând Dacia papuc, 2 locuri, 
nouă, neînmatriculată,, tracțiune 
dublă, 46 milioane lei. Tel. 
716112, 092/356286 (2771)

• Vând Dacia 1300, 2 HD 
8770, fabricație 1981, 
Orăștie, tel. 242309 (2621)

• Vând microbuz Mitsubishi, 
benzină fără plumb, locuri 8+1, 
înmatriculat persoană fizică, 
fabricație 1988, stare im
pecabilă. Informații Căstău, nr. 
189, familia Inel. (2622)

• Vând TV izotermă, 2 tone, 
motor Brașov, stare bună, tel. 
247185 (2623)

• Vând boiler electric 51. Tel. 
217757. (3618)

DE
SERVICII

• SC Lambda SRL Deva 
angajează confecționere. Tel. 

■212100, dl. Oaida. (4232)
• Sunteți o persoană ambi

țioasă? Doriți să câștigați 
mulți bani? Dacă da, sunați 
și profitați de oportunitate 
indiferent dacă sunteți șomer 
sau student. Tel. 627527, 094/ 
280444 (4269)

CĂUTĂM BARBAȚI!
Ești singur 

sâptărnîna 
aceasta? Dom
nișoare fără 
prejudecăți că- 
utăm bărbați 
dispuși la a- 
venturi erotice. 
Rafinamente
pe viu la domici
liu. Experimentați 
cu noi orice capricii 
sexuale. Nu urmărim 
interese financiare. 
Discreție 100%.

Tel: 01/808.53.23

VINO Șl TU!

DIVERSE

• Cu autorizația nr. 16793/ 
23.03.1999 a luat ființă A.l. 
Oprinescu Sorin, în Orăștie, 
str. Armatei, 2/17, cu activitate 
de comerț. (2624)

• Primăria comunei Măr- 
tinești, județul Hunedoara, 
organizează licitație pentru 
închirierea pășunii din munții 
Gruișor, Meleea și Rudele 
pentru 1999. Cererile se depun 
până la data de 15 mai 1999, 
la sediul primăriei. (2626)

PIERDERI

• Pierdut certificat de înma
triculare al SC D.D. Chim 
SRL Hunedoara, nr. J 20/400/ 
92 din 03.03.1992. Se de
clară nul.(3635)

COMEMORĂRI

• Soția Virginia, fiii Eugen 
și Gheorghe, nurorile Lia și 
Aurica, nepoții Adrian, Râul 
și Roxana anunță cu pro
fundă durere stingerea din 
viață a bunului și iubitului lor

LUDOVIC MUNTEAN
înmormântarea va avea loc 

astăzi, 28 aprilie 1999, ora 13, 
de la Casa Mortuară Deva, la 
Cimitirul Ortodox din str. Emi
nescu, Deva. Bunul Dumnezeu 
să-i dea odihnă veșnică ! (3627)

• Aducem un ultim pios 
omagiu regretatului nostru

LUDOVIC MUNTEAN
iar familiei greu încercate sin
cere condoleanțe și toată 
compasiunea noastră. Familia 
Guler Marcel și Florica. (3627)

- Personalul SC Tehno 
Devis Deva este alături de fa
milia domnului Muntean 
Eugen, în aceste clipe de 
cumpănă din viață, îndurerată 
de pierderea irecuperabilă a 
regretatului tată, socru și bunic

LUDOVIC MUNTEAN
Odihnească-se în pace ! 

(3627)

• Soția Florica, copiii Pe- 
trică, Neluțu și Nicoleta, gine
rele Dorel, nurorile Didina și 
Blandiana, nepoții Nicdșor, 
Patricia și Cătălin cu adâncă 
durere anunță trecerea în 
neființă a celui care a fost

prof. FLORICA NICKEL 

născuta ANDREICA 

1943- 1999.
Corpul neînsuflețit se află 

depus la Capela cimitirului 
catolic de pe strada 
Eminescu, Deva.

înmormântarea va avea 
loc joi, 29 aprilie, ora 14.

