
în urma hotărârii AGA de 
la Siderurgica Hunedoara de 
restructurare și reorganizare a 
activității societății și 
transferarea producției de oțel 
de pe fluxul primar, uzat și 
ineficient, pe capacitățile 
performante ale oțelăriilor 
electrice, minerii din unitățile 
SM Poiana Ruscă își pierd 
obiectul principal de activitate, 
respectiv extracția și 
prepararea minerului de fier - 
materie primă vitală în 
elaborarea oțelului Siemens 
Martin.

în aceste condiții l-am 
întrebat pe dl Vaier Zaharia, 
directorul Sucursalei Miniere 
Poiana Ruscă Teliuc, care este

Minerii din Poiana Rusca nu mai intră în șut
situația unităților din perimetru, 
respectiv a SM Teliuc, EM 
Ghelar, UP Teliuc, atelierului 
mecanic, secției auto, celorlalte 
utilități.

- Este cea mai grea situație 
pe care am avut-o vreodată. Și 
unitățile și oamenii. De la 1 mai 
suntem lipsiți de beneficiar 
pentru concentratul de fier pe 
care-l livram Siderurgicii 
Hunedoara.

- Ș/ soluția?
- Disponibilizarea celor 

1100 de salariați pe care îi mai 
are sucursala, după ce, din 

anul 1997, au plecat în șomaj 
2700 de persoane, și punerea 
lacătelor pe uși.

- Chiar așa?
- Nu chiar, dar aproape. Cu 

sprijinul conducerii Companiei 
Naționale „Minvest”, am 
discutat cu Sidex Galați pentru 
a ne prelua siderurgiștii de aici 
producția de minereu, respectiv 
concentratul de fier. Sunt 
dispuși să primească mai mult 
chiar decât putem noi produce. 
Din păcate nu ne pot asigura 
un preț mai mare decât cel pe 
care-l plătesc pentru același 

produs din import, descărcat 
din barje în portul Galați. Or, 
distanța Teliuc - Galați este una 
considerabilă, iar costul 
transportului i-ar împovăra 
peste măsură.

- Totuși, ce veți face?
- încă nu știm exact. Ne 

vom replia cumva, din mers, 
spre alte activități, cu atelierul 
mecanic, cu gospodăria anexă, 
poate vom mai livra ceva 
concentrat de fier la Sidermet 
Călan. Totuși, bună parte din 
colectiv se va dezmembra.

Starea de spirit a minerilor 

din Poiana Ruscă este 
explozivă la această oră. 
Mineritul întreținea existența în 
zonă a sute de familii, a mii de 
oameni. Era de așteptat că 
avea să vină cândva un 
asemenea deznodământ, însă 
momentul a sosit prea repede, 
pe nepregătite, brusc și brutal.

- Noi îi înțelegem pe 
prietenii și colegii siderurgiști. 
Ei și-au salvat existența, 
apreciază Gheorghe Curcă, 
liderul sindicatului de la Telidc. 
Dar pentru noi situația e 
groaznică. Să știi că te trezești 

dimineața fără a avea vreun 
rost, vreo speranță... Chiar 
dacă zona ar fi fost declarată 
defavorizată, nu văd câți 
investitori ar fi venit la noi, cu 
toate că ar fi destule de făcut. 
Sunt suficiente resurse 
materiale, există infra
structură, oamenii știu și vor 
să muncească. Deși e greu 
să faci de azi pe mâine din 
miner croitor, sau din prepa
rator cizmar, sau din strungar 
operator calculatoare. O să 
mai vedem ce ne aduce ziua 
de mâine. Oricum, nu vom 
sta cu brațele încrucișate.

Dumitru GHEONEA
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Tony Blair la București"Experimentul" 
Iugoslavia

Teritoriul iugoslav este 
pisat noapte de noapte 
de o grindină aducătoare de 

moarte. înalta tehnologie 
militară n-a inventat încă obuzul 
care să arunce explicit în aer 
regimuri politice. Așa că, țintind 
în Miloșevici, bombardierele 
NATO pulverizează în 
devălmășie rafinării și poduri, 
copii și șosele, locuințe și 
televiziuni, sârbi și albanezi. Cu 
greu ar putea fi numit război 
ceea ce se întâmplă acum la 
sud de Dunăre. Prea se moare 
numai la sol acolo...

Bombardarea Iugoslaviei e 
dovada dureros-palpabilă că o 
nouă ordine mondială a devenit 
operațională. Prin noua sa 
doctrină, alianța transmite 
spațiului euro-atlantic un mesaj 
clar asupra a ceea ce 
reprezintă cântecul de lebădă al 
conceptului de stat național 
suveran. Acesta se dizolvă 
deja, liber consfințit, în magma 
prosperă, plurietnică și 
transfrontalieră, îmbrățișată de 
granițele Uniunii Europene. 
Creat la lalta, noul occident e 

un spectacol de forță și 
lumină fără precedent, având 
pe post de staruri țările 
Europei de miazănoapte ce-și 
joacă rolul sub bagheta regi
zorală a Washingtonului. 
Restul lumii euro-atlantice e 
un amalgam de tendințe și 
doctrine contradictorii, de 
sărăcie și alienare, rezultat în 
urma imploziei blocului 
sovietic.

Conjunctura favorizează 
in acest moment Vestul. 
Acolo unde alonja NATO nu 
ajunge încă, singura hrană a 
popoarelor, după destrămarea 
URSS e spiritul național 
pângărit de violente reflexe 
naționaliste. Aflate sub 
guvernări fără succes, strivite 
de talpa zimțată a mizeriei 
materiale și morale, popoa
rele zonei "negre” au încă 
mentalitatea unor foști învin
gători, ce au avut la picioare 
sub comunism jumătate de 
Europă Scăpătate acum,

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 8)
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Primul ministru al Marii 
Britanii Tony Blair a fost ieri 
oaspetele Bucureștiului. Vizita 
oficială a constituit un moment 
de referință în relațiile dintre 
România și Anglia, fiind, de 
asemenea, prima vizită a 
premierului britanic în estul 
Europei de la preluarea funcției 
sale în urmă cu doi ani. Cu 
această ocazie, Tony Blair a 
subliniat “angajamentul nostru 
pe termen scurt pentru 
rezolvarea crizei din Iugoslavia 
și angajamentul pe termen lung 

de a edifica o stabilitate trainică 
în regiune".

Menționăm că ieri, primul 
ministru britanic s-a întâlnit cu 
premierul Radu Vasile și a fost 
primit de președintele țării Emil 
Constantinescu. Președintele 
țării a apreciat că vizita 
premierului Tony Blair va avea 
un rol important atât pentru 
România cât și pentru întreaga 
regiune în contextul în care 
Marea Britanie sprijină 
procesul de reconstrucție în 
Iugoslavia, dar și planul de 
dezvoltare durabilă a zonei de 
sud-est a Europei. Cu prilejul 
vizitei la Cotroceni, primul 
ministru britanic a apreciat că 
țara sa dorește cooperarea 
bilaterală pentru ca România 
să devină un partener 
respectat în Uniunea 
Europeană și NATO.

Tot ieri, la ora 1-1, Tony Blair 
a luat cuvântul în fața 
camerelor reunite ale 
Parlamentului României, prilej 
de a prezenta “motivele pentru 
care suntem implicați în acest 
conflict și hotărârea noastră 
absolută de a-l depăși".

Minei BODEA

Știința onorează 
Religia

în ziua de 28 aprilie a c., la 
Universitatea din Petroșani a 
avut loc ceremonia de 
decernare a titlului de "Doctor 
Honoris Causa" P.S.S. Episcop 
Dr. Timotei Seviciu, Episcopul 
Aradului și Hunedoarei. Un 
eveniment ce merită a fi 
semnalat și reținut datorită 
semnificației profunde ce o are.

într-o perioadă agitată, 
uneori cu manifestări de 
rivalitate între știință și religie, 
un important arhiereu și 
reprezentant de excepție al 
vieții religioase, respectiv al 
Bisericii Ortodoxe Române, 
este onorat cu un titlu științific 
din partea unei înalte instituții 
științifice. Semnalez acest 
eveniment întrucât îl înțeleg și 
îl consider pe deplin justificat, 
prin meritele celui sărbătorit și

onorat cu titlul de “Doctor 
Honoris Causa". După cum 
știm, acest titlu revine celor 
cu merite științifice.

Pr. dr. loan Octavian 
RUDEANU, 

Facultatea de Teologie 
Ortodoxă Arad

(Continuare în pag. 8) J

De două săptămâni, Grupul 
Școlar Agricol din Geoagiu ■ 
a rămas fără apă potabilă

Inundațiile și ploile căzute în ultimul timp au lăsat fără apă ț 
potabilă la robinet Grupul Școlar Agricol din Geoagiu de două i 
săptămâni. După cum ne-a informat directorul liceului, domnul i 
Nicolae Vălean, datorită acestui fapt la cantină, în internat precum . | 
și pentru alte necesități apa se aduce cu sticla și cu cisterna în 
fiecare zi.

Necesarul de apă potabilă al Grupului este zilnic de aproximtaiv 
5000 de litri, lucru ce necesită mari eforturi și cheltuieli în plus. 
Numai la internatul școlii și la cantină servesc zilnic masa 150 de 
elevi, fapt ce impune asigurarea unor condiții minime de igienă 
pentru evitarea unor situații nedorite. Inundațiile de acum două 
săptămâni au pus pe butuci sursa de apă potabilă, iar speranțele 
ca la robinet să curgă din nou apă nirsunt mai devreme de 15 ale 
acestei luni când se speră că vor fi terminate lucrările de 
decolmatare și igienizare a bazinelor iar apa nu va mai prezenta 
un risc pentru consumul alimentar.(C.P.)

• Proverb “laminat”
Capul plecat (din România) sabia nu-l taie.

imp de două zile (5-6 
mai), Galeriile de artă 

“Forma ” din Deva vor deveni un 
privilegiat loc de intălnire cu 
cartea, odată cu desfășurarea celei 
de-a patra ediții a Salonului 
editurilor hunedorene și a Târgului 
de carte, organizate de 
Inspectoratul pentru Cultură al 
județului Hunedoara, Biblioteca 

I fudețeană “Ovid Densusianu” 
I Hunedoara-Deva și S.C. Rețeaua 

Librăriilor Bibliofor S.A. Deva. 
| Detalii despre conținutul acestei 
, ediții am aflat de la dna Valeria 

Stoian, directoarea Bibliotecii 
j fudețene.
; - Salonul de carte se vrea a fi o

retrospectivă editorială a tot ceea 
ce s-a tipărit in ultima vreme în 
județul Hunedoara, de către 
editurile hunedorene. Prin aceasta 
vrem să stimulăm, pe de o parte, 
creația editorială iar, pe de altă 
parte, s-o valorificăm mai bine 
prin intermediul târgului de carte. 
Ținând seama că editurile din 
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Sărbătoarea 
cărții w

județul nostru nu sunt prea
numeroase, am invitat la târg 
și câteva edituri din țară-, 
majoritatea apropiate scriitorilor 
hunedoreni, prin faptul că au 
publicat cărțile lor.

Care sunt, așadar, 
participants acestei ediții?

- Alături de editurile locale 
(Bibliofor, Călăuza, Corvin, Destin, 
Emia, Intelcredo și Sigma Plus ■ din 
Deva și Fundația Culturală 
“I.D.Sîrbu" din Petroșani), se vor 
afla aici cu cele mai noi apariții 
edituri din București (Libra, Rao, 
Teora), Brașov (Gryphon), Oradea 
(Aquila) și Timișoara (Augusta și 
Helicon); nu sunt foarte multe, dar 
asemenea posibilități avem în 
condițiile actuale de austeritate...

- Ce ne puteti spune despre 
lansările de carte care vor avea 
loc?

- Cele mai multe dintre edituri 
vor avea și lansări de carte, care se 
vor desfășura în prezența autorilor 
(mai ales cei autohtoni). Astfel,

publicului care se va afla astăzi 
la Galeriile de artă îi vor fi 
prezentate cele mai noi creații ale 
lui Romul Munteanu, Gheorghe 
Glodeanu, Radu Mocanu, Mircea 
Muthu, apoi cele ale lui Iv 
Martinovici, loan Iancu, Carmen 
Demea, Paulina Popa, Ion Grant 
O’Dean, a elevei Olga Șe/an, 
precum și carte străină, didactică 
(Liviu Lazăr) și istorică (Tudor 
Nedelcea). Măine va fi, de 
asemenea, o zi densă, printre 
ofertele editurilor numărăndu-se 
volumele lui Gh.I Tohăneanu, 
Laurențiu Cerneț, Dinu 
Părvulescu, Ana Gheorghe și cele 
ale autorilor hunedoreni Ionel 
Amăriuței, Dumitru Dem 
lonașcu, Dumitru Velea, Nicolae 
Uțică, Gligor Hașa, Horia 
Crișan, Liviu Stănilă și Vladimir 
Pop Mărcanu. (G.B.)

5 mai 1999
Ziua Europeană a Persoanelor cu Handicap

Jn cadrul lucrărilor celui de-al lll-lea Congres 
al Asociației Handicapaților Neuromotor din 
România (AHNR), cu sediul central la Arad, cu 
ocazia Zilei Europene a Persoanelor cu Handi
cap din 5 mai 1999, a fost adoptată următoarea 
declarație:

• Consiliul Național al AHNR militează 
pentru un echilibru între condițiile de viață ale 
persoanelor cu handicap și ale persoanelor fără 
handicap. în acest sens consideră că 
PERSOANA CU HANDICAP NU ESTE O 
POVARĂ pe umerii societății atunci când 
acesteia i se evaluează corect POZIȚIA, 
CAPACITATEA și NEVOILE.

• PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA 
NERESPECTĂRII de către Guvernul României 
a ART.46 DIN CONSTITUȚIE prin:

• Neacordarea la timp a ajutorului spe
cial lunar prevăzut în Art.8(1) și plata cu 
întârziere de -4 luni a salariilor însoțitorilor - 
prevăzută prin Art.7(1) din Legea 53/1992.

9 Reglementările interne care fac 
discriminări între persoanele cu handicap în 
funcție de tipul handicapului, vârstă și capaci
tate de muncă, care împart aceste persoane în 
invalizi și persoane cu handicap.

9 Prin întârzierea elaborării unei legislații 
corespunzătoare, care să țină cont de 
domeniile țintă ale Regiilor Standard privind 
Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu 
Handicap (Prevenirea apariției handicapului și 
agravării lui; Diagnosticarea și identificarea 
handicapului; îngrijirea medicală, reabilitarea 
și serviciile de sprijin; Accesibilitatea; Educația; 
Orientarea și formarea profesională; Ocuparea 
forței de muncă; Protecția socială, protecția 
specială și asistența în domeniul veniturilor; 
Viața de familie și integritatea personală; 
Protecția juridică; Formarea personalului care 
participă la procesul instructiv-educativ de 
readaptare și de integrare a persoanelor cu 
handicap).

