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PETRU Șl PAVEL

Pronia dumnezeiască 
nu oprește, ci ajută, 
binecuvântează și rodește 
munca creștinului. Nici 
crinii câmpului nu primesc 
frumusețea, nici păsările 
cerului tirana, fără munca 
rădăcinilor și fără zborul 
aripilor.

Sub scutul proniei, 
Biserica trăiește de două 
mii de ani; mădularele ei 
sunt pururea vii!

Viața și lucrarea 
Proorocilor și Aposto
lilor, ca și a tuturor 
creștinilor, stau sub 
scutul proniei dumne
zeiești. Dumnezeu poartă 
grijă de toate făpturile 
Sale, ca să-și poată 
împlini rostul în lume.

Prăznuim astăzi, sub 
Paza și sub mâna 
ocrotitoare a lui 
Dumnezeu, ziua în care 
cei doi mari Apostoli 
Petru și Pavel au primit 
moarte mucenicească, din 
porunca împăratului Nero 
■ păgânul. în ziua de 29 
iunie, anul 67, li s a tăiat 
capul și astfel au săvârșit 
călătoria pe pământ acești 
doi mari luceferi și 
mărturisitori, Sfinții 
Petru și Pavel.

Biserica i-a numit pe 
Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel întâi între 
Apostoli, pentru aleasa 
lor nevoință, pe care au 
dovedit-o în răspândirea 
învățăturii creștine pe 
pământ pentru mărirea 
lui Dumnezeu și pentru 
mântuirea sufletului 
omenesc. Viața și 
scrierile Sf. Apostoli 
Petru și Pavel sunt 
adevărate pilde. Paginile 
epistolelor lor, scrise sub 
însuflarea Sfântului 
Duh, sunt bogată 
vistierie de învățătură 
pentru credința și viața 
creștină. Dar cine au fost 
Petru și Pavel?

Petru, cel mai bătrân 
dintre Apostolii
Domnului, a fost un zelos 
răspânditor al creștinis
mului. El și-a pecetluit 
credința în Hristos 
Mântuitorul cu moartea, 
fiind răstignit cu capul în 
jos, pe vremea 
împăratului prigonitor 
Nero.

Pavel, din prigonitor, 
în urma unei vedenii pe

Marta CRIȘOVAN

(Continuare în pag. 8)

Pentru ași convinge salariatii să plece

Siderurgica” se angajează la plata a
25 de miliarde de lei salarii compensatorii
"Hărțuielile" la care a fost supusă, în ultimele zile, 

conducerea administrativă și staff-ui de sindicat de ia 
“Siderurgica"Hunedoara au drept cauză nemulțumirea unui 
grup de saiariați "concediabiii"referitoare ia modul de aplicare 
a Hotărârii comisiei paritare administrație-sindicat din 11. 06. 
a.c.

in urma negocierii, comisia paritară a luat decizia ca, pe 
lângă plata celor 6,9, respectiv 12 salarii compensatorii, acordate 
de Ordonanța 9 în cazul concedierilor colective, să mai fie plătite 
suplimentar, din bugetul firmei, 4, respectiv, 5salarii, în funcție 
de vechime, intre timp și-au completat cererile de disponibilizare 
peste 3500 de angajați, majoritatea din cei care deserveau

sectorul primar, închis în urma programului de restructurare. 
Contând pe un proiect de ordonanță ce nu s-a mai aprobat, 

proiect care dădea posibilitatea firmei să acorde plăți 
suplimentare din propriul buget, conducerea combinatului 
s-a văzut în ipostaza ingrată de a nu-și putea ține 
promisiunea referitoare ia plata celor 5 salarii suplimentare 
negociate cu sindicatele. Din cele declarate de di ing. Vas He 
Borși, director adjunct analiză și evaluare profesională din 
cadrul SC “Siderurgica” SA Hunedoara, nemulțumirea celor 

________A. SĂLĂGEAN 

(Continuare în pag. 8)
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• - Nu ți-e rușine ? 
In halul ăsta vii 
acasă?

- Poți fi mândră de 
mine! Colegii mei s- 
au dus acasă în 
patru ia be...

g WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. £ parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!, 
x la 30 de zile - 

65% /an 
prin capitalizare - 88%/an 

x la 90 de zile - 
67% /an 

prin capitalizare - 86%/an

Simpozionul național privind “Ziua verde a cartofului” -în Județul Hunedoara 

Calitate și eficiență în producerea 
cartofului pentru sămânță și consum

în discuția purtată recent 
cu dl ing. Marcel Stoicovici, 
director al Direcției județene 
Hunedoara pentru agricul
tură și industrie alimentară, 
am abordat tema unei 
manifestări de interes 
național - respectiv ediția a 
XXIII-a a simpozionului “Ziua 
verde a cartofului" - care este 
organizată în județul nostru, 
gazdă fiind SC Nirvana SRL, 
al cărei director este dl ing. 
Iustin Vasiu. Simpozionul - 
cum ne-a spus interlocutorul 
- are loc în ziua de 1 iulie a.c., 
în organizare implicându-se 
Federația cultivatorilor de 
cartofi din România, Institutul 
de cercetare și producție a 
cartofului din Brașov, DGAA 
Hunedoara și firma gazdă 
amintită. La simpozion și-au 
anunțat participarea, pe 
lângă organizatori,
reprezentanți din partea 
Ministerului Agriculturii și

Alimentației, Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, 
directori generali ai direcțiilor 
agricole județene, inspectori 
șefi ai inspectoratelor pentru 
protecția plantelor și 
carantină fitosanitară, 
precum și ai inspectoratelor 
pentru controlul calității 
semințelor și materialului 
săditor, ai unor firme 
specializate în producerea 
utilajelor specifice culturii 
cartofilor și produselor 
fitosanitare din județ și din 
țară, precum și invitați străini. 

Potrivit declarației dlui di
rector scopul acțiunii este 
acela de a promova noile 
tehnologii de cultivare a 
cartofilor în condiții eficiente, 
de profit, atât a celor pentru 
sămânță, cât și a celor pentru 
consum, în contextul 

• economiei de piață, care 
implică nemijlocit
concurența internă și externă.