VREME*
Vremea se va 

ameliora ușor. Ce
rul va fi variabil. Izo
lat va ploua la deal 
și munte după- 
amiaza. Vântul va 
sufla în general 
slab. Temperaturile 
minime vor oscila 
între 6 și 10 grade 
Celsius, iar cele 
maxime între 16 și 
21 grade. (Lucian 
NISTOR)

ȘTIRILE

Ai chef de sex total, plăceri 
interzise, senzații dure sau 
orice alte capricii sexuale 

care îți trec prin cap? Dacă 
da, atunci sună repede la

01/898.53.23

• Familia anunță că azi, 28 
aprilie 1999, se împlinește un 
an de la pierderea celui drag

ION VOINEA (GICU) 
pensionar BNR. Lacrimi și flori 
pentru minunatul nostru soț, 
tată, și bunic, pe care nu-l vom 
uita niciodată. Dumnezeu să- 
i odihnească sufletul său bun. 
Comemorarea va avea loc la 
Cimitirul Eroilor din Rîmnicu 
Vîlcea. (3617)

IOAN ROVINAR
din Vălișoăra. înmormân
tarea va avea loc azi, 28 
aprilie 1999, la Cimitirul din 
Vălișoara. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I (3632)

Direcția Generala a Finanțelor Publice si
r 9 •

Controlului Financiar de Stat Hunedoara-Deva
Agenții economici care au depus documentația 

pentru eliberarea autorizației conform Ordonanței 
nr. 50 /1998, sunt rugați să se prezinte la Direcția 
Generală a Finanțelor Publice și Controlului Finan
ciar de Stat Hunedoara Deva, pentru obținerea 
acesteia până la data de 15 mai a.c.

După această dată, toate activitățile de 
comercializare supuse autorizării sunt consi
derate ilegale și se sancționează cu amendă de 
10.000.000 lei și confiscarea tuturor cantităților 
de astfel de produse.

Banca Populară Română
a emis

Certificatul de Economii Popular 
pe termen de 3 luni cu o 

DOBÂNDĂ DE 100% PE AN.
Depozitele sunt asigurate de risc financiar în 

proporție de 100%.
Informații suplimentare, Alba Iulia, 

Calea Moților, nr. 7, tel. 058/818726.
. - ■ ■   ■ - - . . ■-------------------------------------------------------------------— z

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în 

Mintia, zona Mureș, platforma Casa 
Agronomului, vinde pui vii zilnic, între 
orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 
, 233484. _________________________ 4
[ SOCIETATE COMERCIALĂ DEVA 1

• Oferă în cadrul Complexului comercial, spre închiriere, I 
| spații de diferite suprafețe, pentru depozitare. Se asigură rampă | 
■ pentru încărcări-descărcări, iluminat, pazș, grupuri sociale. i

• Vinde la LICITAȚIE microbuz 10+1 locuri, în perfectă . 
I stare de funcționare. Licitația se ține în fiecare zi de luni, ora ■ 
| 10, la sediul societății din str. Apuseni, nr. 1.
| Relații la telefoane: 223320, 232618, 232619, int. 106, fax: | 

222087._  ___ _ _ _ ____ ______ __  _  _________f

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA»
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr.l, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.
^IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

Știi de la Știrile PRO IVI

Diesel.de
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Declarație de presă
Ca urmare a celor câteva articole 