9 Consideră' că trebuie acordată o 
atenție specială copiilor, depistării precoce a 
handicapului și asigurării unor servicii 
specializate de reabilitare, dat fiind faptul că la

Monica ANTOCI, președinte 
AHNR, Bogdan OCTAVIAN, 

președinte AHN - Hunedoara

(Continuare în pag. 8)
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Azi, returul în 
semifinalele 

Cupei 
României
Azi se dispută returul 

meciurilor din semifinalele 
Cupei României Tuborg la 
fotbal dintre Steaua - Di
namo (în tur 2-1) și FCM 
Bacău - Rapid (0-1). Este 
de prisos să mai sublini
em importanța acestor 
partide, ambițiile din cele 
patru tabere pentru obți
nerea victoriei, învingătoa
rele calificându-se în fina
lă. Și cine nu-și dorește 
această onoare? Chiar și 
elevii antrenorilor Dinu și 
Lucescu și-ar dori să ajun
gă în această postură, 
deși ei au posibilitatea de 
a cuceri titlul în actualul 
campionat. Oricum, se a- 
nunță două meciuri de 
mare angajament și luptă.

Meciul Steaua - Dina
mo va fi arbitrat de brigada 
Constantin Zotta (la centru), 
N. Grigorescu și I. Mureșan, 
iar partida FCM Bacău - 
Rapid, Marian Salomir, P. 
Abrudean și I. Dumitrică.

Ambele partide încep 
la ora 17,00 și se transmit 
la radio și meciul din 
Ghencea și la TVR1. (S.C.)

Handbal feminin
Autonova S. M. - Univ. 

Remin Deva 17-17
Joi, 26 aprilie a.c., în cadrul 

Campionatului de handbal fe
minin (Divizia A), la Satu Mare, 
Universitatea Remin Deva a 
întâlnit echipa gazdă Auto- 
nova Satu Mare. Cu toate că 
jocul s-a desfășurat afară, în 
condiții climaterice deosebit 
de grele, devencele au avut o 
comportare excepțională, im- 
punându-se de la începutul 
meciului. La pauză, Universi
tatea Remin Deva conducea 
gazdele la două puncte dife
rență realizând 9-11. Ultimele 
minute de joc s-au scurs în 
favoarea echipei Autonova 
Satu Mare, care a reușit să 
egaleze, tabela de marcaj 
arătând 17-17. (Cr. C.)

divizia D
CFRMARMOSIM- 

VICTORIA CĂLAN 4-1
Atmosferă de mare meci duminică la Simeria, cu tribune 

arhipline și cu galeriile celor două echipe cântând neîncetat 
pentru încurajarea favoriților. Și, în primele 30-35 de minute ale 
primei reprize și în multe momente ale reprizei secunde, și jocul 
s-a ridicat la nivelul așteptărilor spectatorilor. Deși doar oaspeții 
aveau un obiectiv de apărat, sperând încă în ajungerea liderei 
Parângul Lonea, și ceferiștii au abordat partida cu gândul la 
victorie astfel că jocul a fost foarte disputat.

Gazdele au început ezitant permițându-le celor de la Victoria 
inițierea a două acțiuni periculoase prin Socaci (min.2) și Lazăr 
(min.5). însă la prima lor acțiune ofensivă ceferiștii au reușit 
deschiderea scorului. în minutul 10 Jolvinski a executat scurt un 
corner de pe stânga , Pepenar a pătruns în careu și a trimis o 
boltă care s-a oprit în vinclu și: 1-0. Oaspeții n-au cedat psihic și 
au replicat foarte tăios. în minutul 25 Matei a șutat din întoarcere 
de la marginea careului, mingea lovind încheietura barelor. Un 
minut mai târziu Niculesc a fost și el foarte aproape de egalare, 
șutând din apropiere pe lângă bara din dreapta a porții lui 
Bobariu. în continuare ocaziile s-au derulat cu rapiditate la 
ambele porți, Moldovan-min.28 pentru gazde și Gogan-min.29 
pentru oaspeți fiind aproape de gol. Apoi, după ce în minutul 31 
Mureșan a egalat scorul la bare, jocul a scăzut în intensitate. 
Totuși, finalul reprizei avea să aducă majorarea scorului. în 
minutul 45 la o fază bâlbâită de apărarea Victoriei, Pepenar, cel 
mai bun jucător de pe teren, a driblat scurt doi adversari și a 
înscris pe lângă Toth, stabilind astfel scorul la pauză: 2-0.

Și repriza secundă a debutat nefast pentru oaspeți. 
Moldovan, scăpat pe contraatac, a centrat în careu iar noul intrat 
Papp a greșit preluarea trimițând în propria poartă: 3-0. Deși la 
acest scor e foarte greu să schimbi soarta unei partide, jucătorii 
din Călan n-au renunțat la luptă. Eforturile lor ofensive au fost 
concretizate în minutul 67 când Socaci a reluat cu capul în plasă 
o minge respinsă de Bobariu, reducând astfel din diferență: 3-1. 
După doar un minut Matei ar fi putut să înscrie golul de 3-2 și să 
relanseze partida dar mingea trimisă de el s-a scurs paralel cu 
linia porții. Dominarea oaspeților a continuat, Gogan (min.72) și 
Socaci (min.79) ratând alte ocazii uriașe. Și cum ocaziile ratate 
se răzbună, în minutul 88 Mureșan a șutat din întoarcere de la 
distanță și a nimerit vinclu, stabilind astfel rezultatul final: 4-1.

Arbitraj cu scăpări al brigăzii conduse de Valentin Gavrilă (Brad).
CFR Marmosim.: Bobariu-Urzică, Bal (73 Bunea), Stan 

(cpt.), DAVIDONI, Sicoe-JOLVINSKI, Mureșan, Avasiloaie (70 
Varga), PEPENAR (88 Z.Biri) - Berchi (1 Moldovan).

VICTORIA:Toth-Petrișor (10 Niculesc), Surugiu, Kollman, 
Căruceriu (88 Rece), Bordean- LAZĂR, GOGAN, Socaci, 
Budeic (46 Papp), MATEI.

Ciprian MARINUȚ

KARATE: CUPĂ SORiN-SAN

SPORTIVII DE I A DACICLS Al 
DOMINAT COMPETIȚIA

Sala sporturilor din Târgu Mureș a găzduit recent întrecerile 
contând pentru Cupa "Sorin-San" la karate.La startul competiției 
s-au aliniat peste 200 de sportivi reprezentând opt cluburi din 
orașele Cluj,Târgu Mureș, Turda și Orâștie .Confirmând încă o 
dată rezultatele excelente obținute anul trecut, reprezentanții 
județului nostru -sportivii de la Dacicus Orăștie - au avut o 
evoluție foarte bună , dominând competiția și obținând nu mai 
puțin de 5 locuri I, 9 locuri II, 12 locuri III și 3 premii speciale.

în proba de kata locul I a fost obținut de Mihai Hosu , Robert 
losifescu și Andra Șonica, locul II de Gheorghe Dilă, Ștefănel 
Pârjol,lonuț Ciobanu , Anca Firidon, Răzvan Hrițcu, Lucica 
Cerghizan și Miruna Socol, iar locul III a revenit sportivilor Ana- 
Maria Șerban, Codruța Opriș, Roni Pașca, Petrică Ciobanu, 
Roxana Jit, Alina Pricăjan, Mihai Pîrvu și Gabriel Orghici.

Cele mai bune rezultate în proba de kumite au fost realizate de 
sportivii: Gheorghe Dilă și Codruța Opriș - locul I, Sanda Firidon și Irinel 
Grăjdeanu - locul II și Lucian Pierșunaru, Anca Firidon, Alin Trușcă, 
Cristina Pîrvu care s-au clasat pe treapta a III - a a podiumului.

Premiile speciale au fost obținute de Andra Sonică și Răzvan 
Hrițcu - cei mai tineri concurenți și de Codruța Opriș - cea mai 
tehnică sportivă la kumite.
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De la
Asociația 
județeană 
de fotbal
Comisia de disciplină 
ședința din 29 aprilie

Ciprian MARINUȚ

SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ LA 
DĂXCl MIC

scorul de 5-4. Câștigătorii ca și 
toți participanții au fost răsplătiți 
cu frumoase premii oferite prin 
contribuția financiară a consilie
rilor și aparatului Primăriei 
Mărtinești.

Am consemnat această ac
țiune ca o dovadă a faptului că 
acolo unde în fruntea comunității 
au fost aleși oameni gospodari, 
cu pricepere și dragoste față de 
obștea sătească, viața la țară 
poate fi dinamică și interesantă.

V. JiNARU

Devenită tradițională, din ini
țiativa primarului comunei Mărti- 
nești, Nicolae Berceanu și sub 
egida Căminului cultural, duminică, 
2 mai, a avut loc într-un cadru 
natural, Cupa "2 Mai” la fotbal. 
Desfășurată pe terenul amenajat 
pe platoul din preajma localității 
Dâncu Mic, competiția a atras la 
acest turneu echipele de fotbal 
reprezentând satele Mărtinești, 
Tămășasa, Dâncu Mare și 
Dâncu Mic.

Derulată pe parcursul întregii 
zile, bucurându-se de interesul și 
entuziasmul unui numeros public 
competiția a constituit un plăcut 
spectacol sportiv. Finala a avut 
loc între echipele Dâncu Mare și 
Tămășasa și a fost câștigată de 
prima echipă după prelungiri cu

în
a.c. a hotărât:

Omologarea următoa
relor jocuri ale echipelor 

| de juniori cu 3-0: 
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- Metalul Crișcior - Mi
nerul Ghelari 3-0 (pe te
ren 1-1) întrucât echipa 
Min. Ghelari a folosit jucă
torul Pribeagu care a 
avut un cartonaș galben 
neachitat - deci fără 
drept de joc.

- Victoria Călan - 
Constr. Hd. 0-3 (pe teren 
3-2) în urma contestației 
depuse de oaspeți, gaz
dele folosind pe jucătorul 
Alexei în stare de sus
pendare.

- Min. Aninoasa - Min. 
Teliuc a fost omologat cu 
0-3 (pe teren 4-3) și FC 
Paroșeni - Min. Aninoasa 
3-0 (pe teren 0-1).

C22pLAS AM ENTE~^>

u

I Din nou. la orecruf Vaga Deva - ExtensiV Craiova. toftuna a fosJ aiftiptini I 
| Foto: Traian MÂNU |
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t> DIVIZIA 8/ DIVI2IA C4

JUNIORI A1

CORVINUL HUNEDOARA 15 14 1 0 86-5 43
Jiul Petroșani 15 10 1 4 40-20 31
Victoria Călan 15 6 2 7 35-42 20
Fotbal Start Deva 15 6 1 8 39-35 19
Vega Deva 15 3 0 12 13-67 9
CIF Aliman Brad 15 2 1 12 29-64 7

JUNIORI B1

CORVINUL HUNEDOARA 15 14 1 0 87-4 43
Jiul Petroșani 15 12 1 2 71-11 37
CIF Aliman Brad 15 5 1 9 22-57 16
Vega Deva 15 4 0 11 20-62 12
Victoria Călan 15 3 2 10 18-57 11
Fotbal Start Deva 15 2 3 10 20-47 9

Rezultatele etapei a 27-a: Laminorul - Sportul Stud. 2-1; 
Rulmentul - Nitramonia 3-0; Cimentul Fieni - Metrom Bv. 3-1; Rocar 
Buc. - Gloria Buzău 2-0; Politehnica lași - Dunărea Galați 3-0; Dacia 
Brăila - Chindia 3-1; Midia Năvodari - FC Brașov 1-1; Tractorul Bv. - 
Petrolul Moinești 3-1; Precizia Săcele - Poiana Câmpina 1-0.

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei: Crișul Aleșd - W. P. Arad 3-1; Ind. Câmpia - 
Olimpia Gherla 2-1; Metalurg. Cugir-Armăt. Zalău 1-0; Telecom Arad 
- Min. Ștei 4-1; CFR Timișoara - Phoenix B.M. 0-1; Minaur Zlatna - 
Someșul S.M. 4-0; Min. Sărmășag - Obilici Sân. Sârb. 5-1; CFR Cluj - 
Sticla Turda 1-0; Inter Arad - UM Timișoara 0-0; Electrica Timiș a stat.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Nitramonia - Dacia Brăila; Chindia Târg. - 
Cimentul Fieni; Metrom - Laminorul Roman; Tractorul - Rulmentul 
Alexandria; Gl. Buzău - Precizia Săcele; Sportul Stud. - Rocar; Petr. 
Moinești - FC Brașov; Dun. Galați - Midia Năvodari, Poiana - Poli I3ași.

1. FC BRAȘOV 27 19 6 2 55-14 63
2. Rocar 27 17 2 8 51-29 53
3. Poli lași 27 13 7 7 42-29 46
4. Cimentul 27 12 7 8 34-28 43
5. Laminorul 27 13 4 10 29-25 43
6. Petr. Moinești 27 12 5 10 35-31 41
7. Midia Năvodari 27 11 7 9 43-27 40
8. Poiana Câmpina 27 11 7 9 34-32 40
9. Precizia Săcele 27 12 3 12 39-34 39
10. Sportul Stud. 27 11 6 10 28-26 39
11. Gloria Buzău 27 11 3 13 32-35 36
12. Dunărea Galați 27 10 5 12 31-36 35
13. Tractorul 27 11 2 14 37-43 35
14. Chindia 27 10 4 13 31-35 34
15. Metrom Bv. 27 9 6 12 38-30 33
16. Rulmentul 27 9 5 13 27-27 31
17. Nitramonia 27 6 5 16 20-52 23
18. Dacia Brăila 27 2 4 21 11-83 10

Etapa viitoare: Crișul Aleșd - Ind. Sârmii; Ol. Gherla - 
Metalurgistul; Armăt. Zalău - Telecom; Electrica - CFR Timișoara; 
Phoenix - Minaur; Someșul - Min. Sărmășag; Obilici - CFR Cluj; 
Sticla - Inter Arad; W.P. Arad - UM Timiș; Min. Ștei stă.

1. UM TIMIȘ. 28 24 1 3 80-11 73
2. Sticla Turda 28 21 1 6 57-22 64
3. Ind. S.C. Turzii 29 17 2 10 52-45 53
4. W.P. Arad 29 16 4 9 56-43 52
5. CFR Cluj 28 14 6 8 46-34 48
6. Ol. Gherla 29 13 6 10 40-26 45
7. Armătura Z. 29 13 4 12 49-42 43
8. Telecom Ar. 29 12 6 11 50-33 42
9. Electrica Timiș. 28 13 2 13 55-52 41
10. Crișul Aleșd 29 12 4 13 48-47 40
11. Phoenix B.M. 28 11 4 13 46-42 37
12. Minaur Zlatna 28 11 3 14 32-56 36
13. Inter Arad 28 8 9 11 32-48 33
14. Someșul S.M. 28 10 2 16 34-54 32
15. Min. Sărmășag 28 8 7 13 25-38 31
16. CFR Timișoara 28 8 6 14 37-56 30
17. Metalurg. Cugir 29 9 3 17 31-55 30
18. Obilici Sân. Sârbesc 28 8 3 17 28-56 27
19. Minerul Ștei 29 4 3 22 27-65 15
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CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 
FOTBAL

Rezultatele etapei a 11-a (2 mai ’99):
Retezatul Hațeg - Gloria Geoagiu 6-1;
Energia Vețel - Santos Boz 3-0;
Poiana Rusca Ghelari - Unirea Vețel 0-3;
Fotbal Start Deva - Casino Ilia 0-3;
Victoria Dobra - stă.