în prima parte a 
simpozionului național ce are 
loc la Deva se prezintă 
referate de specialitate și se 
vor purta discuții privind 
rezultatele înregistrate la 
cultura cartofilor în anul 1998, 
punându-se în evidență 
factorii decisivi în obținerea de 
randamente superioare.

în partea a doua se 
vizitează câmpurile de 
producție și loturile demon
strative organizate cu soiuri și 
diferite pesticide la SC Nir
vana, din zona Cîrnești și 
Totești, în condițiile pedo
climatice specifice Țării 
Hațegului. Aici se poate vedea 
pe viu rezultatul aplicării cu 
rigurozitate a tehnologiei 
specifice culturii cartofului, 
reliefând măsurile de 
valorificare eficientă a 
potențialului productiv al 
zonei. în același timp mani
festarea prilejuiește 

posibilitățile de a transpune 
în practică rezultatele 
cercetării științifice.

De asemenea, sim
pozionul va prilejui stabilirea 
unor relații directe de 
colaborare între cultivatorii 
de cartofi din țară cu 
cercetătorii din domeniu, 
subliniindu-se necesitatea 
ca măcar la 2-3 ani să fie 
schimbată sămânța.

Pentru a se bucura de o 
audiență cât mai largă și de 
rezultate practice, este de 
așteptat ca la partea practică 
de la Cîrnești și Totești să 
participe cât mai mulți 
cultivatori de cartofi din județ 
și în special din Țara 
Hațegului, unde a existat o 
bună tradiție, care nu trebuie 
abandonată, în cultivarea 
cartofului.

A consemnat 
Nicotae TÎRCOB

Unificare 
prin 

absorbție I 
în urma unificării prin 

absorbție a PNLCD 
Cerveni cu PNR, vineri, 25 
iunie a.c. a avut loc ia Deva 
constituirea provizorie a 
biroului executiv și a con
siliului reprezentanților 
organizațiilor locale ale 
PNR, care este format din 
biroul executiv și 
președinții organizațiilor 
locale. Ca președinte al 
Filialei Județene Hune
doara a PNR a fost 
reconfirmat dl Nicolae 
Jurca.

Cu ocazia constituirii 
organelor de conducere 
s-au discutat și probleme 
privind strategia de urmat 
precum și unele mo
dificări propuse a se 
aduce Constituției 
României. Din partea 
biroului politic al PNR la 
ședința de constituire a 
participat dl vice
președinte lacob Dorin. 
(N.T.).•

S-a încheiat campionatul, a început campania electorală

Aflat In vizită la Deva, ministrul 
Tineretului și Sportului a 

promis marea cu sarea

Batalionul 26 Vânători de Munte Brad în sărbătoare

Suilb Cruceai îaurcuilluiii

La sfârșitul săptămânii 
trecute, dl Crin Antonescu - 
ministrul Tineretului și 
Sportului - a răspuns unor 
mai vechi invitații ale 
liderilor liberali hunedoreni, 
fiind prezent în județul 
Hunedoara, motivul declarat 
al vizitei fiind legat de 
patrimoniul sportiv al 
județului și de viața sportivă a 
cluburilor hunedorene.

Joi seara, în cadrul unei 
întâlniri cu primari ai unor 
localități din Valea Jiului, dl 
Crin Antonescu a promis 
sprijin guvernamental pentru 
transferarea stadionului Jiul 
în patrimoniul Primăriei 
Petroșani în vederea unei mai 
bune administrări și susținere

financiară pentru sporturile de 
performanță din zonă (tir cu 
arcul etc).

Vineri la Deva, principalul 
punct din agenda ministrului 
a fost discutarea cu 
responsabilii locali - Primărie,

Consiliul 
problemei

Prefectură, 
județean - a 
bazinului de înot preconizat 
a se construi în municipiul 
de la poalele Cetății. în 
sfârșit promisiunea electorală 
din ’96 a primarului Devei, 
Mircia Muntean, susținută 
în fața ministrului de 
liberalii hunedoreni, în 
principal prin persoana 
senatorului Constantin 
Blejan, a fost “încununată 
de succes”. Astfel, Crin 
Antonescu a promis că 
“imediat după rectificarea 
bugetului din august, 
rectificare preconizată a Jt

Ciprian MARINUȚ
(Continuare în pag. 8)

într-adevăr, ceea ce s-a 
petrecut la Brad, și nu numai, 
nu poate fi trecut decât în 
povara lui Avram lancu și în 
povara celor care-i duc 
neștirbită imaginea unui 
adevărat român, a unui moț 
cinstit, cinstit de vreme și de 
oameni.

Sâmbătă, 26 iunie a.c., 
municipiul Brad a fost în 
sărbătoare. Moții și-au 
aniversat eroii. Este vorba de 
luptătorii de la Batalionul 26 
Vânători de Munte.

Iar moții s-au adunat din 
nou. Cu gândul curat, cu 
gând de cinstire și prețuire 

pentru toți cei care au 
apărat această sfântă 
parte de țară.

Au fost momente 
deosebit de emoționante, 
momente la care au 
participat și pe care le-au 
trăit personalități ale țării 
și județului.

Lângă brădeni au venit 
la această sărbătoare 
oameni de suflet, oameni 
care socotesc că vânătorii 
de munte au fost cei mai 
buni și răzbat prin zăpadă 
de doi metri și prin vremuri 
tulburi politice.