apărute în presa națională și care se 
refereau la așa-zisa “împroprietărire 
abuzivă cu terenuri a trei revoluționari 
din municipiul Deva” mă văd obligat să 
aduc la cunoștința presei câteva repere 
referitoare la “bătălia” pe care o duc ca 
primar al municipiului Deva pentru atra
gerea de capital străin în orașul al cărui 
primar ales sunt. în jurul acestei pro
bleme se învârte, de mai bine de un an, 
conflictul de opinie născut între mine, 
executivul Primăriei Deva și un grup de 
consilieri locali care în mod sistematic 
au blocat inițiativa de concesionare de 
teren, al cărei promotor principal am fost 
în favoarea firmei Shell pentru constru
irea unei benzinării. Nu cred că mai este 
nevoie să amintesc că instalarea Shell- 
ului în Deva ar fi rotunjit substanțial 
bugetul local și că acesta a fost mobilul 
principal pentru care am decis să susțin 
în repetate rânduri adoptarea acestui 
proiect de hotărâre de concesionare. De 
aici și până la lansarea unui proces de 
intenție ce mi se face în prezent în le
gătură cu atribuirea de terenuri unui 
număr de revoluționari a fost, după 
cum bine s-a văzut, doar un pași 
Spaima nemărginită a celor ce s-au 
opus instalării firmei Shell în Deva și 
care au prejudiciat prin opoziția lor 
bugetul local de o importantă sumă de 
bani, a fost cea care a determinat re
acția vizavi de atribuirea și apoi rea-

lizarea schimbului de teren aflat în 
discuție.

Nu voi comenta în nici un fel lega
litatea acțiunilor mele calificate drept 
“abuz în serviciu” de grupul de con
silieri, în denunțul penal ce mi-a fost 
făcut, având deplină încredere că soluția 
corectă o va da justiția română.

Mă simt însă obligat să fac cunoscut 
că inițiatorii acestuia sunt aceia care au 
încercat cu obstinație să impună pro
iecte de hotărâri precum acela de rein
stalare a statuii lui Dr. Petru Groza pe 
locul de pe care l-a “măturat” Revoluția 
română.

Din documentele aflate în sprijinul 
declarației de presă se poate vedea cu 
limpezime că împotriva curentului is
toriei acest grup de consilieri, care cu un 
an înainte (1997) votaseră hotărârea de 
amplasare pe locul lăsat “vacant” de 
Petru Groza a statuii împăratului Traian, 
se aflau, peste mai puțin de un an în 
“eșalonul superior” al grupării nostal
gice care îl vroiau pe Groza înapoi și 
poate nu numai pe ell

Sunt convins că opinia publică și 
presa română va înțelege cu exactitate 
despre ce este vorba și cred că nu peste 
multă vreme, cp ajutorul tuturor celor ce 
doresc binele comunității noastre și al 
acestei țări, lucrurile vor intra pe un făgaș 
normal, pentru binele nostru, al tuturor.

Mircia Muntean, 
Primar a! municipiului Deva

Câștigătoarele locurilor /-///. în centru, Corina 
Crișan, locul I, în stânga fotografiei Ramona 
Florea, locul II, și Andreia Vlad, locul III în 

dreapta fotografiei
Foto: Traian MÂNU
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Aflat la a doua ediție, concursul de frumusețe 
| “Miss.Brad ’99” a reunit, vineri după amiază, la . 
| Cinematograful Zarand din localitate, șase concu- 
J rente care și-au disputat titlul pus în concurs de 
I către Organizația pentru Tineret Phoenix.I____________________________

I
După derularea probelor impuse - prezentare, | 

aspect fizic, probă la alegere, costum de baie, ■ 
rochie de seară și întrebări din Codul bunelor' 
maniere - juriul a hotărât atribuirea titlului de “Miss | 

Brad ’99" Corinei Crișan. Noua câștigătoare a| 
ediției prezente a concursului are 15 ani și este. 
elevă la Liceul Teoretic Avram lancu din Brad. ■ 
Este născută sub semnul zodiei.Berbec, iar între | 
pasiuni se numără sportul, muzica și arta. i

Pe locurile doi și trei s-au clasat în ordine ! 
Ramona Florea și Andreia Vlad. I

Concursul de frumusețe “Miss Brad ’99" a fost | 
completat de un interesant și reușit spectacol ■ 
susținut de formațiile de tineret C&KIan, Stil,! 