CLASAMENTUL
1. CASINO ILIA 11 8 0 3 31-10 24
2. Victoria Dobra 10 7 1 2 31-9 22
3. Gloria Geoagiu 11 7 0 4 25-24 21
4. Retezatul Hațeg 11 6 2 3 24-13 20
5. Unirea Vețel 11 5 1 5 22-27 16
6. Santos Boz 11 4 1 6 17-25 13
7. Energia Deva 10 4 1 5 15-18 13
8. Fotbal Start 10 3 0 7 19-34 9
*9. Poiana Rusca 10 2 0 8 9-33 6

Etapa viitoare din 9.05.1999:
Fotbal Start Deva - Retezatul Hațeg;
Casino Ilia - Energia Deva;
Santos Boz - Victoria Dobra;
Unirea Vețel - Gloria Geoagiu;
*Poiana Rusca Ghelari a fost exclusă din campionat 

pentru 2 neprezentări consecutive.
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ZONELE MINIERE - PROlHIJIUNI, REALITATE, JPERANȚE

O Era de mult de înțeles că 

unitățile mari consumatoare de 
resurse financiare fără eficiență, 

fără profit, nu vor mai putea trăi. 

Iar între acestea, cele din industria 

minieră aveau ponderea cea mai 

însemnată. Guvernele care s-au 

succedat după 1990 n-au dat 

mare atenție acestei stări de 

fapt și au continuat să 

pompeze bani în găuri negre. 

Că mai aveau de unde.

O Când sacul bugetar a 

început să se golească s-a 

trecut la diminuarea 

pierderilor. Dar s-a procedat 

neprofesional, abrupt, tăindu- 
se cu nemiluita înainte de a 

se măsura consecințele 
sociale. în 1997, guvernul 

Ciorbea a accelerat 

restructurarea în industria 
minieră. Numai în Valea Jiului 

efectivele s-au înjumătățit, 
ajungând de la 40.000 la 

20.000 de salariați la nivelul 

fostei Regii Autonome a 

Huilei Petroșani. Premierul 
țărănist și-a frecat palmele de 

bucurie că i-a ademenit pe 

oameni cu câte 10-20 de 

salarii și că în două luni și-a 
îndeplinit planul prevăzut 

până în anul 2002.

O Procesul a continuat, 
continuă și mai dur, cu 

închideri de mine și noi 
disponibilizări. în întreaga țară 

au fost declarate un mare 
număr de zone defavorizate, 
însă până acum nimic nu a 
îmbunătățit soarta între

prinderilor miniere, a loca
lităților în care ființează, a 
oamenilor care le-au deservit 
un număr de ani.

O Asemenea stări de 
lucruri și multe altele s-au 
dezbătut la simpozionul 
organizat în ultimele trei zile 
ale săptămânii trecute la 
Casa Albă de pe malul 
lacului Cinciș, dintre care 
vom consemna câteva în 
această pagină.

Dl Petroniu Văsîi, încadrat de dna Marilena Gavrilel - directorul Colectivului Zonal Deva șl al 
Consorțiului de Dezvoltare Brad - Poiana Ruscă - Aitîn Tepe (in stânga sa) șl de Corneliu 
Popescu, director în ANDIPRZM (în dreapta), ascultă cu interes propuneri, soluții, opțiuni, chiar 
critici ia adresa instituției pe care o conduce.

| Nicolae Stanca, prefectul | 
județului Hunedoara 

î Aproape de investitori |
Zilnic ne confruntăm cu probleme | 

! economice și sociale deosebite. Șomajul,! 
I lipsa locurilor de muncă, prețurile mari și I 
| banii puțini îi determină pe mulți la | 
| manifestări de protest, mitinguri, greve, i 
! sperând să atragă mai mult atenția asupra : 
I situației grele din județ și din țară. I 
| Cunoaștem bine lucrurile, problemele |
■ oamenilor, încercăm să-i înțelegem și să-i ■ 
! ajutăm, însă puterile noastre sunt limitate. ' 
I Din păcate, o serie de promisiuni nu sunt I 
| respectate, unele măsuri întârzie foarte mult, |
■ anumite legi sunt imperfecte și inaplicabile. ■ 
j Este și cazul Legii nr. 20/1999 privind* 
I regimul zonelor defavorizate, care prevede o I 
| serie de facilități, însă ea nu este întru totul |
■ operațională din cauza lipsei normelor meto- ■ 
I dologice de aplicare, ceea ce îi • 
| descurajează pe potențialii investitori. |

Cu toate acestea, în mod paradoxal, dar | 
! îmbucurător, de la începutul anului 1999, în . 
I zonele miniere defavorizate din județul I 
| Hunedoara au fost create peste 260 de | 
| firme private, de diferite forme și profiluri de i 
! activitate. 1
I Prefectura i-a ajutat și îi va ajuta, prin I 
| consorțiile din care face parte, prin biroul |
■ său de integrare europeană și prin direcțiile ■
* subordonate, pe întreprinzătorii care vor dori *
I să inițieze anumite activități în 2onele I 
I noastre miniere. |
■ Au venit oameni de afaceri din Italia, ■ 
[ Germania, Olanda, Anglia etc. și s-au' 
I interesat de o serie de domenii în care ar I 
| putea investi, de avantajele ce li se oferă. E |
■ greu să le dai relații complete și exacte, j
• întrucât, repet, chiar unele legi nu sunt destul I 
| de clare și coerente. Iar ei nu au timp de | 
| așteptat. Merg acolo unde găsesc teren | 
^propice afacerilor.

Petroniu Văsîi, secretar de stat, 
președintele ANDIPRZM 

Se muncește mult pe 
bani puțini

Vreau să clarific un lucru și anume acela că 
reabilitarea zonelor miniere ține, prin statutul și 
denumirea sa, de Agenția Națională pentru 
Dezvoltarea și Implementarea Programelor de 
Reconstrucție a Zonelor Miniere. Sigur că 
pentru asta este nevoie de bani, iar banii de la 
buget sunt foarte puțini. Pentru anul 1999 am 
primit doar 3,8 miliarde de lei, exact jumătate 
din cât am cerut. N-avem bani nici pentru 
salariile personalului, decât până în luna 
septembrie a.c., deși oamenii mei lucrează 
zilnic, de dimineață până la miezul nopții. Și mai 
trebuie bani pentru cursuri de pregătire, 
pentru circulația rapidă a informației etc.

Noi am făcut eforturi pe componenta de 
diminuare a impactului social în zonele miniere 
defavorizate și este posibil ca în iunie să se 
semneze un acord cu FMI, urmând să primim 
de la BM un împrumut de vreo 10 milioane de 
dolari, la care se vor adăuga alte finanțări 
interne, însumând în total 17 milioane de dolari 
pentru ANDIPRZM. încerc cu echipa mea să 
obținem acești bani. Pentru asta noi ne-am 
făcut toate temele. Dacă vin și alte fonduri, la 
anumite niveluri, ele trebuie orientate spre 
ANDIPRZM, ca unică unitate de implementare 
a programelor de dezvoltare a zonelor miniere.

La această oră, noi am demarat, prin 
colectivele zonale, o acțiune de radiografiere a 
tuturor zonelor miniere, defavorizate sau nu, un 
așa-zis studiu socio-economic, pentru care 
este nevoie și de sprijinul sindicatelor, al 
autorităților locale și județene, care ne-au ajutat 
prea puțin până acum. După definitivarea 
studiului vom face din el o sinteză pe care o 
vom prezenta centrelor de afaceri.

Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului 

Județean Hunedoara 
Acțiune de pionierat

Valea Jiului și Bradul au fost primele din 
țară declarate zone defavorizate, ceea ce ne 
îndreptățește să spunem că suntem pionieri în 
domeniu. în privința rezultatelor concrete însă, 
acest pionierat se prelungește cam mult, fapt 
ce nu poate bucura pe nimeni. Și asta din 
câteva motive. Mai întâi că normele de aplicare 
a Legii nr. 20/1999 întârzie nepermis, din luna 
ianuarie. Ele au fost corectate și completate la 
nivelul județului nostru în urmă cu puțind’zile 
și înaintate la autor-Agenția Națională pentru 
Dezvoltare Regională - spre asamblare, 
avizare și trimiterea spre aplicare.

în al doilea rând, deoarece austeritatea 
bugetului nu dă drumul la suficienți bani 
pentru reabilitarea acestor zone defavorizate. 
Și nu în ultimul rând, din cauza unor 
disfuncționalități și neconcordanțe în activitățile 
ANDIPRZM și ADR. în calitate de președinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii V Vest (Arad, Caraș Severin, 
Hunedoara, Timiș), simt că între cele două 
agenții există oarecare concurență în loc de 
conlucrare, așa cum ar fi normal și necesar. în 
legea privind regimul zonelor defavorizate se 
stipulează că gestionarea acestora cade în 
atribuțiile Agenției pentru Dezvoltare 
Regională. Or, de zonele miniere se ocupă 
ANDIPRZM. Lucrurile ar trebui clarificate.

Pe de altă parte, ca să existe egalitate între 
zonele miniere, pentru că majoritatea sunt 
defavorizate, în județul Hunedoara ar trebui să 
mai primească acest statut încă vreo șapte 
măcar. Iar între ele, perimetrul Teliuc-Ghelari 
se situează pe primul loc, traversând, la 
această oră, o stare critică deosebită.

[bogdan HOSSU, președintele^ 
CNS Cartel Alfa

| Acțiune și inițiativa, | 
I nu așteptare
I în țară sunt multe zone defavorizate. I 
| Deocamdată, miniere. Prin măsurile luate, prin |
■ legea specială adoptată, cu multiplele facilități pe i 
I care le prevede, înseamnă că aceste localități j 
| neatractive ar trebui să devină atractive. Este | 
| important și benefic că în acest proces sunt deplin l

implicate și administrațiile locale și județene, și ! 
I CCI, și ANOFP, și organismele cu responsabilități I 
| speciale în domeniu, și militanții sindicali, și |
■ comunitatea în ansamblul ei. Numai că legislația . 
I pe de o parte este inadecvată, iar pe de alta nu se I 
| aplică în mod corect. E drept că întreaga | 
i procedură de a face restructurare este greoaie, ■ 
' necesită și timp și bani. După cum este la fel de ' 
| adevărat că nici banii, atâția câți sunt, nu se | 
| folosesc în mod corespunzător. în 1992, de i
■ exemplu, BM ne-a dat 400.000 de dolari pentru [ 
I reforma în sectorul micilor întreprinzători. Nici azi | 
l nu se știe exact ce căi au luat acei bani.

Din alt punct de vedere, trebuie înțeles că, fiind . 
I multe în țară, zonele miniere defavorizate se află în I 
| concurență între ele. Nu sunt identice. De aceea, |
■ ele nu trebuie să aștepte investitorii, ci să-i caute, .
• să-i atragă, să-i provoace, să le ofere, pe lângă I 
| facilitățile legale, și diferite avantaje locale: spații, |
■ clădiri, infrastructură etc. Comunitățile din teritoriu i
• să construiască proiecte viabile cu care să-i [ 
I convingă pe întreprinzători că pot începe o I 
| activitate profitabilă. Pentru aceasta, informația - I 
. produsul cel mai scump și cel mai important la . 
I această oră - trebuie să circule rapid, să fie clară, I 
| să stârnească interes, să îndemne la acțiune. Nu |
■ prea se întâmplă așa. Sunt poate lucruri mici, dar ■
• care pot avea efecte mari. Pentru că omul de ■ 
| afaceri nu are timp de pierdut. Lui trebuie să-i |
■ propui ceva credibil. Să-i spui deschis, sincer și i 

exact ce vrei și să-i dai garanții. Măcar morale, [
I dacă nu și de altă natură. Iar de sus și până jos | 
| trebuie eliminată birocrația și concepute | 
^mecanisme simple de acțiune și de lucru. j

- Die Nicolae Ciocan, 
președinte al Ligii 
sindicatelor miniere 
„Solidaritatea ’92" Deva, 
ce credeți că ar trebui 
făcut pentru ca procesul 
de restructurare a 
industriei miniere să nu 
afecteze în prea mare 
măsură nici domeniul, nici 
pe oamenii care îl 
deservesc?

- Consider că Guvernul și 
organismele din subordinea 
sa, administrațiile județene și 
locale, împreună cu 
reprezentanții patronatului,

Programe viabile, 
decîzae politică

sindicatelor și comunității 
civile trebuie să-și unească 
eforturile și să conlucreze de 
așa natură încât să găsească 
și să aplice acele măsuri care 
să conducă în cel mai scurt 
timp la crearea de locuri de 
muncă pentru personalul 
disponibilizat din minerit.

- încă și mai concret...
- Stimularea investitorilor 

prin avantaje clare locale. Mă 
refer la punerea la dispoziția 
acestora, fără prea multe 
condiționări și tracasări, a 
unor terenuri și clădiri 
devenite disponibile în urma
restrângerii activităților statul român sau de la diferite 
miniere. Din păcate, încă nu ^organisme internaționale. De 
se știe cine va administra bună seamăi -n baza unor 
acest patrimoniu. Noi credem . .

, programe temeinic fun-
ca trebuie transferat
autorității locale, care să-l lamentate, viabile, credibile. In 
gestioneze împreună cu toate este nevoie de voință și 
partenerii sociali. decizie politică.

- Credeți că ANDIPRZM 
și subunitățile sale din 
teritoriu au forța să schimbe 
în bine soarta zonelor 
miniere defavorizate?

- Ar trebui s-o aibă 
pentru că de aceea au fost 
create. Dar singure nu vor 
putea, decât, repet, în 
strânsă conlucrare și 
înțelegere cu alte instituții, 
asociații, organisme etc. Și 
poate că, în primul rând, este 
necesară o mai consistentă 
susținere financiară. De la

- După nouă ani de zile 
pierduți, cred că nu mai este 
cazul să plângem unii pe umerii 
celorlalți,să ne mai acuzăm 
reciproc... avantajos, a spus 
într-una din intervențiile sale, în 
cadrul simpozionului la care am 
făcut trimitere, dl Gheorghe 
Grim, directorul general al 
Camerei de Comerț și Industrie 
Hunedoara. Este vremea să ne 
luăm soarta în propriile mâini. 
Chiar și în aceste zone miniere 
sărace, defavorizate, lovite de 
reformă. Toată lumea cere bani 
de la Guvern pentru programe, 

pentru diferite alte activități. 
Altminteri normale și necesare. 
Numai că banii sunt foarte puțini 
și nu ajung la toată lumea. 
Numai unde trebuie... Dacă ai 
pe cineva, undeva. ..