Au fost de față românii, 
ce prețuiesc armata, pe

Valentin NEAGU

(Continuare în pag. 8)
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dar și multe neîmplinîri

CORVINUL 
HUNEDOARA

Hunedorenii au avut ca 
obiectiv în campionatul recent 
încheiat clasarea între primele 
locuri din clasament. Nici locul 
ocupat în final de Corvinul 
(10) nu e rău, dar nesatisfă
cător pentru conducerea clu
bului, sponsor și. susținători. 
Echitabil după unii, având în 
vedere greutățile prin care a 
trecut echipa: trei antrenori 
schimbați în această perioadă
- fapt mai puțin întâmplat la 
acest club -, schimbarea de la 
o etapă la'alta a echipei cu o 
formulă juca, de exemplu, an
trenorul Gigiu în deplasare și 
cu alta acasă, fără să mai 
vorbim de ce se preconiza să 
se joace pe teren și nu "ie
șea” pe gazon. Fluctuația an
trenorilor, jocul în sine al echi
pei, aproape de nerecunoscut
- dezorganizat, cu sincope în 
ambele faze ale jocului, fapt 
remarcat îndeosebi în apă
rare, unde s-a primit un mare 
număr de goluri (59), față de 
numai 37 goluri în campionatul 
' 97 - ’98, printre cele mai pu
ține din seria a ll-a. Deci nu 
atât locul ocupat de Corvinul 
mâhnește conducerea și 
spectatorii, cât jocul blazat al 
formației, lipsa unui joc tehnic, 
predominant pe atac, adică 
fotbalul - spectacol, pentru 
care vine lumea la stadion. Noi 
credem că acesta a fost și 
motivul schimbării dlui Octa
vian Cojocaru, un cunoscut 
om de fotbal, al treilea după 
alți doi adevărați profesionișit 
hunedoreni și ei (loan Petcu și 
Dorin Nicșa), fiindcă în comu
nicatul trimis redacției nu s-a 
făcut nici un fel de precizare.

Sunt în asentimentul cole
gilor mei de la toți trimișii zia
relor din țară că la Hunedoara 
este amenajată una dintre cele 
mai spațioase săli în care se 
desfășoară conferințele de 
presă, că la masa presei sunt 
asigurate toate condițiile pen
tru ziariști, așa cum se întâm
plă la puține divizionare "A”!

Despre ce măsuri se în
treprind în continuare pentru 
pregătirea în vederea ediției 
1999 - 2000 și numirea noului 
antrenor, în numerele viitoare 
ale ziarului nostru

I

Pagina realizata de 
Sabin CERBU, 

Ciprian MAR/NUT

VEGADEVA
Vega Deva este una dintre 

echipele ce au supărat cel mai 
mult pe susținătorii săi în cam
pionatul trecut. în urma unei 
comportări mediocre, în spatele 
căreia au stat neajunsuri mani
festate în conducerea clubului 
cât mai ales în conducerea teh
nică a echipei ce s-a regăsit în 
comportarea echipei pierzând în 
deplasare uneori la scor și pe 
propriul teren și a retrogadat.

Turul a fost încheiat de de
veni pe un loc deloc liniștitor 
(15), dar lăsa destule speranțe, 
întrucât diferența între acest loc 
și locul 10 era doar de 3 puncte. 
Pentru pregătirea echipei în re
tur a fost adus Romulus Gabor, 
preocupat mereu pentru îmbu
nătățirea jocului, promovând 
câteva idei tactice, lucrând mult 
la antrenamente pentru cursi
vitatea jocului și creșterea efi
cienței în fața porții adverse. 
Primului joc în retur pierdut aca
să, cu Bihorul, i-au urmat 2 vic
torii în deplasare la Turnu Se
verin și Alba lulia. în etapa urmă
toare, insucces pe teren propriu . 
0-1 pentru ARO (locul 2 în cla
sament). Băieții au crezut că 
după 2 victorii în deplasare pot 
s-o lase mai încet într-un joc 
disputat acasă. Brusc, condu
cerea clubului a găsit de cu
viință să-l schimbe pe Gabor cu 
un ilustru necunoscut, Alin Ca- 
zaciuc. Noul "principal" n-a venit 
cu mâna goală și a adus pe 
Bosânceanu, Căldăraru și Băn- 
cilă, apoi și pe Grosu. Schim
bările în echipă se făceau în 
fiecare etapă, jucătorii trebuind 
să se cunoască, nu să joace 
fiecare ce vrea. De aici jocul 
echipei a fost mereu slab, ca să 
nu mai vorbim despre relațiile de 
joc. Și "rezultatele" n-au întârziat 
să apară, pentru ca în final, în 
meciul șalvării, la Timișoara, 
devenii să tragă un singur șut 
spre poartă, în timp ce apărarea 
încasa 5 goluri.

Tristețea e mare în rându
rile suporterilor deveni ce înce
puseră să umple tribuna la me
ciurile de Divizia B. Păi cum să 
nu fie supărați dacă în jocul 
devean au figurat fotbaliști bine 
cotați în eșalonul al doilea al 
fotbalului nostru, Bordean, Tă- 
nasă, Luca, Chira, Popa, Zanc, 
Chezan, Costăchescu, Gigi Ște
fan, Naniu, dar și alții mal tineri, 
Dobrescu, Chiliman etc, și să nu 
fii în stare să formezi o echipă 
omogenă, competitivă.

Vega Deva s-a reorganizat, 
echipa face parte din seria a IV- 
a, cu adversari puternici. Să 
dea Dumnezeu minte și putere 
de muncă conducerii, antreno
rilor și jucătorilor pentru ca Vega 
să revină în "B".
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Minerul Certei - n 
lidera 

divizionarelor C 
hunedorene i

Valoarea lotului care cu- 11 
prinde nume ca Hanganu, ■■ 
Bozga ori Rădos, renumele !! 
conducerii tehnice - asigurate 11 
d» fostul internațional loan || 
Petcu și priceperea manage- «■ 
rială a conducătorilor clubului ' ’ 
Minerul Certej - Dorin Nicșa și 11 
Daniel Andronache - sunt ca- 11 
pabile să impună respect în .. 
fața oricărei echipe din eșa- II 
Ionul trei al fotbalului romă- || 
nesc. în consecință, Minerul ■; 
Certej a avut un sezon corn- !! 
petițional foarte bun, fiind prin 11 
clasarea pe locul șase în ca- 11 
drul seriei a lll-a a Diviziei C ■■ 
lidera divizionarelor'C hune- •• 
dorene. 11