Junior, Gangsta, Traficanții, soliștii de muzică I 
ușoară Oana Lazăr și Silvana Stoica, precum și | 
de trupele de dans The Creatores și X. 
Generation. '

Prin bunăvoința mai multor sponsori - Ana | 

Orșa, notar public, SC Edy International SRL| 
Brad, SC Fabrica Zarand SA, SC Lucaciu Comex. 
SRL, SC Intersat SA, Discoteca XL Gurabarza și • 
a domnului Mihai Ceaușu , câștigătoarelor! 
locurilor 1-3, cât și participantelor la întrecerea de | 
vineri, li s-au oferit premii în obiecte și bani.

Potrivit hotărârii organizatorilor - Fundația I 
pentru Tineret Phoenix -. primele două locuri vor | 
reprezenta municipiul Brad la etapa județeană ■ 
care va avea loc la Deva. 1

Cornel POENAR I 
___________________________ I

r
I 
I

tfPOUȚS
Ce-ai avut llie cu 

oile?
Aflându-se la volanul auto

turismului, pe DN7, în localitatea 
Cîmpuri Surduc, llie Glajarin, 29 
de ani, din Porumbacu de Jos, 
județul Sibiu, nu a adaptat viteza 
la condițiile de drum umed.

A apăsat brusc frâna, a 
intrat în derapaj și apoi într-o 
turmă de oi: 15 dintre acestea 
au fost omorâte, iar opt rănite, 
llie a mai omorât și 5 miei.

La furat de roți
Polițiștii din Hunedoara 

cercetează în stare de arest 
pe Constantin Molosit, 24 de 
ani, și Florin Totoi, 23 de ani, 

*Miss Brad

ambii din municipiu. De ce? 
Pentru că în mai multe nopți, 
cei doi au furat 6 roți de la 
autoturisme parcate pe străzi.

Prejudiciul este de 
3.750.000 de lei.

Cu ușa în spate
Au fost identificați doi indivizi 

din Călan care, într-o zi, din 
incinta SC Transport Uzinal SA 
Călan au furat 10 uși metalice 
pentru vagoane.

Este vorba de Samir Mun
tean, 30 de ani, cunoscut cu 
antecedente penale, și Stelian 
Muntean, 29 de ani, fără ocu
pație.

Ușile le-au transportat folo
sind un utilaj cu cai, iar preju

diciul a fost de 6.251.000 de 
lei, recuperat și restituit.

in patru zile - 20 de 
tone

La Petroșani, lucrătorii Pos
tului de Poliție TF au identificat 
un grup de infractori care, pe 
parcursul a patru zile, au sustras 
20 tone de fier vechi dintr-un 
vagon aflat în Stația CFR 
Bărbăteni.

Este vorba de Marin Mihoc, 
22 de ani, loan Mihoc, 33 de ani, 
Gabriel Farcaș, 21 de ani, toți cu 
antecedente penale, Mihai Lina, 
47 de ani, Ion Balint, 19 ani și Z.G, 
17 ani.

De remarcat că nici unul nu 
avea vreo ocupație stabilă, iar 
prejudiciul produs la SC „Ana 
Flore Doina" SRL Vulcan a fost 
de 10.000.000 de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

VIATA POLITICA
La PNȚCD Deva,

Alegeri invalidate
într-un comunicat al PNȚCD - Hunedoara, semnat de către 

președintele organizației județene, dl dr. loan Rău, și secretarul 
general, dl ing Gabriel Joca, se specifică că alegerile desfășurate 
în 17 martie a c., la organizația Deva a PNȚCD, airfost invalidate, 
constatându-se repetate încălcări ale Statutului partidului.

în prezent, cazul este în discuția Juriului de Onoare al 
partidului, la sediul central, unde se va lua o decizie finală în 
această problemă.

Până la o hotărâre definitivă, conducerea organizației PNȚCD 
Deva este asigurată în continuare de vechiul comitet, iar data 
noilor alegeri va fi comunicată în funcție de decizia Juriului de 
Onoare al PNȚCD București. (C.P.)

PSM-ul contestă
Din partea Biroului de Presă al Partidului Socialist al Muncii, 

la redacție a sosit un fax care exprimă poziția partidului față de 
o decizie a Tribunalului Municipiului București, privind Fundația 
“Pro Transilvania".