După ce a vorbit despre 
haosul legislativ și colapsul 
economic, ceea ce nu-i 
stimulează pe investitori, ci îi 
îndepărtează, despre faptul că 
nu Guvernul creează locuri de 
muncă, nu diferite agenții sau 
organizații au această menire, ci 
economia asigură oamenilor de 
lucru, dacă ea merge, însă nu 
merge, dl Gheorghe Grun a 
spus că situația extrem de critică 
de azi ni se datorează nouă, 
tuturora, și a făcut un vibrant 
apel către sindicate.

- Unul din rolurile esențiale 
ale sindicatelor, care trebuie să 
recunoaștem că se află într-o 
situație foarte grea, este cel de 

educație. Dlor, vă rog intrați în 
acest rol și interpretați-l cu 
toată seriozitatea și 
responsabilitatea! Se fac eforturi 
de creare a unor locuri de 
muncă pentru disponibilizații din 
minerit, e drept, cu salarii mai 
mici, însă prea puțini le acceptă. 
Se pot da multe exemple. A 
trecut vremea ca sindicatele să 
urce într-un balcon și să 
îndemne frenetic ,,Hai la lupta 
cea mare!” Lupta cea mare 
trebuie să fie munca, nu 
dormitul pe câteva salarii 
compensatorii. în zadar mai bat 
sindicatele cu pumnul în masă și 
cer bani. De unde? Ca să-și 
plătească oamenii, ministrul 
Finanțelor se împrumută de la 
noi, de la populație. Să fim 
lucizi, să fim realiști.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA 
Foto: Traian MÂNU
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Un șuvoi investițional 
alimentat financiar cu 

târâita
9

Portofoliul de investiții aflat 
pe agenda Primăriei Rîu de Mori 
este impresionant. Scriptic, în 
comuna Rîu de Mori în următorii 
doi ani ar trebui cheltuiți cca. 9 
miliarde de lei pentru finalizarea 
lucrărilor începute și demararea 
altora noi. Un prim obiectiv îl 
constituie dispensarul din co
mună a cărui construcție a înce
put în anul 1996. Prin noua lege 
a sănătății domeniul sanitar a 
fost radiat din obligațiile bugetului 
local al comunei. Fiind nevoită să 
pună investiției începute eticheta 
“locuințe sociale", intenția Pri
măriei Rîu de Mori este de a 
realiza totuși dispensarul pro
pus inițial. “Cele patru camere 
situate la etajul clădirii vorfi locu
ințe sociale, în sensul că acolo 
vor locui medicii ce au să de
servească dispensarul. Intențio
năm să cantonăm la Rîu de Mori 
un medic generalist, un pediatru 
și un stomatolog. în cele 12 ca
mere de la parter se vor orga
niza cabinete medicale pentru 
care există deja, prin bunăvoința 
Băncii Mondiale, achiziționate 

^toate dotările specifice nece

Se introduce telefonie digitală
în prezent pe raza comunei Rîu de Mori se lucrează la 

introducerea telefoniei digitale. Comuna va fi deservită 
de o centrală telefonică modernă care va putea furniza 
400 de numere de telefon. Din cauza costurilor ridicate 
de instalare, pentru introducerea telefonului sunt înscrise 
deocamdată doar 200 de persoane din comună.

sare", precizează dl Ionel Mun- 
teanu, primarul comunei. Pentru 
finalizarea lucrării mai sunt ne
cesari 700 de milioane de lei, 
adică cu ceva mai mult de jumă
tate din valoarea totală a in
vestiției de 1,3 miliarde de lei.

Alte investiții aflate în de
rulare vizează asfaltarea unor 
drumuri comunale. Este vorba 
de o porțiune de 2 kilometri din 
drumul ce unește localitățile 
Clopotiva și Sarmizegetusa, 
precum și un ultim tronson, tot 
de doi kilometri, de drum comunal 
în localitatea Clopotiva. Valoarea 
acestor lucrări rutiere este eva
luată la cca. 1 miliard de lei.

Cele mai importante investiții 
aflate pe rol sunt cele referi
toare la alimentarea cu apă a 
satelor Rîu de Mori, Suseni, Os- 
trovel și Brazi, într-o primă lu
crare și Clopotiva și Valea Dîljii 
ca investiție separată. Ambele 
aducțiuni au ca soluție con
structivă căderea liberă a apei 
folosindu-se conducte moderne 
din materiale plastice. Costul 
total al celor două investiții se 
ridică la 7 miliarde de lei, ter
menul de realizare prevăzut în 
documentație fiind de 24 de luni. 
Un termen extrem de nerealist 
având în vedere că pentru 
acest an suma defalcată de la 
bugetul de stat pentru investițiile 
reprezentând alimentarea cu 
apă la Rîu de Mori este de 400 
de milioane de lei. O picătură 
într-un ocean...

Acest an va marca, con
form celor declarate de primarul 
comunei, și începerea lucrărilor 
de introducere a gazului metan 
în satele aparținătoare, începân- 
du-se cu Ostrovel.

Dorind să cunoaștem opi
nia primului gospodar al comu
nei, primarul Ionel Munteanu, 
despre ceea ce se petrece în 
plan cultural, am descoperit că 
anul acesta va avea loc aici un 
eveniment deosebit: sărbăto
rirea a 640 de ani de atestare 
documentară a satului Rîu de 
Mori. Aceeași sărbătoare o va 
avea anul viitor satul 
Clopotiva.

Marcarea momentului ani
versar se pregătește cum se 
cuvine. Centrul civic din Rîu de 
Mori își va schimba puțin în
fățișarea grație celor 80 de 
milioane de lei alocate de 
Consiliul Județean, su
mă din care în ilumi
natul public se vor 
monta 30 de 
lămpi, iar parcul 
va fi amenajat 
(se fac aleile, lo
curile de joacă 
și împrejmuirea).
Anul trecut s-a înce
put conservarea la 
Castelul Cîndeștilor; 
parțial acoperișul a fost 
distrus de o furtună. Dar s-au 
primit bani pentru refacerea 
lucrărilor de conservare și 
pentru cele de restaurare.

în procurarea dovezilor 
care atestă vechimea satului 
un sprijin deosebit a primit Pri
măria din Rîu de Mori de la dl 
Vasile lonașde la Filiala Hune
doara - Deva a Arhivelor Na

Inv Aurei Ursu predând ia dasa a lll~a a ȘcoUj Generale Rlu de Mon

ționale ale Statului, care le-a 
adus unele documente chiar de 
la Budapesta. Iar pentru sărbă
toarea folclorică din 11 iunie, 
dată ce coincide cu hramul Mă
năstirii Colț (din apropierea Ce
tății Colț) și cu nedeia satului, dl 
primar mizează pe ajutorul In
spectoratului pentru Cultură al 
județului. Aceasta va fi, înce
pând din acest an, sărbătoarea 
satului atestat în documente de 
peste șase secole.

Pentru această sărbătoare 
se intenționează și finalizarea 
căminului cultural care mai tre

buie tencuit în exterior. Dna 
Olimpia Budău, contabilă, pre
ciza că s-au prins în buget 20 
de milioane de lei în acest 
scop, dar mai trebuie să 
aprobe și consilierii. Iar dna 
Cornelia Arion, directoarea că
minelor culturale din comună, 
se îndoia că suma va fi sufi

cientă terminării căminului. 
Dumneaei ar dori pentru 
acesta o extindere, mai exact 
o bucătărie, cum există la 
Clopotiva și Ostrov, întrucât 
așezămintele culturale sunt 
folosite mai mult pentru nunți 
și botezuri.

Din cele 5 cămine, în 
afara celui de la centru, doar 
cel din Clopotiva se mai află 
într-o stare bună, aici 
existând și călușeri, singura 
formație artistică a comunei. 
La Ohaba Sibișel clădirea 
este într-o stare avansată de 

deteriorare, la Valea Dîljii se 
preconiza transformarea 

magaziei fostului CAP 
în cămin cultural, 

dar nu s-a 
realizat din 
lipsă de fon
duri, iar la 
Ostrov a
apărut o mică 
problemă, din 

pricina unor țigle 
sparte, care se va 

remedia. Chiar și 
acolo unde clădirile sunt

bune sau foarte bune lipsesc 
mobilierul și mijloacele audio
vizuale sau sunt vechi de 
aproape o jumătate de secol, 
unele regăsindu-se doar în 
inventar nicidecum în funcție. 
Vinovată pentru neachizițio- 
narea lor e lipsa banilor, cea 
care e responsabilă și de 
neaducerea unor spectacole.

e *

Salariate, 
mame și 

gospodine
Din luna august ’98, Ofi

ciul poștal Rîu de Mori s-a 
mutat într-un alt spațiu în noua 
clădire a primăriei. "Până 
atunci funcționam la Brazi într- 
o clădire improprie - aprecia 
dna Victoria Logofătu, diri
ginta de oficiu. Acum condițiile 
sunt cu totul altele, adică 
optime."

Vecinătatea presupune, și 
o colaborare bună. "Suntem 
toți localnici, și noi și perso
nalul primăriei pentru care 
avem toată stima. Sunt oameni 
cumsecade, ne ajută când ce
rem sprijin” - mai spunea dna 
Logofătu.

Lucrează aici și oficianta 
Anița Popescu, precum și fac- 
torițele poștale Viorica Bojin, 
Viorica Micloșoni și Margareta 
Petricean, fiind un oficiu ren
tabil. Vin la serviciu cu mași
nile proprii, de ocazie sau pe 
jos din Valea Dâljii sau din 
Clopotiva, din Ostrov și din 
Brazi, unde au gospodării în
grijite, "ca la țară." Sunt toate 
familiste și mame, media de 
vârstă fiind de 45 de ani, iar 
aceea a vechimii în activitate 
de 20 de ani.

Activitatea în oficiu nu se 
rezumă doar la aceea obiș
nuită. Se află aici în vânzare 
articole de papetărie, sucuri, 
ciorapi, la prețuri mai conve
nabile. "Omul când vine la pri
mărie ori la poștă cu diferite 
treburi, mai și cumpără ceva" 
- spunea dna dirigintă.

Am remarcat aici o at
mosferă colegială, de colabo
rare. Ceea ce le unește pe 
femeile de la acest oficiu este 
sentimentul utilității ca sala
riate dar și ca mame. Fiecare 
are de făcut ceva concret 
pentru comunitate, dar și pen
tru propria familie, pentru co
pii. Iar mâdria dnelor Popescu, 
Logofătu sau Bojin este și 
aceea de a avea urmași cu 
studiile terminate sau pe cale 
de a se realiza, copii buni ca
re au perceput efortul părin
ților și i-au ascultat.

k * _4

Pe teritoriul comunei 
Rîu de Mori pământul a 
fost pus în posesie într-un 
procent de 95 la sută. Pa
trimoniul agricol al comu-

Comuna cu 
număr 

record de 
tractoare

nei măsoară 1.733 de 
hectare teren arabil, 
12.557 de hectare pășuni 
și 1.740 hectare de fânețe. 
Din păcate, lipsa specia
liștilor TOPO face ca până 
la această oră împărțirea 
titlurilor de proprietate să 
fie făcută la un nivel mai 
mult decât modest, sub 5 
la sută. Fiind o zonă agri
colă £e categoria 3 și 4, 
pământul este cultivat in
tens la Rîu de Mori, prin
cipalele culturi fiind cea a 
a cartofului, urmată de po
rumb și orzoaică. Pe raza 
comunei există 57 de trac
toare particulare care spri
jină agricultorii.

Falimentul este exclus 
la Primăria Rîu de Mori

Pentru cele mai multe primării ale 
județului prevederile noii Legi a bugetelor 
locale duc, începând cu acest an, la o 
diminuare a veniturilor concretizate la 
nivelul bugetului local. Puține sunt primă
riile pentru care cele 35 de procente din 
impozitul pe salariile plătite de firmele 
arondate administrativ reprezintă sume 
mai mari decât cele defalcate până acum 
din contul general al impozitelor pe sa
lariu. Una din aceste primării este cea de 
la Rîu de Mori. “Din acest punct de ve
dere, ne spune dl Ionel Munteanu, pri
marul comunei, putem spune că suntem 
un caz fericit”. Filialele CONEL, Hidro- 
construcția care ființează pe teritoriul 
comunei vor aduce un venit de aproape 
1,5 miliarde de lei la bugetul primăriei, o 
sumă de aproape 3 ori mai mare decât 
sumele corespunzătoare defalcate anul 
trecut de la bugetul central. Dacă la acești 
bani se mai adaugă sumele defalcate 
pentru investiții, veniturile obținute din 
taxele și impozitele locale și sumele acor
date de Consiliul județean pentru repa
rația drumurilor, Primăria Rîu de Mori se 
poate lăuda în acest an cu un buget ce se 
apropie binișor de 2,5 miliarde de lei.

Conform ultimelor reglementări, colectivele 
sanitar-veterinare existente pe raza comunelor au 
intrat în “custodia" financiară a bugetelor locale. La 
Rîu de Mori există un medic veterinar și 3 cadre 
medii care acordă asistență medicală animalelor de 
casă ale comunei. La Rîu de Mori sunt inventariate 
în prezent 5000 de ovine, 3000 capete bovine, 2000 
de porcine și 385 de cabaline. Salariile acestora

Cine îi salvează 
pe veterinari?

reprezintă pentru primărie în prezent un cost lunar 
de 11 milioane de lei. “Problema care se pune este 
că acest transfer al veterinarilor pe statul de plată 
al primărie) nu este stipulat nici unde printr-o lege 
clară. Este o improvizație făcută prin legea buge
tului de manieră a îngreuna și mai mult sarcina ce 
apasă pe bugetele locale și a degreva bugetul 
central", este de părere dl Ionel Munteanu, primarul 
comunei Rîu de Mori. Dat fiind patrimoniul viu și 
“domestic” existent pe raza comunei, executivul 
primăriei militează pentru păstrarea colectivului de 
veterinari. "Va trebui să lămurim, în ședința de 
consiliu, sub ce formă vom reuși să atragem 
veniturile necesare plății salariilor. Una din posibilități 
ar fi o majorare a taxelor care se percep pentru 
serviciile veterinarului, sau să deviem venituri 
obținute în altă parte spre sectorul veterinar. 
Oricum, la Rîu de Mori, vor exista și pe mai departe 
veterinari. Nu știu insă cum vor rezolva problema 
primăriile ale căror bugete sunt foarte limitate. Se 
va crea o situație periculoasă pentru soarta șepte- 
lului existent în acele zone", a mai adăugat dl 
Munteanu.

[ MW FOND Di MARFĂ 
DIVERSIFICAT

în pofida concurenței pe care i-o fac societățile particulare, 
Consumcoop Rîu de Mori continuă să înregistreze, an după an, 
rezultate frumoase. După ce anul 1998 s-a încheiat cu o depășire 
de 21 la sută a volumului total economic, în trimestrul I a.c. 
procentul realizat la același indicator este de 110 la sută. Se 
estimează ca cifra de afaceri pe acest an să fie de 2,16 miliarde 
lei.