Chiar călcând pe ... con- || 
județenii de la Aurul Brad, mi- .. 
nerii au avut un start lansat II 
fiind în primele 10-12 etape || 
ale turului în lupta directă ■; 
pentru locul I. A urmat o pe- .. 
rioadă de relaxare. Elevii pre- I i

| gătiți de loan Petcu, pierzând 11
■ neașteptat câteva jocuri con- ■ ■
• siderate lejere în deplasare și J • 
I accidentul pe teren propriu cu 11 
| echipa din Sibiu, astfel că || 
. echipa din Certej a pierdut din ■ ■ 
I viteză clasându-se la finalul I' 
| turului doar pe locul cinci. 11 
I Și începutul returului a || 
! fost destul de fulminant, Han- ., 
I ganu & Co aducând puncte II 
| prețioase din deplasare ||
■ (chiar de la Gloria Reșița una ■ i 
! din contracandidatele la po- J" 
I diurn) și părând a se reimplica 11 
| în lupta pentru șefie. Dar și j]
■ acest debut promițător în jo- >e

• curile din retur s-a dovedit a fi 11 
| un foc de paie, jucătorii din |* 
| Certej nereușind parcursul de 1| 
J metronom care să le permită ,. 
I implicarea în lupta pentru pro- • I 
| movare. Totuși minerii n-au ||
■ pierdut nici un joc pe teren i| 
J propriu, au realizat chiar sco- ’ ! 
I rul campionatului (12 - 0 cu li 
| Record Mediaș) și și-au atins j j
■ obiectivul permis de posibi-
• litățile financiare și de baza ' * 
I materială fiind echipa lideră a 1I 
| divizionarelor C hunedorene. 11

Așteptăm și în următorul .. 
I sezon o evoluție la fel de II 
| reușită a minerilor care să le 11
■ aducă o clasare mai bună și 1|
! eventual o promovare în !. 
I divizia B. 11

Aurul Brad-în
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ciuda dificultăților 
financiare a reușit 

evitarea 
retrogradării
Statutul de nou oromovată, 

dificultățile de lot și resursele 
financiare destul de limitate im
pun din capul locului drept 
obiectiv evitarea retrogradării. 
Revenirea după destul de mulți 
ani în Divizia C a brădenilor nu 
s-a produs sub cele mai bune 
auspicii. Chiar în prima etapă, 
Aurul a pierdut acasă cu Minerul 
Certej, iar incidentele de la meci 
i-au atras sancțiunile directe ale 
federației și indirecte ale arbi
trilor. Astfel că după doar cinci 
etape, brădenii aveau un pasiv 
însemnat în clasamentul ade
vărului și păreau condamnați la 
retrogradare.

Conducerea clubului a luat 
o decizie importantă și inspirată 
hotărând înlocuirea antrenorului 
Gh. Petrișor cu Virgil Stoica ce
dat ca un fel de revanșă chiar 
de Minerul Certej. Ajutat și de 
întărirea lotului cu trei jucători - 
M. Stoica, Vereș și Șimon - Virgil 
Stoica a reușit redresarea echi
pei. Jocul Aurului a crescut de la 
o etapă la alta, finalul turului a 
fost unul în forță cu victorii la 
scor și partide spectacol pe te
ren propriu astfel că la sfârșitul 
turului echipa a părăsit zona 
nisipurilor mișcătoare.

în pauza competițională 
conducerea clubului a mai re
ușit achiziționarea a doi jucători 
valoroși (Lazăr și Frandeș de la 
Record Mediaș) și a asigurat 
condiții bune de cantonament și 
pregătire. în consecință, startul 
returului a continuat evoluțiile 
excelente din tur, brădenii ur
când destul de serios în clasa
ment, cochetând la un moment 
dat cu locurile 9-10-11. Finalul 
de campionat a fost însă unul 
cu destule emoții. înfrângerea 
"ghinionistă" pe teren propriu în 
fața celor de la Flacăra Rm. Vâl
cea coroborată cu jocurile de 
culise ale unor echipe slabe 
amenințate cu retrogradarea i-a 
adus pe brădeni în zona fier
binte și în situația de a avea 
neapărat nevoie de victorie în 
ultima etapă. Aurul s-a mobili
zat și a învins fără drept de 
apel (4-0) pe cei de la Petrolul 
Drăgășani reușind să se 
mențină în Divizia C.

Sperăm ca brădenii să nu 
fie copleșiți de dificultățile finan
ciare cu care se confruntă zo
na și să aibă un sezon compe- 
tițional 1999-2000 mai bun.

*

PARÂNGULLONEA
Parângul Lonea a reușit o 

frumoasă evoluție în Campio
natul Diviziei D la fotbal 1998 
- 1999 și s-a clasat pe primul 
loc, ceea ce îi și aduce pro
movarea direct în Divizia C, 
întrucât din campionatul viitor 
s-au înființat încă două serii în 
Divizia C. Pentru viitorul cam
pionat, Parângul face parte 
din seria a IV-a, alături de Mi
nerul Certej, Aurul Brad, Vega 
Deva, Minerul Lupeni și Mine
rul Uricani.

Echipa din Lonea a înce
put foarte bine Campionatul 
‘98 - '99, cucerind victorie 