Partidul Socialist al Muncii a aflat cu surprindere că Tribunalul 
Municipiului București a adoptat decizia de eliberare a avizului de 
funcționare legală a Fundației civice “Pro Transilvania", condusă 
de Sabin Gherman, autorul manifestului “M-am săturat de 
România", ce are în curs de înființare filiale în 12 din cele 16 
județe ale Transilvaniei.

Prin acceptarea înscrierii în Statutul acesteia a principiului de 
autonomie regională administrativă și teritorială a Transilvaniei, chiar 
dacă se lasă de înțeles că aceasta ar însemna preocuparea pentru 
dezvoltarea regională, așa cum se stipulează în Tratatul de la 
Maastricht, considerăm că se aduce o gravă atingere Constituției 
României, siguranței naționale și unității teritoriale a statului nostru.

Ca urmare, în ce ne privește, Partidul Socialist al Muncii a 
înaintat o contestație la Tribunalul Municipiului București, spre a 
se reveni asupra unei asemenea decizii.

ANVELOPE LE MONTANA SUNT VÂNDUTE | 
CU SUCCES PE PIAȚA INTERNATIONAL/! I

Vânzările înregistrate anul trecut de TOFAN GRUP, pro
ducătorul mărcilor MONTANA (turism}, TOFANSTEEL (camion), 
VICTORIA (turism și camion), DANUBIANA (agricole și camion) 
arată că cea mal vândută anvelopă românescă de turism pe 
piața internațională a fost MONTANA. înregistrările de anul 
trecut arată că 25% din producție a fost vândută pe piețe cu 
mare tradiție în domeniu (Anglia, Belgia, Franța, Germania, 
Olanda, Italia, Grecia, Portugalia, Africa de Sud, Israel). Noile 
variante constructive care se vor produce în acest an vor 
permite, practic, echiparea oricărei mașini existente în 
România, asigurând creșteri substanțiale aie vânzărilor pe 
piața occidentală. De altfel, prestigioasa revistă de profil 
European Rubber Journal remarcă, în numărul din martie 1999, 
rezuiteie obținute de TOFAN GRUP pe piața internațională, în
1998 înregistrăndu-se o creștere de 17,5 % față de 1997, pentru
1999 prevăzăndu-se o creștere de 25% față de 1998.

Datele din primul trimestru ai acestui an arată că 40% din 
producția de anvelope de turism a fost exportată.

(Cadavrul din așternuturi)

I 
I

De puțină vreme, Poliția 
municipiului Petroșani a fost 
sesizată de Ștefan Croitoru, un 
șomer de 40 de ani din loca
litate, despre un fapt cu totul 
neobișnuit. Ștefan a făcut o 
vizită unei cunoștințe pentru a 
consuma împreună băuturi al
coolice. în locuința acestuia el 
a simțit miros de cadavru. La o 
examinare mai atentă, a obser
vat că în așternuturile de pe pat 
este învelit un cadavru. Din 

f SANCȚIUNI LA 1
■ * ■

JCORVINUL HUNEDOARA j 

| într-un comunicat al Consiliului de Administrație F.C. | 
| Corvinul Hunedoara, după ședința sa din 26 aprilie 1999, | 
I se anunță luarea următoarelor măsuri: 1. Punerea pe lista . 
' de transferări a jucătorului Dinu Marian pentru următoarele • 
I motive: injurii și acuze aduse conducerii tehnice și I 
| administrative, injurii la adresa colegilor și băncii tehnice | 
| proprii cât și arbitrilor în timpul meciurilor, lovirea a doi |
■ colegi în pauza meciului cu Poli Timișoara și crearea în ■
■ cadrul lotului a unei atmosfere de teamă și suspiciuni; 2. ■ 
I Avertisment jucătorului Haidiner Daniel pentru viață I 
| nesportivă; 3. Avertisment jucătorului Babarți Marius | 
| pentru delăsare în pregătire și jocuri; 4. Ultim avertisment |
■ antrenorului Văetuș Florea pentru comportare neco- ■ 
! respunzătoare față de arbitri și banca tehnică a adver-
I sărilor în repetate rânduri; 5. Avertisment antrenorului • 
I principal, Petre Gigiu, pentru atmosfera existentă în cadrul | 
| lotului și neluarea măsurilor ce se impuneau.
i Comunicatul a fost semnat de președintele clubului, ■ 