Au fost posibile asemenea rezultate - spunea dna Marița 
Medrea, președintă - datorită preocupării pentru o aprovizionare 
bogată și ritmică a celor zece magazine și a secției de producție, 
respectiv a brutăriei, prin dialogul permanent cu gestionarii, în 
scopul cunoașterii reale, în amănunt, a cerințelor populației 
sătești.

“Sortimentul nostru de mărfuri este mult mai diversificat - 
preciza dna președintă - comparativ cu cei care se mai ocupă de 
comerț... Noi aducem și cuie, unelte agricole, vopsele în ulei, 
metalo-chimice, sare.”

Pe luna aprilie, cooperativa a valorificat cupoane în valoare 
de 75 milioane de lei, aducând pentru agricultori îngrășăminte 
complexe și azot, cartofi de sămânță și semințe de legume.

Ca noutate, reținem că a fost cumpărat magazinul de la 
Unciuc, spațiu care aparținea primăriei și pentru care se plătea 
chirie, iar în prezent se continuă la acesta reparațiile capitale. De 
asemenea, s-a mai achiziționat o Dacie papuc nouă, aprovi- 

(^zionarea prăvăliilor făcându-se acum cu două mașini.________ J

Pagină realizată de
Estera SfNA, Viorica ROMAN și Adrian SĂLĂGEAN 

Foto: Traian MÂNU
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UN FEL DE 'FORME FARA 
FOND"

Dacă pe plan local tinerii nu prea ajung în 
situația de a se înghesui la multe activități, și 
asta din simplul motiv că ele nu prea există, în 
schimb se pot organiza în tot soiul de asociații, 
organizații și alte grupulețe, după bunul plac sau 
interes al fiecăruia. Dacă în felul ăsta mai și 
reușesc să facă, pentru ei ori pentru alții, câte 
ceva, eforturile nu rămân zadarnice. Când însă 
intențiile nu mai au finalitate, începi să-ți cam 
pierzi nu numai entuziasmul și răbdarea, dar 
chiar și interesul; ca să nu mai vorbim de opti
mism și speranțe...

Cu atât mai surprinzătoare ar părea ab
sența unei vieți publice animate a tinerilor, cu cât 
formele de organizare mai sus pomenite sunt 
numeroase. Că așa stau lucrurile am avut prilejul 
să ne convingem nu cu mult timp în urmă, la 
adunarea de alegere a comitetului de conducere 
din cadrul Consiliului Județean al Organizațiilor 
de Tineret Hunedoara. Au fost prezente atunci 
nu mai puțin de 26 de organizații de tineret din 
întregul județ, dintre care cele mai multe repre

zentau partide politice, la nivel de localitate.

Consiliul Județean al Organizațiilor de Tineret 
(C.J.O.T.) s-a constituit în penultima lună a anului 
1997, "cu intenția de a grupa toate organizațiile 
de tineret politice și apolitice - atât pe plan local, 
cât și național -, în ideea de a promova programe 
și chiar inițiative legislative pentru tineret”, după 
cum preciza președintele din acel moment, Liviu 
Antal. Din păcate, deși a trecut destul de mult timp, 
C.J.O.T. n-a obținut statutul juridic, funcționând mai 
degrabă ca un comitet de inițiativă, fără spațiu și, 
mai ales, fără surse de finanțare. Nu putem 
prevedea ce soartă va avea și cum va evolua 
acest consiliu în viitor; însă la întâlnirea cu pricina 
n-a răzbătut acel spirit menit să închege în mod 
eficient diversitatea ideilor și opiniilor membrilor 
săi, caracterul "electoral" punându-și decisiv 
amprenta asupra întâlnirii.

Noul președinte al C.J.O.T. a fost ales Lorincz 
Szocs (președintele Sindicatului studenților din 
Petroșani), iar secretar - Anca Dărăbanț (șefa 
Centrului local Deva al Organizației Naționale 
“Cercetașii României”), conducerea consiliului 
cuprinzând în total șapte membri. (G.B.)

Cu câteva generații în 
urmă, preocupările extrașco- 
lare ale copiilor erau acaparate 
de cowboy, indieni, jocuri gen 
“Piticot” ori "Nu te supăra 
frate". Astăzi micuții sunt atrași 
tot mai mult de jocurile video, 
calculatoare, patine cu rotile, 
jucării teleghidate etc. Numai că 
într-un cartier sărac cum este 
Micro 15 din Deva nu toți pă
rinții au posibilități financiare 
pentru a le oferi copiilor astfel 
de jocuri și jucării. în conse
cință, unii copii din Micro 15 
cresc având o așa numită 
“viață de cartier", promovată 
muzical de formații foarte la 
modă în rândul tinerilor, precum 
BUG Mafia ori La Familia. O 
oarecare alternativă, cel puțin 
pentru copiii din Micro 15, la q 
astfel de viață de cartier, e 
oferită de "școala de fotbal" - 
AS Hanzi Non Profit.

De un an și ceva, zilnic, fie 
ploaie, fie vânt, curtea Școlii 
generale nr. 6 e plină de copii 
care joacă fotbal. “în cele 2-3 
ore cât durează antrenamen-

f ; Tinerii și 1 
infracțiunea

Cristian și 
complicii săi

' A fost depistat și arestat | 
■ Cristian Popp, de 18 ani, din ■ 
; Hunedoara. Din cercetări s-a * 
I stabilit că la furtul din 26/ I

/Vezi bine, e scris cu litere foarte mari?''

TELEMOBIL ARE
CELE MAI MICI

tul, copiii sunt supravegheați, 
sunt ocrotiți, fiind feriți de influ
ențele golanilor din cartier. Fă
când sport , ei se dezvoltă fizic 
și psihic, învățând disciplina și 
fair - play-ul și având chiar 
șansa afirmării fotbalistice. în

Școala de 
fotbal “AS 
Hanzi Non 

Profit” - 
alternativă la 

viata de■

cartier
plus, “pentru a prinde un loc în 
echipă, copiii sunt îndemnați să 
nu neglijeze școala" - ne spu
nea Stan Hanzi, sufletul aces
tei "școli de fotbal."

“După ce am ieșit la pensie 
de la Minerul Certej și m-am 
retras din arbitraj, rămânând 
doar observator în cadrul Aso
ciației Județene de Fotbal, nu 
am putut renunța la pasiunea 
mea de-o viață - fotbalul. Am 
înființat această asociație spor

tivă privată (non - profit) la 1 
ianuarie 1998. Acum lucrez cu 
88 de copii la trei categorii de 
vârstă 1986, 1987, 1988. în de
cembrie anul trecut, după nici 
un an de pregătire, grupa co
piilor născuți în '1986 a parti
cipat la turneul de minifotbal în 
sală dotat cu “Memorialul Du
mitru Cojocaru". Dovedind că 
sunt talentați și bine pregătiți, 
copiii au jucat finala contra 
Corvinului pierzând la limită (1- 
2), iar Cristian Bălan a câștigat 
titlul de golgeter al turneului, 
începând cu acest an, grupa 
'86 va fi înscrisă în campio
natul județean al juniorilor II, 
unde cerințele și perspectivele 
sunt mai mari. în acest sens 
încercăm să obținem drept de 
f.olosință pentru antrenament 
și jocurile de acasă asupra 
terenului de la Sîntandrei.

Deși avem alături de noi 
câțiva sponsori inimoși - SC 
Corn Rodostar Deva, SC 
Casitex Corn SRL Deva și SC 
Sopi Auto Service Deva - nu 
avem destule mingi pentru 
antrenamentul tehnic individual 
și stăm prost cu echipamentul. 
Astfel orice agent economic 
care ar dori să investească în 
fotbal și în acești copii este 
binevenit.

Ciprian MARINUȚ

| 27.04.1999, de la SC "Alimex | 
IVena” SRL Hunedoara, a .

avut complici 3 minori: P.D.C., ' 
| de 12 ani, A.F., de 14 ani, | 
| aflați în abandon școlar, și ■ 
. N.D., de 14 ani, elev. Cei patru . 
I au mai spart aceeași unitate I 
| și în noaptea de 22/ | 
| 23.04.1999, prilej cu care au ■ 
■ furat mărfuri în valoare de J 
I 970.000 lei. I
j “Specialistul” a j

I fost retinut
J Continuăndu-se cerce- ’ 
I țările în cauză privind pe I. I
| Andrei, de 15 ani. identificat | 
I anterior și ;nternat în Centrul .

de Primire Minori Deva, s-a • 
| stabilit că acesta este autorul | 
| mai multor furturi din buzu- | 
! nare comise in cursul lunii . 
I aprilie. în piața agroalimentară I 
| Deva, a sustras din buzuna- | 
■ rul Eleonoiei Dobre, de 62 ■ 
* ani, portmoneui cu acte per- 1 
I sonale și 120.000 lei, din po- I 
| șeta Melaniei Avrămesc, de I 
I52 ani. a furat portmoneui .

conținând 50.000, lei și actul 1 
| de identitate, în magazinul | 
| "Flamingo' a sustras din bu- I 
. zunarul lui Mihai Irimie, de 22 ! 
I ani, un telefon celular, in auto- I 
| buzul local nr. 6 a sustras din | 
■ poșeta Eleonorei Muntean ■ 
j suma de 260.000 lei, iar de la * 
I Jinca Ocoș a furat un port- I 
| moneu cu 85.000 lei, în timp | 
Ice încerca să urce în același ■

autobuz local. (V.N.)

In perioada 14-18 aprilie 
a.c. la Cabana Gențiana din 
Munții Retezat a avut loc un 
camp de inițiere și formare 
pentru noii exploratori și teme
rari veniți în organizația cer- 
cetașilor. Organizat de Centrul 
Local Deva al Organizației Na
ționale Cercetașii României sub 
genericul ALT FORM 1672 (al
titudine- formare-la cota 1672 
mj cu sprijinul financiar al 
DJTS Hunedoara-Deva și al 
Farmaciei Humanitas Deva, 
câmpul a constituit o necesară 
experiență scoutistă comple
tând școala și familia prin încu
rajarea cunoașterii de sine, a 
dorinței de a descoperi și a 
învăța.

TARIFE
PENTRU^ONVORBIRI

NOKIA 650
cel mai mic și compact telefon din 

categoria sa, numai prin TELEMOBIL

•^unet perfect
• radio FM
• calculator
• 4 jocuri
• calendar

NU PIERDE ACEASTA OFERTA l
Oricum ai privi, realitatea e 
aceeași: TELEMOBIL are 
cele mai mici tarife pentru 
convorbiri, în telefonia 
mobilă.
Și superlativele nu se 
termină aici, pentru că poți 
alege noul telefon NOKIA 
650, extrem de mic și 
compact, alături de alte

Abonament 
lunar

Minute 
naționale 
gratuite

mini 80 S80.00 600

mini 50 S50.00 300

mini 40 S40.00 200

mini 20 S20.00 80

mini 14 S14.00 50

modele performante de 
telefoane NOKIA.
în plus la TELEMOBIL ai 
conectare gratuită și cea 
mai bună acoperire 
națională.
Conectează-te la 
TELEMOBIL pentru cele 
mai clare avantaje din 
telefonia mobilă!

DEVA • Bd. Decebal, Bl. 8, parter (Galeriile de Artă)
• Tel/Fax: 054 234 048 • Mobil: 098 592 686

Music box
CHER (XII)

Just Like Jesse James un nou single extras din Heart Of 
Stone a figurat pe locul 8 în Billboard (30.12.1989) și 11 în UK 
(19.02.1990). în clasamentul final pe 1989 revista britanică NME 
situează piesa If I Could Turn Back Time pe locul 43.

După o pauză de 10 ani, în 1990 Cher începe din nou 
turneele. Un nou extras pe single intitulat Heart Of Stone a figurat 
pe locul 20 în Billboard (24.03.1990) și 43 în UK. Turneul “Cher’s 

■Heart Of Stone” a avut succes în 35 orașe americane, continuând 
apoi și în UK (octombrie 1990). Turneul britanic a cuprins 6 
spectacole în Londra, Birmingham și Dublin la ele asistând 600.000 
de spectatori. Showul are o durată de 90 de minute, pe scenă 
alături de Cher apar și șase dansatori profesioniști.

Georgeanne, sora mai mică a lui Cher, se căsătorește cu Ed 
Bartalak, fostul impresar al lui Cher.

în luna martie 1991 are loc premiera britanică a filmului 
Mermaids în care Cher joacă alături de Bob Hoskins și Winona 
Ryder. în coloana sonoră a filmului este inclusă și piesa lui Cher: The 
Shoop Song (It's In His Kiss) care a figurat pe locul 1 în UK timp de 
cinci săptămâni (9.04.1991) și locul 33 în Billboard (19.01.1991).

Cher a petrecut două luni în studiourile de înregistrare, pentru ca 
la 22.06.1991 să apară noul album “Love Hurts" ce a figurat timp de 
5 săptămâni ca No.1 în UK (fiind certificat cu triplu platină) și locul 
48 în Billboard. Love Hurts nu este la fel de variat ca discul 
precedent. Cu câteva mici excepții, întreaga direcție muzicală este 
orientată spre rock'n'roll, care se potrivește perfect cu vocea 
inconfundabilă a lui Cher. Alături de piesa titlu (cover version după 
grupul Nazareth) pe Love Hearts.se mai găsesc câteva piese 
reușite: Love And Understanding (un pop cu priză la topuri), Save 
Up All Your Tears (un pop - rock agresiv) și I’ll Never Stop Loving 
You (o baladă devastatoare). Pe Love Hurts figurează piesele: 
Save Up All Your Tears/ Love Hurts/ Love And Understanding/ 
Fires Of Eden/ I'll Never Stop Loving You/ One Small Step/ A World 
Without Heroes/ Could’ve Been You/ When Love Calls Your Name/ 
When Lovers Become Strangers și Who You Gonna Believe.

Singlelul promotional Love And Understanding/ If I Could Turn 
Back Time/ Could've Been You a fost un radio-hit ce a figurat pe locul 
10 în UK (22.07.1991) și locul 17 în Billboard (29.06.1991, No. 38 în 
Airplay și No. 45 în topul de vânzare). Dacă singlelul Love Hurts/ One 
Small Step/ Just Like Jesse James nu s-a bucurat de succes în 
topuri, cel de-al treilea single extras din album Save Up All Your 
Tears/ A World Without Heroes a figurat pe locul 37 în Billboard 
(21.12.1991, No. 40 în topul Airplay și 59 la vânzare), (va urma)

Horia SEBEȘAN

CERCETAȘII DEVENI SE PREGĂTESC 
PENTRU ECLIPSĂ

Cristian Alexandru Țintea, 
unul dintre liderii câmpului, ne 
spunea : “Ne-am propus un pro
gram complex cu multe ateliere 
teoretice și practice, însă am 
fost sabotați de vreme. Am vrut 
să facem două trasee - unul pe 
vf.Retezat și altul pe vf.Peleaga 
- dar am ajuns doar pe vf.Rete- 
zat. Vântul foarte puternic din a 
doua zi a expediției, oboseala, 
lipsa de experiență a explora
torilor- multi dintre ei fiind la pri
ma expediție - ne-au împiedicat

să ajungem și pe vf.Peleaga. 
Totuși, sunt mulțumit de cum au 
lucrat explorator" majoritatea 
dovedindu-se mo'.ivați, intere
sați, încânta*/ de trasee și 
peisaj."