■ după victorie, având în primă
vară, la reluarea competiției 
în etapa a 14-a, un avantaj de 
7 puncte față de următoarele 
două formații clasate pe lo
curile 2 și 3, Victoria Călan și 
Dacia Orăștie, cu o “linie" de 
clasament de invidiat: 12 11 0 
1 și un golaveraj excelent 33- 
9. Returul a fost însă mult mai 
greu pentru fotbaliștii din Lo
nea. Victoria Călan, Dacia 
Orăștie, CFR Marnrosim - 
echipe ce s-au prezentat 
foarte bine în retur, cu Lazăr - 
jucător antrenor, Carol Gal și 
Nicu Alexiuc la cârmă, au pus 
serioase probleme liderului, 
care a lăsat-o mai moale, spre 
sfârșitul campionatului (când 
avea un avantaj suficient să-i 
asigure promovarea). De alt
fel, la Călan și Simeria, antre
norii Nae Grecu și Dumitru 
Lăzăroiu au folosit mulți juniori, 
pentru a-i testa dacă se poate 
conta sau nu în viitor. Acum, 
conducerea clubului - care are 
meritul pregătirii și asigurării 
condițiilor pentru promovare, 
ing. Jean Ghiță, președintele 
asociației, ing. Florin Stan, pre
ședintele secției fotbal, vice
președintele ing. Nicolae Preda, 
organizatorul de competiții 
Adrian Rusu, cei doi antrenori 
au și pus la punct programul 
de pregătire al formației proas
păt promovate în Divizia C și 
face parte din seria a IV-a. Se 
preconizează întărirea lotului 
de jucători cu 3-4 fotbaliști și 
organizarea unui cantona
ment. Să îi reamintim și pe cei 
care au pus serios umărul la 
promovare: Ghițan, Lovas, 
Ciotloș, Nicoară, Botezatu, 
Constantin, Muntoiu, Petraru, 
Simeanu, Gherase, Lupa, Kalai, 
Kandut, Zaj, Năcreală, Movilă, 

i Apetrei, Câpian, Văleanu. y

CFR Marmosim 
Simeria-revelația 

sezonului în 
Divizia D

Rivalizând cu Parângul 
Lonea de la începutul până la 
sfârșitul campionatului în 
lupta pentru promovare, Vic
toria Călan și Dacia Orăștie au 
avut meritul de a spori atrac- 
tivitatea campionatului și de a 
ridica valoarea jocurilor. Dar 
revelația sezonului în divizia D 
a fost echipa din Simeria CFR 
Marmosim, ocupantă a locului 
IV, echipă care a atras atenția 
prin spectaculozitatea jocului 
practicat, prin fair - play și prin 
interesul pentru promovarea 
jucătorilor tineri. O dovadă în 
acest sens este faptul că 
CFR nu a cunoscut înfrânge
rea pe terfen propriu, fiind și 
singura echipă care a reușit 
victorii acasă contra tuturor 
celor trei echipe implicate în 
lupta pentru promovare: 4-0 
cu Victoria Călan, 1-0 cu 
Dacia Orăștie și 4-1 cu 
Parângul Lonea.

Ion Bădoi, antrenorul din 
turul campionatului, a imprimat 
jocului echipei rigoare, spirit 
de sacrificiu și câteva de
sene tactice clasice capabile 
să compenseze dificultățile 
de lot. Astfel, la finalul turului, 
ceferiștii reușeau să se cla
seze pentru prima dată după 
mult timp în prima jumătate a 
clasamentului

Venirea din retur la cârma 
echipei a fostului antrenor 
secund de la Vega Deva - Ni
colae Alexiuc, coroborată cu 
întoarcerea în lot a lui Pepenar 
- care a avut un stagiu la 
Minerul Certej - a adus un su
flu nou echipei. Jocul sime- 
rienilor a crescut în viteză, 
tehnicitate și spectaculozitate, 
jucătorii având acum mai 
multă libertate de exprimare în 
teren. Această schimbare 
tactică n-a diminuat eficiența 
echipei ci a îmbunătățit-o ast
fel că CFR Marmosim a avut 
un rtftur foarte bun aducând 
puncte prețioase din depla
sare și clasându-se în final pe 
un onorant loc IV.

Așteptăm ca în viitoarea 
ediție de campionat CFR Mar
mosim să confirme și să se 
alăture Victoriei Călan și 
Daciei Orăștie în lupta pentru 
promovare.

---------------------------- ---------- .... ---------------
In Cupa UEFA Intertoto 
Victorie si în deplasare

CKRANAS (Lituania) - 
CEAHLĂUL P.N. O-l

Conducerea echipei Ceahlăul Piatra Neamț ă 
luat în serios participarea în Cupa UEFA - Intertoto 
și a pregătit cum se cuvine ambele manșe din turul 
I al acestei competiții. Ceahlăul a învins cu 1-0 pe 
Ekranas din Lituania și duminică a realizat același 
scor și în deplasare, obținând o victorie tot la limită, 
prin golul înscris de Enache în minutul 38.

Așadar, Ceahlăul s-a calificat în turul al 
doilea al competiției și va avea ca adversară o 

^echipă din Bosnia - Herțegovina.

Elevii iui Haiagian au ratat 
calificarea

ARARAT EREVAN - 
ECM BACĂU 1-0

Revenit la sentimente mai bune față de club și 
conducerea lui, Haiagian a însoțit echipa la Erevan 
și cu toții credeam că armeanul va conduce 
echipa sa la victorie pentru a se califica în turul al 
ll-lea al Cupei Intertoto. în prima partidă a turului, la 
Bacău, Haiagian s-a aflat în tribună și elevii săi au 
fost învinși cu 1-0. Din păcate, nici la Erevan 
fotbaliștii din Bacău, cu focosul lor antrenor pe 
banca tehnică, n-au reușit nimic, ârmenii admi- 
nistrându-le încă o înfrângere, tot cu 1-0. Pe 
aeroportul “Zvartnots" din Erevan, “principalul" din 
Bacău nu mergea decât pe victorie, afirmând că 
“altfel la ce-am mai fi venit?"

Ce se poate face împotriva huliganismului 
pe stadioane și în afara lor?

Despre cele întâmplate în timpul desfășurării 
unor meciuri de fotbal în special pe stadioane, dar 
și în afara lor, mass media a relatat pe larg. însă 
actele de huliganism verbal, agresiuni fizice ce au 
degenerat în scandaluri și bătăi, au continuat. La 
multe partide de fotbal - unde deseori sunt în 
tribună femei, copii - se aud tot mai tare și mai des 
înjurături cumplite care i-ar face și pe birjari să 
roșească, scuipături și strigăte sălbatice, cu 
trimiteri scandaloase, de neiertat, la adresa por
tarilor adverși când degajează balonul. Asemenea 
acte huliganice, cu un comportament violent, au 
declanșat incidente grave între suporterii echipelor 
Steaua și Rapid, după încheierea’meciului din 
finala Cupei României - “Tuborg". Scandalul între 
suporterii celor două echipe și “războiul” dintre 
cele două cunoscute galerii a continuat și după 
câteva zile, când 20 de mașini cu susținători ai 
Rapidului au vrut să răspundă galeriei steliste 
după cele pățite de ei la amintita partidă. Așa se 
face că în afara unor molestări, s-au înregistrat și 
accidentări, mulți tineri fiind nevoiți să apeleze la 
serviciile medicale!