Octavian Cojoc a ru. J 
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cercetările efectuate s-a sta
bilit că în așternuturi se afla 
cadavrul lui Mihai Nelega, un 
pensionar de 62 de ani. S-a 
mai stabilit că Nelega locuia, 
împreună cu Diaconescu. în 
urmă cu cinci zile, de la des
coperirea mortului, între cei doi 
a izbucnit un conflict. 
Diaconescu și-a lovit coloca
tarul cu pumnii și picioarele 
cauzându-i moartea. Agresorul 
a fost arestat. (V.N.)

Miercuri,
28 aprilie

3 BERBEC
Veți întâmpina unele 

obstacole la care nici nu v-ațl 
fi așteptat. Nu aveți alte do
rințe decât să intrați în normal 
din punct de vedere financiar 
și să slăbiți un pic cureaua.

□ TAUR
Dacă evenimentele nu se 

desfășoară în ritmul dorit, 
nu aveți motive de 
nemulțumire, deoarece în 
aceste zile vă aproplați de 
scopul propus. Puteți spera 
să câștigați niște bani.

O GEMENI
Astăzi nu puteți pretinde 

celorlalți să se adapteze și 
veți fi nevoit să faceți dv. 
asta. în cursul după-amlezll 
vă veți descurca mai bine; 
dacă nu, cereți ajutorul 
prietenilor.

3 RAC
Se înmulțesc sarcinile la 

locul de muncă și nici acasă 
nu puteți să stați cu mâlnile- 
n sân. Tinerii nativi ai zodiei 
să nu spere prea mult în rea
lizarea rapidă a planurilor lor.

3 LEU
Viața dv. se schimbă 

datorită noilor posibilități 
de a studia sau a călători; 
de asemenea, se vor 
schimba și planurile de 
viitor, din cauza unei Idei 
sau întâlniri neprevăzute.

O FECIOARĂ
Poate că Leul vrea ceva de 

la dv. Merită să cugetați asu
pra acestui fapt. Trebuie să 
decideți singur în problemele 
sentimentale; eventual puteți 
discuta cu cel implicat.

o balanță
Profitați de orice situație 

care vă ajută în carieră. Veți 
avea ceva probleme 
familiale în care nici 
partenerul nu vă poate ajuta. 
Dar în viitor se întrevăd 
posibilități mai bune.

O SCORPION
Dacă doriți să faceți o 

tranzacție financiară, nu 
este cel mai potrivit 
moment. îi aveți în vedere 
pe cei care nu sunt receptivi 
la ideile dv. privind schim
bările de la locul de muncă.

O SĂGETĂTOR
în general, problemele 

materiale vor obliga nativii 
zodiei să-și canalizeze 
întreaga energie în direcția 
obținerii unor profituri. 
Prezența de spirit vă va salva 
dintr-o situație penibilă.

3 CAPRICORN
O schimbare care a 

apărut încă de la începutul 
anului vă poate da din nou 
bătaie de cap. Repetați-le 
celor din jurul dv. că igiena 
este foarte importantă 
pentru sănătate.

O VĂRSĂTOR
Cei născuți în prima și în a 

doua decadă a zodiei vor 
avea astăzi succes în orice 
vor întreprinde. Cei din a treia 
decadă se vor lovi de unele 
piedici, dar nu de neînvins.

O PEȘTI
Ați obosit atât fizic, cât și 

psihic. Nu prea mai aveți 
răbdare pentru nimic. Ar fi 
bine dacă ați încerca să vă 
relaxați câteva zile și să vă 
ocupați doar cu ce vă place.
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