"Pentru că vremea a fost ne
favorabilă am realizat, în schimb, 
mai multe ateliere teoretice "- 
spunea la rându-i Diana Petresc 
- purtătoarea de cuvânt a orga
nizației. “Acestea au abordat, 
într-un mod specific cercetășiei, 
teme precum: istoria cercetășiei,

cercetășia în țară, comparație 
între cercetășia în țară, și cer
cetășia în lume, tipuri de comu
nicări, tipuri de participant, acor
darea primului ajutor, metode de 
animație, spirala proiectului etc". 
“Foarte interesante mi s-au pă
rut atelierele teoretice despre 
spirala proiectului și tipurile de 
animație, dar cred că pe cei mai 
multi ne-a cucerit atelierul prac
tic de executare a nodurilor" - 
aprecia exploratorul Mihai 
Codreanu.

Iulian Crișan, un alt lider al 
câmpului, aprecia că “atât atelie
rele practice cât și cele teoretice 
au fost prezentate la un nivel 
destul de bun (nota 8)." "Deși cei 
16 participant s-au dovedit in
teresați nu știu căi au reușit să 
asimileze pentru că volumul de 
informație prezentat a fosi destul 
de mare. Astfel cred că este ne
cesar să mai organizăm astfel de 
câmpuri de formare."

Următoarea acțiune a cer- 
cetașilor deveni se va desfă

șura în data de 22 mai în Parcul 
dendrologic din Simeria.

Aceste acțiuni au rol de 
pregătire a exploratorilor și 
temerarilor pentru depunerea 
"promisiunii de cercetaș" prin 
care să-și asume respecta
rea celor trei principii spi
rituale ale mișcării scout. Ast
fel, numeroși cercetași de
veni vor putea participa la 
Câmpul Internațional care se 
va desfășura la Rm.Vâlcea în 
perioada 5-15 august cu 
ocazia eclipsei de soare, 
camp la care și-au anunțat 
participarea cercetași din 
Germania, Franța, Slovacia și 
Republica Moldova.

Ciprian MARINUȚ

Hearts.se
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ANUNȚĂ CERERE DE OFERTE DE PREȚ PENTRU 
URMĂTORUL OBIECTIV DE INVESTIȚII: 

înlocuire conducte și branșamente gaze 
naturale b-dul N. Băl ce seu

(intre str. Armatei și bl. 19), str. Cioclovina 
și SRM Dacia, localitatea Deva.

Documentația pentru întocmirea ofertelor poate fi procurată 
de la SC DISTRIGAZ NORD SA Tg. Mureș, P-ța Trandafirilor, nr.21 
- Birou Investiții, achitând suma de 100.000 lei, începând cu data 
de 03.05.1999.

Data depunerii ofertelor va fi 11.05.1999, ora 8, la sediul SC 
DISTRIGAZ NORD SATg. Mureș, Piață Trandafirilor, nr.21.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 065/167601, 
int.138,132,175,176.

BANCA DACIA FELIX S.A. - SUCURSALA DEVA

NU UITATI

Se face la oficiile poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET. în 

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

închiriază spațiu comercial în 
suprafață de 189 mp, 

situat în B-dul N. Bălcescu - mag. nr. 100. 
Relații la telefon 211229.

S.C AGROMEC S.A. TOPOLOVĂTUL MAREf
cu sediul în comuna Topolovățul Mare, județul Timiș 

vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ combine de 
cereale C12, C14 în fiecare zi de marți și vineri 

începând cu data de 18 mai 1999.

vinde la licitație nublica următoarele:
1. 1. Apartalffent 3 camere, situat în Deva, str. Bejan, nr.7, bl. 56, sc. I, et. IV, ap. 9
- preț pornire: 48.000.000 lei.
2. Apartament 2 camere, situat în Deva, str. Independenței, bl. D8, sc. II, et. IV, ap. 28
- preț pornire: 60.000.000 lei.
3. Casă 6 camere, situată în Bărsău, nr. 205, jud. Hunedoara
- preț pornire: 120.000.000 lei.
4. Casă 2 camere, anexe gospodărești, situată în Hărțăgani, proprietatea lui Medrea Elisabeta
- preț pornire: 17.000.000 lei.
5. Instalație joc BINGO.
Licitația va avea loc în data de 17.05.1999, ora 10.00, la Judecătoria Deva, Biroul 

Executorilor Judecătorești.
II. 1. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 19B, ap. 46
- preț pornire: 9.500.000 lei
2. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 36, ap. 18, et. IV
- preț pornire' 4.000.000 lei
3. Apartament 3 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 17’ ap. 25, parter
- preț pornire'18.500.000 lei
4. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl 14, ap. 17
- preț pornire: 8.000.000 lei
5. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 20, ap. 41
- preț pornire: 7.500.000 lei
6. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 19, et. 9, ap. 38
- preț pornire: 11.000.000 lei
7. apartament 3 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 3, ap. 11
- preț pornire: 11.500.000 lei
8. apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 3, ap. 2
- preț pornire: 9.000.000 lei
9. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 6, ap. 17
- preț pornire: 8.500.000 lei
10. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 43, sc. A, ap. 6, parter
- preț pornire: 8.000.000 lei
11. Apartament 3 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 43, sc. A, ap. 5, parter
- preț pornire: 12.000.000 lei
12. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 5, et. I, ap. 8
- preț pornire: 8.000.000 lei.
13. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 28
- preț pornire: 8.000.000 lei.
Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecătorești din Petroșani, în data de 

20.05.1999, ora 10.00.
III. 1. Chioșc-bar, anexe și teren intravilan în suprafață de 1250 mp, situate în Hunedoara, 

str. Ecaterina Varga, nr. 13; - preț pornire: 40.000.000 lei.
2. Imobil autoservice, locuință și anexe, situate în Hunedoara, B-dul Traian, nr. 3A.
Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecătorești din Hunedoara, în data de 

07.05.1999, ora 10.00.
Informații suplimentare la sediul Băncii Dacia Felix S.A. Sucursala Deva sau la telefoanele: 

226367 sau 220796.

Agenția Națională pentru 
Comunicații și 
Informatică RA

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

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

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.

Inspectoratul General al Comunicațiilor, 
Direcția Teritorială Timișoara

Cu sediul în: 1900, Timișoara, str. Cluj, nr.24, fax: 056/199905, 
e-mail: suma@igctm.dnttm.ro, http:/.'www,dnttm.ro/igctm/
Scoate la CONCURS postul de INGINER ELECTRONIST 

la Centrul Local de Control Deva creat prin proiectul “Sistem 
Național de Management al Spectrului” finanțat de Banca 
Mondială. Candidații trebuie să fie absolvenți de Electronică și 
Telecomunicații, să aibă cunoștințe de radiotchnică și dc utilizare a 
tehnicii de calcul și să cunoască limba engleză.

Cei interesați sunt rugați a depune un CV și o scrisoare de 
intenții la adresa mai sus-menționată, prin poștă, e-mail sau prin 
fax.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției 
și/sau la telefon 092/315474.

------------------ -- --------------—-

SC 
ROMAVICOM 
SRL DEVA

Fermă particula
ră de păsări situată 
în Mintia, zona Mu
reș, platforma Casa 
Agronomului, 
vinde pui vii zilnic, 
între orele 7-15.

Informații 
suplimentare la 
telefon 233484.

___________________ ________________ •

Miercuri
5 mai

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Universul 
cunoașterii (r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 16.30
Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 17.00 Medicina 
pentru toți (mag.) 17.30 Fa
milia Simpson (s, ep. 51) 
18.10 Sunset Beach (s, ep. 
449) 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Lumea 
bărbaților (s, ep. 12) 21.30 
Impact 22.00 în compania 
vedetelor

TVR 2
9.00 Pelerinaje (r) 10.30 

Ecclesiast ’99 (r) 11.00 
Mapamond (r) 11.30
Teleenciclopedia (r) 12.20 
Sănătate, că-i mai bună

decât toate! (r) 13.15
Rebelul (s, ep.42) 14.00 
Emisiune în limba 
maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 27) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 847) 
20.10 Căsuța din prerie (s, 
ep. 19) 21.45 Fotbal: A.C. 
Fiorentina - A.C. Parma

ANTENA I
10.00 Știri 10.20 Cafea 

cu parfum de femeie (s) 
12.00 Civilizații pierdute 
(do, ep. 1) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Esmeralda (s, 
ep. 33) 14.00 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.00 Ape 
liniștite (s,e p. 36) 16.10 Luz 
Maria (s, ep. 7) 17.00 Știri 
17.25 Camila (s, ep. 55, 56) 
19.00 Observator 20.00 
Prezentul simplu 20.30 
L.A. Doctors (s, ep. 4) 21.20 
Cronici paranormale 22.15 
Observator 22.45 Tucă 
Show

PRO TV .
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tăul 10.00-
12.30 Filme și seriale 
(reluări) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Hercule (s) 13.45 
Xena, prințesa războinică 
(s) 14.30 Mirror, Mirror (s) 
15.00 Land of the Lost (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.45 Ștrengărită (s)
17.30 Știrile PRO TV 18.00 
Dreptul la Iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Afaceri de 
familie (dramă SUA 1993, 
p. II) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine (s, 
ep. 34) 23.00 Știrile PRO 
TV/Profit

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(s) 15.00 Surorile (s) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste

și putere (s) 18.45 înger 
sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor; Flipper (s) 20.15 
Celeste se întoarce (s) 
21.00 Minciuna (s) 21.45 
Surorile (s) 22.45 Sacrificiu 
pentru El Salvador (dramă 
SUA 1993)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 

9.00 Magazin matinal 13.00 
Talkshow social 14.00 
Emisiune pentru femei 
16.00 Celebri și bogațl (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.30 Viper (s, ep. 10)
20.20 Comisarul Rex (s, 
ep. 23) 21.15 Gardă de 
corp (s) 22.10 Real TV
22.20 Știri

HB©
10.00 Picasso, artist 

și demon (dramă SUA 
1996) 12.15 Totul despre 
sex (s) 12.45 Julian Po

(dramă SUA 1997) 14.15 
Jumanji (f.a. SUA 1995) 
16.00 Robbersonii și 
poliția (co. SUA 1994) 
17.30 Meciul secolului (f. 
animație SUA 1996) 19.00 
Crimă nepedepsită (co. 
neagră SUA) 20.30 Sus
pect! de serviciu (thriller 
SUA 1995) 22.15 Stargate 
(s) 23.00 Lumea Evei
(dramă SUA 1997) 0.45 
Ador încurcăturile (co. 
romantică SUA 1994)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 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 locale

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

Herescep
Miercuri, 5 mai

2 BERBEC
Traversați o perioadă 

schimbătoare, cu zile în 
care sunteți încrezător și 
altele la polul opus. Vă 
stresează serviciul și vă 
indispuneți colegii.

O TAUR
Cu fermitate reușiți să 

nu-i lăsați pe toți să vă trateze 
“de sus". Stați bine cu finan
țele, dar atenție la tentații și 
nu cheltuiți exagerat.

Z> GEMENI
Norocoși sunt cei aflați 

în concediu că se pot 
relaxa. Ceilalți sunt irasci
bili și au nevoie de mena
jamente. Financiar nu au 
loc schimbări.

O RAC
Dacă veți trece dincolo 

de aparente veți constata 
că propunerea ce vi se 
face merită luată în seamă. 
Țineți pasul cu cei din față!

O LEU
Sunteți performant și 

eficient. Soarele vă dă 
forță, energie și perseve
rență. Merită să profitați de 
conjunctura favorabilă. 
Doamnele vor primi în 
curând bani.

□ FECIOARĂ
Dragostea e principala 

dv problemă. Trebuie să 
vă împăcați cu persoana 
iubită, să fiți sinceri cu ea. 
Sunt favorabile inițiativele 
financiare.

O BALANȚĂt
incepeți să întrevedeți 

părțile bune a ceea ce s-a 
petrecut deja. Adaptarea și 
calmul sunt necesare. 
Partenerul nu e vinovat 
pentru ceea ce se întâmplă.

Z> SCORPION
Trebuie să luați o decizie 

într-o problemă pusă în fața 
dv de partener sau familie. 
Cântăriți bine argumentele 
înainte de a o face.

O SĂGETĂTOR
Aveți o imagine de 

perspectivă excelentă, acțio
nați înțelept și metodic, deci 
apare și recunoașterea. 
Printr-o decizie inteligentă vă 
asigurați viitorul.

□ CAPRICORN
Recunoașteți că nu 

merită să vă trageți pe 
sfoară prietenii, căci mai 
mult pierdeți decât câști
gați. Nu mizați pe noroc în 
afaceri. Situația materială 
stagnează.

O VĂRSĂTOR
E posibil să treceți 

printr-o perioadă mai puțin 
plăcută, predispusă la 
îmbolnăviri. Fiți economi, 
căci nici situația materială 
nu-i prea bună.

3 PEȘTI
Zi indicată analizelor 

financiare, completării 
resurselor și planurilor de 
lungă durată. Mici 
neplăceri la muncă, chiar 
conflicte cu colegii, dar 
profitabile pentru dv.

netescep
N__________________________ /

mailto:suma@igctm.dnttm.ro
dnttm.ro/igctm/
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_, Margina, Sintești, 41. (2579)
• Vând telefon mobil GSM- 

Panasonic 500, preț 330 DM. Tel.
VANZARI 

CUMPĂRĂRI
• Vând loc casă. Deva, str. 