Față de asemenea evenimente care pun într-o 
lumină neagră fotbalul nostru, stadioanele și in
cintele lor devenind tot mai mult locuri lipsite de 
educație, de comportament civilizat, respect față de 
aproapele tău, diriguit^ii fotbalului ar trebui să ia o 
atitudine de neacceptare și sancționare. Tot la 
această partidă s-a mai înregistrat un gest inca

lificabil, făcut de un renumit fotbalist, dar din păcate 
și cunoscut indisciplinat, căpos, arțăgos: Lăcătuș. 
Abia a încheiat o perioadă de suspendare (în urma 
accidentării grave a unui jucător de la FCM Bacău) 
că stelistul și-a permis, după schimbarea sa, când s- 
a deplasat spre vestiare, să-l înjure și să-l scuipe pe 
antrenorul secund de la Rapid, N. Manea!

De această dată, conducerea Federației 
Române de Fotbal s-a decis să intervină cu mai 
multă hotărâre și a convocat joia trecută la sediu 
delegațiile celor două cluburi și șefii galeriilor de 
la Rapid și Steaua. Pentru stăvilirea acestor acte 
de indisciplină și a celor întâmplate la sfârșitul 
meciului de baraj UTA - Rocar, CCN a decis:

- suspendarea lui Lăcătuș pe 10 etape și 
amendarea cu 5 milioane de lei;

- Steaua și Rapid au suspendate terenurile 
pentru 2 etape și vor achita câte o amendă de 
30 de milioane lei;

- CCN-ul a amendat cluburile UTA și Rocar cu 
câte 20 de milioane lei. Arădenii vor juca primele 
două etape de acasă cu porțile stadionului în
chise, la Rocar, terenul este suspendat tot pe 2 
etape, iar portarul bucureștean Tudor a fost 
suspendat 5 etape și ameftdat cu 560.000 lei.

Sancțiunile sunt drastice, pentru învățătură 
de minte. Rămâne de văzut dacă nu se mai iartă 
câte ceva dintre ele. Dacă se umblă din nou cu 
jumătate de măsură nu se va ajunge la stăvilirea 
huliganismului nici pe stadion, nici în afara lui.

Rezultatele din semifinalele 
Cupei României, faza județeană 

TUR
MINERUL GHELARl - VICTORIA DOBRA 1-1 
PARÂNGUL LONEA - VICTORIA ’90 CĂLAN 6-1

Jocurile s-au disputat în data de 23.06.1999. 
RETUR

VICTORIA DOBRA - MIN. GHELARl 4-2 
VICTORIA CĂLAN - PARÂNGUL LONEA 2-2 din 
26.06.1999.

FINALA se va disputa miercuri, 30 iunie a.c., 
ora 17,00, pe Stadionul CFR Marmosim Simeria, 

t între echipele Parângul Lonea - Victoria Dobra.

* Bani pentru mondiale
Mișcarea sportivă din Valea Jiului, în frunte 

cu fotbalul, a avut o istorie strâns legată de 
istoria economică a zonei, de forța financiară a 
sindicatelor de acolo. în ultimii ani tranziția a 
afectat mult “sportul sindical", cluburile din Valea 
Jiului traversând o perioadă foarte dificilă.

Una dintre disciplinele sportive din Vale, cu 
rezultate bune pe plan național și internațional, este 
tirul cu arcul. Deși valoarea sportivilor și perfor
manțele nu au fost afectate de “disponibilizări”, 
posibilitatea arcașilor de la Minerul Aninoasa de a 
onora invitațiile la diverse competiții internaționale s- 
a diminuat simțitor, din cauza lipsei banilor existând 
riscul de a nu puteâ participa la Campionatele 
Mondiale de profil. Pentru a evita o astfel de 
situație neplăcută, Crin Antonescu, ministrul Tine
retului și Sportului, a promis joi, la Petroșani, 
alocarea pe linia federației de tir cu arcul a unei 
sume suplimentare care să faciliteze onorarea 
invitației la Campionatele Mondiale
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Printr-o Hotărâre a Consiliului 
județean

Magistrala 
Paroșeni - 

Livezeni are un 
nou investitor
Una dintre hotărârile recentei ședințe a 

Consiliului județean a fost și aceea 
privind aprobarea protocolului de predare 
de la Consiliul local, la SC Distrigaz Nord 
SA Târgu Mureș a obiectivului de 
investiții “Rețele de distribuție a gazelor 
naturale în localitățile din Valea Jiului - 
conducta magistrală Paroșeni - Livezeni”.

în nota de fundamentare a hotărârii se 
arată că prin semnarea Protocolului se 
asigură condițiile de finanțare și punere 
în funcțiune a obiectivului. Prin hotărârea 
comisiei de licitație, execuția rețelei de 
distribuție a gazelor naturale a fost 
adjudecată în favoarea SC Ozon SA 
Bistrița.

Valoarea documentației reactualizate la 
1 ianuarie a.c. este de 17.688.590 mii lei la 
investiții și 15.188.427 mii lei la construcții 
montaj. Până la începutul acestui an s-au 
executat 1.611.259 mii lei la investiții și 
231.107 mii lei la construcții montaj. 
Finanțarea lucrărilor s-a făcut până în 
prezent de Consiliul județean.

SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureș se 
obligă să preia obiectivul de investiții 
conform documentației de execuție, să-l 
pună în funcțiune în termen de maximum 
trei ani de la data predării și să achite 
Consiliului județean contravaloarea 
cheltuielilor efectuate în valoare de 
1.611.259 mii lei, sub rezerva justificării 
lor prin înscrisuri, în rate trimestriale, 
până la data punerii în funcțiune a 
obiectivului, în preturi actualizate la data 
facturării. (V. NEAGU)
\.__________________

Țara paradoxurilor
Se povestește că, odată, la Spitalul din Zam 

a sosit un vagon de cărămidă, iar directorul 
spitalului a trimis patru nebuni zdraveni să îl 
descarce. După trecerea a patru - cinci ore, 
directorul s-a dus să vadă cum stau cu lucrul 
și a rămas uimit de faptul că nici măcar o bucată 
de cărămidă nu fusese descărcată, dar cei 
patru „muncitori" erau lac de sudoare. Când i- 
a întrebat de ce nu au avansat cu descărcatul, 
nebunii i-au răspuns, jigniți, că ei sunt perfect 
organizați: „doi încarcă - doi descarcă; nimeni 
nu stă degeaba, treaba merge, ca atare, să-i 
lase în pace să poată lucra...”

Nu-i decât un paradox; toți lucrează pe 
rupte, dar nimic nu avansează. Cam așa se 
petrec lucrurile și la nivel de țară; politicieni, 
parlament, guvern, administrație, toți lucrează 
pe brânci, doar economia țării stă pe loc (sau 
chiar dă înapoi).

\ - Bugetul nu are bani pentru nimic, dar
parlamentul își cumpără zeci de mașini de lux 
de fabricație străină (nici măcar Cielo, fabri
cate în România...) și câte un calculator portabil 
pentru fiecare parlamentar - care poate că nu 
știe nici măcar să-l pornească. Se prevede 
construirea unui număr impresionant de sedii 

• pentru direcțiile județene de finanțe, la un cost 
de până la 19 milioane lei/mp, când se știe că 
un sediu super luxos se construiește cu 6 
milioane lei/mp.

- Asigurările de sănătate nu pot plăti 
datoriile la farmacii, pentru medicamentele com
pensate, dar își cumpără sedii de câte 800 mp 
(cu un cost de circa 4 miliarde lei, plus 
amenajarea).

- In legislația fiscală este un haos 
desăvârșit. Ca atare, pe lângă Președinție s-a 
creat o echipă de experți care lucrează la un 
Cod Fiscal. în același timp, Ministerul de Finanțe, 
ignorând Codul Fiscal în lucru, va cheltui 3 
milioane dolari (circa 47 miliarde lei) pentru 
introducerea Legii impozitului pe venitul glo
bal... care în loc să simplifice treburile, le va 
încâlci definitiv.

- Ministrul Justiției acuză magistrații de 
corupție și incompetență, dar propune și obține 
eliminarea recursului extraordinar din Codul de 
Procedură Civilă, precum și a bancrutei 
frauduloase din Codul Penal, pe timp de circa 
șase luni.

- Parlamentul votează legi, se promulgă de 
către Președintele țării, dar nu se elaborează 
normele de aplicare a lor, pentru ca ele să poată 

produce efectele scontate (Legea Zonelor 
Defavorizate, publicată în ianuarie, dar normele 
de aplicare încă nu au fost elaborate nici acum).

- Toți politicienii acuză birocrația excesivă, 
dar de doi ani se tărăgănează simplificarea 
procedurii de avizare și autorizare a investițiilor.

- Sunt acuzați managerii că au dus de râpă 
întreprinderile de stat (din păcate este 
adevărat...), dar în legea contractelor de ma
nagement nu se introduce clauza de răspundere 
materială a managerului.

- Cu toții vor relansarea economică, dar 
fiscalitatea a strangulat complet și puținele firme 
încă viabile din economie.

- Toți luptă contra inflației, dar prețurile și 
tarifele întreprinderilor aflate în poziție de 
monopol, adevărații declanșatori de inflație din 
țară, cresc necontenit și fără nici un control real 
(în top situându-se ROMTELECOM).

- Toți acuză blocajul financiar, dar se feresc, 
ca dracul de tămâie; să realizeze deblocarea 
efectivă.

- în toată presa se vorbește despre surse 
jnterne și externe de finanțare, în special pentru 
întreprinderile Mici și Mijlocii, dar modul lor de 
accesare are un regim quasi-confidențial, încât 
aproape nimeni nu știe cum, de unde și în ce 
condiții se pot solicita acestea.

- Onassis, pornind de la cinci dolari, prin flota 
maritimă, a devenit miliardar. Noi am pornit de la 
miliarde de dolari și o flotă imensă și am rămas 
cu cinci dolari, și aceia datorie...

- Se vorbește fără încetare de 
responsabilitatea ministerială, dar în parlament 
se votează legea „imunității" ministeriale, întrucât 
nu se incriminează decât faptele penale, ca și 
pentru oricare cetățean român și nici nu se 
pomenește de răspunderea aferentă unor 
dispoziții dezavantajoase pentru țară, ordinelor 
ilegale etc.

- Politicienii vorbesc doar de necesitatea 
promovării competenței și moralității în viața 
politică, dar nimeni nu vrea să introducă votul 
uninominal care ar putea responsabiliza clasa 
politică.

în atari condiții, se pare că anormalitatea a 
devenit normalitate și viceversa... Ca atare, 
propun ca pe cei puțini, încă normali, să-i închidem 
la balamuc, pentru a-i feri de contaminare. Iar 
peste câtva timp, de după gardul înalt al casei de 
nebuni, se va auzi, poate, strigătul unui internat: 
„Unde ești tu, Țepeș Doamne...!”

Gheorghe GRUN

I

DISPONIBILIZAȚII 
AU DE LUCRU

Cu fondurile asigurate de Programul 
PHARE Primăria comunei Vata de Jos a 
demarat acțiuni în mai multe direcții angajând 
28 din cei ce au fost disponibilizați din diferite, 
sectoare de activitate. O direcție ar fi aceea 
de curățare a pășunilor. Localitatea are o 
mare suprafață de pășune, dar o parte a 
acesteia a fost de-a lungul anilor împădurită. 
Până în prezent în pășunea Ponor a fost 
curățată de vegetație lemnoasă o suprafață 
de 24 ha, redându-se scopului inițial - 
păscutul animalelor.