A.VIaicu, 78, tel. 227026. (2594)
• Vând teren intravilan 360 mp, 

vizavi de Macon. Tel. 671656. 
(2013)

• Vând apartament 3 camere, 
Deva, bl.35, Dacia, scara B, ap.33, 
parter, posibilități privatizare. Tel. 
627837. (2554)

• Vând casă, curte, grădină, 
trifazic, apă, posibilități gaz. Tel. 
219088.(2008)

• Vând apartament 2 camere 
în Orăștie, etaj 1, ultracentral. Tel. 
214240. (2578)

• Vând casă în Gurasada și 
apartament 2 camere, decoman
date, în Deva. Tel. 621525.3401)

• Vând vilă și motel în DN 66, 
preț convenabil. Tel. 094/646802 
(2783)

• Vând garsonieră, bd. Dacia, 
G, etaj 3, telefon, balcon închis, 
cablu TV, gresie bucătărie. Pentru 
relații la tel. 722998 (2785)

• Vând casă în Vaidei, nr. 320. 
Informații la nr. 375. (2648)

• Vând vagon rutier, 2 osii, 
tractabil, multifuncțional (bar, 
transport persoane, dormitor, 
construcții, apicol). Tel. 092 
522558. (2569)

•Vând Ford Escort, motor trac
tor 45 CP, 65 CP, compresor, 
mașină de găurit de banc. Tel. 
622476. (8890)

• Vând Volvo 760 Turbo Die
sel, an fabricație 1988, toate 
opțiunile. Tel. 092 701350. (2010)

• Vând Renault 9 GTD, fabri
cație 1987, înmatriculat persoană 
fizică, consum 5,5 la sută, mo
torină. Deva tel. 621376. (3402)

• Vând Dacia 1300, tel. 241987, 
Orăștie. (2646)

•Vând Dacia 1310, fabricație 
1996, Orăștie, tel. 240538, preț 
negociabil. (2647)

• Vând autoutilitară TV 14D 
1991,650175.(8725)

• Vând tractor 15 CP. Informații 
Hațeg, satVîlcelele Bune, nr. 169 
(9594)

• Vând tractor chinezesc, 
două pistoane, cu semănătoare 
și plug, fabricat în 1995, cu carnet 
identitate, stare excepțională, preț 
convenabil. Informații Hațeg, str. 
Cloșca, nr. 32, tel. 094/290150 
(9597)

• Cumpăr celulare GSM, de
fecte, decodez și repar. Tel. 094 
859958,092 743712. (3649)

SC BANC POST SA
Sucursala jud. Hunedoara - Deva 

anunță vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ a 
următorului imobil:

- casă cu 4 camere, curte și grădină, 
situate în Simeria, str. Libertății, nr .12, jud. 
Hunedoara.

Preț de pornire a licitației: 180.000. OOO iei.
Licitația va avea loc în data de 12.05.1999, ora 10,00, 

la Judecătoria Deva - Biroul executor judecătoresc.
Informații suplimentare la tel. 054-219591 sau 054 

-261555.

Cetățean Italian
cumpăr câini de 
vânătoare rasa 

Copoi ardeienesc.
Tel. 058/811740.

I

092 342025. (2585)
• Vând autocamionetă TV 14 

C și casă în corn. Vețel, nr.43 A. 
Informații Vețel, 43 A. (2588)

• Vând instalații încălzire 
centrală și apă caldă, pentru case 
și apartamente, import Germania. 
Tel. 241653 sau 092 260922. 
(2596)

• Vând doi junei de 4 ani. 
Lăpugiu de Sus, 134, preț nego- 
ciabil.(8891)

• Vând 10 familii albine, cu 
ramă Stas, lonaș Titus, Zam, 236. 
(2009)

■ Vând mașină înghețată, cu 
temporizare automată, două 
capete, stare foarte bună. Tel. 
234139. (2600)_______________

• Cumpăr cărămidă de sticlă, 
Nevada, românească, tel. 
241238,092/538874 (2636)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 (0137)

• Vând vitrine și rafturi 
frigorifice, congelatoare, agre
gate pentru camere frigorifice, 
import Austria. Asigur montaj. Tel. 
094/620060,094/154271 (6897)

• Vând mașină înghețată, 2 
capete și Oltcit Club, fabricație 
1991, tel. 242185 (2644)

• Vând plante medicinale, 
colectate ecologic, uscate igienic. 
Informații căsuța poștală 13, 
Oficiul poștal Orăștie. (2644)

• Casă de amanet vinde: 
mașini industriale de cusut, 
instalație spălat auto, cameră 
frigorifică 9 mc, Dacia papuc 5 
locuri, mașină cuburi gheață, 
vitrine frigorifice. Deva, tel. 092/ 
260066 (2094)

• Vând cazan pentru fabricat 
țuică, nou, capacitate 150 litri. 
Informații tel. 770508, după ora 18. 
(9595) ’

I ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere garso
nieră, plata anticipat. Tel. 216590, 
după ora 18.

■ Ofer de închiriat garaj, zona 
Progresului. Tel. 212766. (2577)

• închiriez garsonieră, cen
trală, nemobilată. Tel. 211204, 
după ora 20. (2011)

• Firmă caută spațiu pentru 
birou la parter. Tel. 092 627440. 
(2559)

■ IFERTE DE
SERVICII DECESE

• SC Elvila Impex SRL Deva 
angajează: operator calculator, 
vechime minimum 3 ani, salarizare 
foarte bună, muncitor întreținere 
(calificare instalații electrice). Tel. 
230491,092 301942.(2012)

• Familie serioasă oferă în
treținere, contra cedare spațiu. 
Informații căsuța poștală 13, 
Oficiul poștal Orăștie. (2644)

■ Oferim locuri de muncă. 
Condiții: studii medii, prezență 
agreabilă, câștiguri cuprinse între 
1,5-3 mii. lei/lună. Informații la tel. 
054/713962(2086)

DIVERSE

• SC General Market Prodcom 
SRL, cu sediul în Călan, O.Den- 
susianu, bl. 13 B, ap.24 își începe 
activitatea de desfacere produse 
second hand, cu un adaos co
mercial între 0-500 la sută. (2583)

• Activitatea Goscom Orăștie,
Piața Victoriei, nr. 19, tel. 241723, 
vinde prin licitație Dacia Break 
1300, autoturism ARO, încărcător 
frontal, tractor U650, punte față 
TV, punte spate TV, jenți TV, mo
tor TV, cutie viteze TV, mașină 
tâmplărie, circular, rezervor 6000 
litri. Licitația va avea locîn fiecare 
vineri, începând cu data de 14 mai 
1999, ora 10, la sediul unității. 
(2649)____________________ __

• Consiliul de administrație al 
SC Hațegana SA, cu sediul în 
Hațeg, str. Progresului, nr. 29, 
convoacă adunarea generală 
extraordinară a acționarilor, în 
data de 19.05.1999, ora 10, la 
sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea defini
tivă pentru vânzarea prin licitație 
a unor active (cămin nefamiliști și 
sediu fermă). 2. Diverse. în caz 
de neîndeplinire a condițiilor 
prevăzute de lege, ședința se 
repetă la data de 20.05.1999, la 
aceeași oră și loc. Relații supli
mentare la sediul societății sau la 
tel. 054/770550. (9596)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de serviciu 
pe numele Crețu Daniel. O declar 
nulă. (2587)

• Soțul Sabin, fiica Eugenia, 
ginerele Gheorghe, nepoții Mir
cea, Elena și Alexandru cu 
profundă durere anunță înceta
rea din viață a bunei și iubitei lor

ANA DINIȘ
de 78 ani. înmormântarea va avea 
loc azi, 5 mai 1999,ora 14 de la 
domiciliul din str. Vulcan, nr.35, 
Deva, la Cimitirul Ortodox din str. 
Eminescu. Odihnească-se în 
pace!

• S-a stins din viața bunul 
nostru soț, tată, socru și bunic

EUGEN MUREȘAN
Corpul neînsuflețit este depus 

la Capela Ortodoxă din Deva, 
înhumarea va avea loc joi, 6 mai 
1999, ora 13. Chiar dacă nu mai 
este printre noi, amintirea lui va 
rămâne ca o flacără veșnică, 
arzând în sufletele noastre. Soția 
Melania, fiicele Melania și 
Domnița, fiii Valentin și Eugen, 
ginerii Nicolae și Sorin,nepoții 
Alexandru-Nicolae, Sorina, 
Sergiu, Morena, Simona și Fabian. 
(2599)_____________________

• Familia llian anunță cu 
adâncă durere în suflet pierderea 
celui care a fost un preabun soț, 
tată, socru și bunic

ing. TRAIAN ILIAN
înmormântarea va avea loc 

astăzi, 5 mai, la Fărcădin. Te vom 
iubi mereu! (2586)

• Colegii de la Mina Boița- 
Hațeg aduc un ultim omagiu celui 
care a fost

ing. TRAIAN ILIAN
iar familiei îndurerate transmit 
sincere condoleanțe. Dumnezeu 
să-l ierte și să-l odihnească în 
pace I (2597)

Campanie de colectare de fonduri 

ajiitâm 200© de 
copii orfani!"

în acest an, pentru prima 
dată în țara noastră, Crucea 
Roșie Română va organiza în 
zilele de 1-8 mai o Campanie 
de colectare de fonduri. Bene
ficiarii campaniei vor fi 2000 de 
copii orfani, care nu sunt în- 
tadrați în instituții ale statului. 
Colecta se desfășoară în luna 
mai, Luna Crucii Roșii Române, 
și, ca atare, beneficiază de 
condițiile Legii Societății Națio
nale de Cruce Roșie din Româ
nia, nr. 139/1995.

60.000 de însemne - pri
mite de la Crucea Roșie Brita
nică, a cărei experiență a fost 
preluată de numeroase so
cietăți naționale - vor fi acor
date acelor persoane care vor 
contribui în diferite feluri la 
reușita colectei de fonduri 
destinate copiilor orfani. Res
pectiv cruciulițele vor fi date 
personalităților politice, artis
tice și sportive, prezentatorilor 
TV, cu rugămintea de a le purta 
în ziua de 8 mai - Ziuâ mon
dială a Crucii Roșii - așa cum 
se procedează în toate țările 
Comunității Europene.

Sprijin pentru o viitoare 
televiziune regională
Studioul de televiziune din 

Timișoara, alături de radioul cu 
același nume, este pentru mulți 
dintre hunedoreni un punct de 
referință în materie de audio
vizual. Chiar dacă în prezent 
emisiunile TVR Timișoara se pot 
urmări la ore destul de nepo
trivite - grila de programe a 
televiziunii publice amplasând 
emisiunile posturilor locale la 
astfel de ore - ele dau o mult 
dorită culoare locală știrilor și 
reportajelor. în acest context 
trebuie spus că televiziunlle 
regionale sunt lideri incontes
tabili ai pieței media în majori
tatea țărilor occidentale, ten
dința respectivă fiind tot mai 
pregnant resimțită și în 
România.

Transformarea televiziunii 
din Timișoara într-o adevărată 
televiziune regională a fost și 
subiectul dezbaterii care a 
avut loc vineri, 30 aprilie a.c., la 
sediul Consiliului județean Ti
miș. Au fost invitați să participe 
parlamentari din județele Timiș, 
Caraș-Severin, Arad și Hune
doara, alături de reprezentanți 
ai presei din aceste județe. 
Discuțiile s-au axat pe necesi
tatea transformării televiziunilor 
locale în televiziuni regionale, 
fiecare cu frecvențe proprii de 
emisie și cu programe repre
zentative pentru aria geogra
fică pe care o acoperă. Luate 
ca un întreg respectivele tele
viziuni pot deveni un al treilea 
canal al televiziunii publice. în 
particular, TVR Timișoara va 
trebui să reflecte mult mai bine 
specificul economic, politic, 
social și cultural al zonei de 
sud-vest a țării, precum și viața 
minorităților etnice și confe
sionale, promovând astfel mo

f~------------------------------------------------

SC CRIȘBUS SA BRAD 
prin executorul judecătoresc 

vinde la LICITAȚIE în data de 
06.05.1999, ora 11,00, 
un autobuz RO 111.

Licitația are loc la sediul SC Crișbus SA 
Brad din str. Goșa, nr. 40. Preț de pornire 70 
milioane lei.

< .......... ■„■■■ ■■ - —z

în acest scop, autoritățile 
locale și poliția au fost infor
mate încă de la începutul lunii 
aprilie 1999. De asemenea, s-a 
realizat o conlucrare cu ser
viciile de autoritate tutelară de 
la nivel local pentru stabilirea 
listei cu copiii orfani, beneficiari 
ai campaniei. Au fost pregătite 
echipe de câte 15 voluntari ai 
fiecărei filiale și subfiliale de 
Cruce Roșie, care vor participa 
la colectă de fonduri, având 
legitimații și echipament spe
cific. Aceștia vor merge în peri
oada 1-8 mai 1999 la bănci, so
cietăți economice și comerciale, 
de stat și particulare și vor soli
cita contribuții în beneficiul co
piilor orfani, inclusiv în locuri 
publice - pe străzi, în piețe, în 
gări, stații de metrou, aero
porturi etc.

Rezultatul strădaniei lor se 
va vedea în ziua de 1 iunie 
1999, când în prezența presei 
se vor acorda copiilor orfani 
cadourile cumpărate din banii 
strânși. (Din comunicatul de 
presă al Societății Naționale de 
Cruce Roșie din România).

delul multiculturalității acestei 
regiuni. Experiența dobândită 
din 1994 - anul înființării - de 
către TVR Timișoara, experi
ență confirmată și de nume
roasele premii obținute la di
verse festivaluri din țară și 
străinătate, îi dau dreptul de a 
deveni o televiziune regională, 
a tărei arie de emisie să aco
pere cele patru județe enun
țate.

în sprijinul televiziunii timi
șorene s-au pronunțat toți cei 
prezenți, ei semnând o decla
rație care va fi anexată cererii 
adresate forurilor în drept pen
tru obținerea frecvenței de 
emisie. Atât doamna deputat 
Mona Muscă, dl. Valeriu Tabără, 
dl. Alexandru Vilău și chiar 
Francisc Bărănyi au subliniat 
însă că pentru concretizare 
este nevoie de precizarea 
foarte clară a surselor de fi
nanțare. în acest sens, deși nu 
se declară o televiziune co
mercială, TVR Timișoara va fi 
nevoită să apeleze masiv la 
resurse financiare extrabuge
tare pentru a-și desfășura în 
bune condiții activitatea.

Chiar dacă mulți dintre par
lamentari nu au fost prezenți, 
ei nerăspunzând invitațiilor fă
cute, dezbaterea de la Timi
șoara a fost una extrem de 
utilă aducând în fața tuturor 
problema posturilor publice de 
televiziune regionale. Este 
foarte probabil ca acest gen de 
dezbateri să continue și în alte 
regiuni, adică acolo unde își 
desfășoară activitatea cele 
patru televiziuni, continuând 
dacă va fi nevoie chiar la nivel 
guvernamental și parlamentar.

Andrei NiS TOR
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ROMMIN '99 - la a » Ziua Europeanăa Persoanelorcu Handicap

V-a edrtie
teri, 4 mai 1999, la Sala 

Sporturilor din Deva și-a 
deschis porțile cea de a V-a 
ediție a Expoziției Interna
ționale specializată în 
echipamente și tehnologii 
pentru industria extractivă - 
ROMMiN '99. Manifestarea, 
organizată, ca și în anii 
anteriori, de Camera de 
Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, a reunit firme 
importante din județ din țară și 
din străinătate, care și-au 
prezentat ultimele noutăți în 
domeniul construcției de 
utilaje, instalații și echipa
mente pentru industria 
minieră.

Directorul general al CC! 
Hunedoara, dl Gheorghe Grun, 
a vorbit despre semnificația 
acțiunii, în contextul complex 
și complicat ai tranziției 
României ia economia de 
piață, al situației extrem de 
grele in care se află mineritul, i- 
a salutat pe participanții la 
expoziție și ie-a urat succes în 
demersurile lor productive și 
de afaceri.

A luat cuvântul di Nicoiae 
Stanca, prefectul județului 
Hunedoara, care a adresat un 
cuvânt de bun venit 
expozanților, tuturor celor 
prezenți ia manifestare, apois-

f
a referit ia ponderea și 
importanța județului 
Hunedoara în asigurarea 
economiei naționale cu 
materii prime și resurse 
energetice, dar și ia 
dificultățile pe care ie pune 
acest domeniu, și-a exprimat 
speranța că expoziția, 
întâlnirile și discuțiile între 
parteneri vor conduce ia unele 
rezolvări tehnice și tehno
logice care să asigure mine
ritului continuitate și eficiență.

Au mai adresat mesaje de 
salut și de succes parti- 
cipanțiior dnii loan Băda, 
vicepreședinte ai Consiliului 
județean Hunedoara, Mihaii 
Tureanu, consilier prezi
dențial.

Dnii Nicoiae Stanca și 
Mihaii Tureanu au tăiat 
panglica inaugurală a 
expoziției - punte de legătură 
între producătorii de 
componente miniere și 
utilizatorii acestora -, după 
care s-a trecut ia vizitarea 
standurilor de exponate, ia 
discuții și negocieri, în 
perspectiva unor colaborări și 
contracte. Expoziția va 
rămâne deschisă până în 7 
maia.c.

Dumitru GHEONEA 

o vârstă mică șansele de 
recuperare sunt mult mai mari.

O Apreciază că a sosit 
momentul (mai 1999) ca după 
10 ani politica guvernamentală 
a României - referitoare la 
persoanele cu handicap - să 
respecte atât “Regulile Stan
dard ale Națiunilor Unite privind 
Egalizarea Șanselor pentru 
Persoanele cu Handicap”cât și

(Urmare din pag. 1)

Se cuvine a ține cont, în 
primul rând, de teza de 
doctorat cu titlul “Doctrina 
hristologică a Sfântului Chirii al 
Alexandriei în lumina 
tendințelor actuale de 
apropiere între Biserica 
Ortodoxă și vechile Biserici 
Orientale.” Este o lucrare 
model de tratare științifică a 
unei probleme religioase.

La marele merit al realizării 
tezei de doctorat la cel mai înalt 
nivel științific se cuvine a lua în 
considerare și restul activității 
în spirit științific. Prea Sfințitul 
Părinte Episcop Dr. Timotei 
Seviciu a făcut parte din diferite 
organisme bisericești și de dia
log interconfesional creștin 
fiind membru în Comitetul de 
Coordonare al Comisiei 
Credință și Constituție a 
Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor, membru al Comisiei 
Teologice a Conferinței 
Creștine pentru Pace de la 

Art.15 al Chartei Sociale 
Europene privind Dreptul 
Persoanelor cu Handicap la 
Independență. Integrare 
Socială sila Participare în Viața 
Comunității - document semnat 
si de Guvernul României.

O Invită Președinția, 
Guvernul și Parlamentul 
României cât și celelalte 
instituții cu preocupări în

Știința onorează Religia
Praga, membru al Comisiei 
Mixte Internaționale pentru Dia
log Teologic în Bisericile 
Ortodoxe și Romano-Catolice. 
De asemenea face parte din 
Comisia de Istorie Bisericească 
a Patriarhiei Române. în 
această calitate, a participat la 
numeroase sesiuni și întruniri 
având o serie de intervenții, 
comunicări sau interviuri, 
prezentând conferințe, 
participând la numeroase 
cursuri ecumenice organizate 
în țară și peste hotare, a 
participat și a avut o contribuție 
hotărâtoare la înființarea unor 
fundații culturale și la demersul 
înființării unor școli teologice, 
seminarii teologice, școli de 
.cântăreți bisericești, școli 
teologico-sanitare, profiluri 
teologice în cadrul unor școli 
pedagogice (la Arad și Deva), 
activitatea în acest domeniu 

domeniu ca în colaborare cu 
organizațiile neguvemamentale 
ale persoanelor cu handicap să 
ia măsuri practice pentru a 
garanta persoanelor cu handi
cap dreptul la participarea 
deplină și eoală la dezvoltarea 
economică și socială a 
României.

• Militează pentru 
rezolvarea pașnică a 

fiind încununată prin 
reînființarea în cadrul 
Episcopiei a Facultății de 
Teologie Ortodoxă (cu secțiile 
Teologie Pastorală Ortodoxă, 
Teologie Litere și Teologie 
Asistență Socială) în cadrul 
Universității "Aurel Vlaicu" din 
Arad, unde Prea Sfinția Sa, 
începând cu anul 1992, este 
cadru didactic în calitatea de 
conferențiar, asociat la 
disciplina de Istorie 
Bisericească Universală.

Prea Sfinția Sa are o bogată 
activitate științifică în domeniul 
teologiei fiind autor a peste 120 
de lucrări publicate, unele cărți 
publicate aparte, altele 
regăsindu-se publicate în reviste 
de specialitate. Dintre acestea 
putem cita: “Valoarea prieteniei 
în viața și opera Sfântului 
Augustin, Sfântul Atanasie cel 
Mare în Biserica Românească”, 

conflictelor dintre țări și 
popoare, reamintind tuturor 
că fiecare conflict armat 
provoacă invaliditate parțială 
sau totală unui număr din ce 
în ce mai mare de oameni. 
De aceea apelăm la 
politicienii acestei lumi să 
folosească toate mijloacele 
pentru a pune capăt violenței 
- cauză a handicapului.

"Spiritualitatea Sfântului Vasile 
cel Mare”, “Sfântul losif cel Nou 
de la Partoș", "Observation for 
the trem “Apostolic Faith” 
(Geneva 1984) “Fue Alle 
Menschen" (Praga 1985), și 
multe altele. Datorită Prea 
Sfinției Sale românii din 
Ungaria și-au văzut visul 
împlinit prin ridicarea 
vicariatului din Gyula la rangul 
de Episcopie, datorită muncii 
neobosite a Prea Sfinției Sale 
Dr. Timotei Seviciu.

•Cunoscând toate acestea 
înțelegem pe deplin 
semnificația actului măreț de 
cinstire a Prea Sfinției Sale cu 
titlul de “Doctor Honoris Causa” 
dovedind o dată mai mult că 
se poate realiza o colaborare 
desăvârșită și rodnică între 
știință și religie, între 
fenomenele științifice și cele 
religioase.

"Experimentul" 
Iugoslavia

(Urmare din pag. 1)

țările din C.S.I. formează cel 
mai dur nucleu de rezistență în 
calea occidentului. Dintr-un 
miez doctrinar înrudit este 
compus și regimul politic al lui 
Miloșevici, cap de pod al estului 
situat în zona “gri” dintre cele 
două lumi. Dincolo de aparența 
războinică, cred că nu este 
greșit să vorbim despre 
“experimentul” Iugoslavia. 
Acesta, practic, prin esența lui, 
forțează schimbarea unui întreg 
sistem de valori la nivelul 
conștiinței colective. Este 
impusă ideea că suveranitatea 
unui stat devine inferioară ca 
prioritate drepturilor omului și al 
minorităților. Apoi, trebuie să 
acceptăm ca fiind normală și 
justificată existența unui 
suprastat a cărui armată se 
numește NATO și care, prin 
forță, poate obliga instalarea 
unor regimuri politice "natofile” 
după chipul și asemănarea 
democrațiilor vestului. Noțiunea 
de “suveranitate limitată", 
folosită în enunțarea noului 
concept al alianței nord- 
atlantice, definește exact cele 
spuse mai sus. Simplificând la 
maxim, am putea lansa ipoteza 
că NATO e un Pact de la 
Varșovia pe dos. Dacă tancurile 
sovietice impuneau prin sânge, 
în 1956 și 1968, dictatura 
comunistă, avioanele NATO, în 
1999, forțează-, tot cu sacrificii 
umane, instalarea unui regim ce 
subscrie la valorile democratice 
ale vestului. Spre deosebire de 
ruși însă, americanii, despoți 
luminați, privind prin cătare, 
propun Balcanilor o oprimare 
modernă și “de calitate", 
îndulcind impresia negativă a 
intervenției lor cu oferta de 
stabilitate, prosperitate și 
democrație “made in SUA".

Deocamdată, efectul 
imediat, ca imagine, îi face pe cei 
răi să pară mai buni, chiar dacă 
nu sunt deloc așa, băieții buni de 
până acum devin, la ordin, 
criminali în serie, iar sângele 

nevinovat stă și pe mai departe 
la baza transformărilor globale 
ale societății. E de înțeles 
încrâncenarea cu care NATO 
ține să iasă în avantaj din acest 
conflict. Un eșec ar însemna 
compromiterea din start a 
însuși rolului autoimpus al 
alianței, de arbitru mondial, ar 
produce tensiuni în sânul 
familiei țărilor vestice, iar 
președintele american n-ar mai 
putea fi puternicul lider al celor 
19 președinți marcanți ai lumii. 
O victorie însă ar crea un 
precedent de răsunet. 
‘‘Experimentul" Iugoslavia ar 
dovedi că noua strategie NATO 
funcționează, că alianța își 
poate exercita mandatul și că în 
spațiul euro-atlantic există un 
singur stăpân, cei drept luminat 
dar la fel de lipsit de scrupule ca 
predecesorii lui. Pe termen 
lung, succesul din Serbia poate 
duce la o înlocuire a zăhărelului 
cu biciul în relația cu spațiul 
C.S.I., pentru că am fi prea 
naivi să credem că NATO va 
rezista tentației omenești de a 
controla totul. Păcatul e vechi și 
nu ar fi primul vinovat.

Fără a anunța apocalipsa, 
o confruntare a vestului, în 
ansamblu, cu restul lumii e tot 
ce-a mai rămas nedegustat ca 
încleștare în acest secol 
zbuciumat. Va rămâne o "temă” 
pentru mileniul următor. Pe 
termen scurt, mesajul e mult 
mai simplu: să-l ferească 
Dumnezeu pe poporul "euro- 
atlantic" din zona "gri", ce are 
proasta inspirație să-și aleagă 
ca președinte un dictator, său 
care are_ minorități mai 
neliniștite. în Iugoslavia, după 
părera mea, NATO vrea capul 
naționalist al lui Miloșevici, 
KOSOVO nu e decât un 
pretext, iar alianța va bombarda 
până la firul ierbii țara vecină, 
miza fiind extrem de mare. în 
Iugoslavia se joacă însuși 
viitorul rolului de "robocop” 
mondial al Alianței Nord- 
Atlantice.

PARTIDUL DEMOCRAT RAM ANE UN 
PARTID AL REFORMEI

întâlnirea conducerii județene a PD cu reprezentanții presei, 
vineri la Deva, a adus în prim plan câteva probleme de 
importanță ale momentului - războiul din Iugoslavia, necesitatea 
retrocedării terenurilor agricole și forestiere, starea agriculturii 
hunedorene, precum și aspecte din viața economică a județului.

Liderii județeni ai PD au apreciat că războiul din Iugoslavia 
a pus România într-o postură deosebită, iar ,.uneori istoria te 
obligă să iei o decizie care să vizeze ziua de mâine". Prin 
tradiție, românii nu agreează măsurile de forță, însă deasupra 
acestei stări a unei părți din opinia publică noi suntem obligați 
să explicăm oamenilor că NATO este singura șansă pentru un 
viitor european al țării, s-a mai precizat între altele.

Referindu-se la ultima discuție care a avut loc la vârf între 
Ion Diaconescu și Pe.tre Roman privind unele divergențe ce 
vizează retrocedarea terenurilor agricole și forestiere, PD 
apreciază că „este necesară și corectă retrocedarea terenurilor 
agricole care au fost în proprietate privată și se află actualmente 
în patrimoniul fostelor IAS-uri, iar terenurile agricole aflate în 
proprietatea statului până la 6 martie 1945, precum și terenurile 
recuperate prin îndiguiri, desecări și alte lucrări de amenajare, 
rămân în proprietatea statului, urmând a fi administrate,

concesionate sau arendate de către o Agenție Națională a 
Fermelor Agricole care are și vocația de a privatiza activele 
fostelor IAS-uri.

în același timp cu retrocedarea acestor terenuri PD 
propune posibilitatea de a fi împroprietărite cu anumite 
suprafețe de teren agricol familiile tinere care se stabilesc în 
mediul rural, îndeosebi specialiștii din agricultură, cât și 
medicii, cadrele didactice și alte categorii de personal ce 
contribuie la dezvoltarea unei localități.

De asemenea, retrocedarea pădurilor proprietarilor se va 
putea face în condițiile adoptării unui cadru legal adecvat și a 
unor acte normative care să ferească România de un dezastru 
promovat prin tăierea haotică a pădurilor, concomitent cu 
promovarea unei legi care să asigure anual întregirea fondului 
forestier cu 30.000 de hectare. PD mai susține retrocedarea 
a doar 10 hectare de pădure către persoanele fizice 
îndreptățite la proprietate, p'recum și retrocedarea 
proprietăților forestiere ce au aparținut comunelor, exploatarea 
făcândurse în regim silvic asigurat de către administrația 
publică.
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întâlnirea președintelui 
Partidului Socialist, dl Teodor 
Mohora, cu presa hune- 
doreană, de sâmbătă, de la 
Deva, a adus în prim plan 
situația economico-sociâlă și 
politică a României.

în aprecierea făcută, 
Teodor Mohora a acuzat 

I 
i
I
■
■
I
■
I 
l_

actuala conducere de la 
București care gestionează 
fraudulos întreaga țară, fapt 
dovedit de starea deosebit de 
gravă în care au ajuns milioane 
de oameni. “Avem multe cozi 
de topor, există oameni plătiți 
care încearcă să schimbe 
realitatea din negru în alb",

---------------------------------------------- 1

o mare afacere pentru j
industria armamentului '

amintindu-se, intre altele, 
situația generată de acceptare 
a Guvernului și Parlamentului 
României a survolării spațiului 
aerian de către NATO prin 
care se încearcă convingerea 
cetățenilor României că 
această decizie ar fi singura 
ce ar conduce la “alipirea” țări 
la lumea civilizată.

Decizia adoptată de către 
București, a apreciat 
președintele PS, plasează 
România în cea mși 
nenorocită situație de după 
război, iar garanțiile oferite de 
către Comunitatea Europeană 
nu oferă o compensație pentru 
pierderile pe care țara noastră 
le înregistrează datorită 
conflictului din Iugoslavia. O 
deciziej)ri£iță_a fosHuață
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în privința conflictului din i 
Irak în urma căruia țara . 
noastră a pierdut mai multe I 
miliarde de dolari. |

Președintele PS, dl ■ 
Teodor Mohora, a mai spus : 
că în conflictul din Kosovo I 
nu s-a dorit să se găsească | 
o soluție politică întrucât ■ 
declanșarea războiului este * 1 
o mare afacere pentru marii I 
producători de armament din | 
lume care își vând marfa cu ( 
ocazia acestor evenimente, ' 
iar pe de altă parte |
programul pro'pus pentru | 
refacerea Iugoslaviei va fi . 
împărțit între favoriții FMI și > 
Băncii Mondiale. <
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