A doua direcție de acțiune este cea a 
întreținerii drumurilor de interes comunal. Se 
lucrează pe drumurile dintre Vața și Ciungani, 
Vața și Birtin, DN 76 și Ociu ș.a.

PREȚURI MICI
Oamenii din comuna Bulzeștii de Sus au 

teren arabil puțin, iar producția acestuia este 
serios dijmuită de mistreții ce s-au înmulțit 
foarte tare în ultima vreme. Tocmai de aceea 
se ocupă mai mult de creșterea animalelor, 
în special a bovinelor. La ora actuală, în cele 
circa 240 de gospodării există aproape 700 
de bovine. Oamenii duc laptele, joia, pe piața 
din Brad, iar vițeii și vacile adulte le dau la 
tăiere privatizaților. Prețul oferit de aceștia 
se situează în jur de 7000 lei/ kg. Foarte 
puțin.

CASE NOI
Foarte mulți oameni din mediul urban -, 

din Orășltie, dar și de mai departe - își ridică 
în satul Costești, comuna Orăștioara de 
Sus, case sau vile de vacanță. Unele sunt 
din lemn și sunt construite de două familii 
cu numele Bârsan venite din Maramureș. 
Tot cele două familii au înălțat și noua 
cabană a SC Biharia SRL ce are sală de 
servire și trei camere la etaj pentru cazarea 
turiștilor.

Traian BONDOR

iN-.t 14 HJNF-14 AUGUST,
IV*1* UIMHA SOAnFLUI o NOUĂ OFArtĂ:

În loc de 25$, cartela CONNEX GOI e acum 
doar 15$: Cu o cartelă valorică de 12$ inclusă!

Cumpărând orice pachet CONNEX GO!, vei 
primi o pereche de ochelari pentru eclipsă.

N-ai mai avut o ocazie așa mare. Și dacă nu 
profiți de ea, o să rămâi cu ochii-n Soare!

* Prețurile nu includ TVA. 
“ în limita stocului disponibil.
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Doi inconștienți și 
un prejudiciu de 

1.7 miliarde lei
OSubansambie furate ta Petrila și valorificate ia Târgu Jiu 

I OLa prima lovitură - un prejudiciu de peste 130.000.000 de iei 
«6 Hoții se fură între ei 9 Doi angajați transformați în hoți 

provoacă ia "Siderurgica” un prejudiciu de 1.770.840.980 de iei!

Din rândurile ce urmează 
ne vom da seama cât de ușor 
pot unii indivizi sâ producă fir
melor la care lucrează prejudicii 
de miliarde de lei, fără să gân
dească la faptul că salariile lor 
ar putea să nu mai existe toc
mai din cauza acestora. Po
vestea pe care v-o spunem 
astăzi este destul de întorto
cheată, dar vom încerca s-o 
deslușim. Așadar, este vorba 
de șase inculpați și îi vom adu
ce în scenă în ordinea faptelor 
săvârșite. Practic, vorbim de 
două bande de hoți. Prima își 
avea “reședința” în Valea Jiului, 
cea de-a doua, la Hunedoara. 
Cea dintâi era formată din Zol- 
tan Zalomir, 22 de ani, fără ocu
pație, de loc din Petrila, Daniel 
Lunel, 24 de ani, șomer, tot din 
Petrila, Constantin Gîrgâ, 22 de 
ani, muncitor la SC “Cosmin" 
SA Petroșani și Marcel Goge- 
lescu, 28 de ani, șomer, din 
Petrila.

Cei patru se cunoșteau de 
mai multă vreme. într-o după- 
amiază s-au întâlnit și au dis
cutat despre posibilitatea pro
curării de deșeuri metalice pen
tru a le valorifica. Au pus la cale 
un plan și, într-o seară, cu auto
turismul lui Lunel s-au deplasat 
la o magazie a SC "Electroutil 
General" Petrila. Din această 

I magazie au furat subansamble 
din cupru, truse de chei, de pile 
și un transformator de sudură. 
Pe toate le-au transportat la 
garajul lui Gîrgă, iar după o 
vreme, cuprul l-au valorificat la 
Târgu Jiu. Prejudiciul pe care 
cei patru l-au produs firmei a 
fost de 130.934.874 de lei. Din 
acest moment, în scenă intră 
alți doi hoți. Este vorba de Nico- 
lae Motora, 24 de ani, elecj 
trician la SC “Siderurgica" SA și 
Florică Bică, 24 de ani, mun
citor la aceeași societate. Le
gătura dintre cele două grupuri 
de hoți o fac Motora și Zalomir, 
care sunt cumnați. Aceștia 
discutaseră despre posibilitatea 
sustragerii de cupru din incinta 
"Siderurgicii". Totuși Motora s-a 
înțeles cu Bică pentru a fura 
cupru, așa că s-au pus pe trea
bă. Cei doi și-au luat conce
diu. Noaptea mergeau la locul 

<- ____ __  

de muncă și au început să de
monteze un întrerupător de 6 
kV și mai multe aparate elec
trice. Subansamblele din cupru 
le-au depozitat într-o magazie, 
după care le-au transportat pe 
malul râului Cerna.

Hoții se fură 
intre ei

Mai trece o vreme, iar într- 
o după-amiază Motora primeș
te un telefon de la cumnatul 
său din Petrila. îi spune aces
tuia că a făcut rost de o mare 
cantitate de cupru. în aceste 
condiții, Zalomir ia legătura cu 
ceilalți trei prieteni într-ale fur
turilor, propunându-le să mear
gă la Hunedoara să ia cuprul 
cumnatului. Toți sunt de acord, 
așa că într-o noapte ajung la 
Hunedoara și merg pe malul 
râului, acolo unde Zalomir știa 
că s-a depozitat cuprul furat. 
Au început să-l transporte lân
gă autoturismul cu care veni
seră. Treaba nu a ținut însă, 
pentru ca, aflați prin preajmă, 
Motora și Bică au observat că 
cineva le fură marfa furată. îi 
surprind pe cei patru la "lucru". 
Totuși Zalomir reușește să fugă 
și nu dă ochi cu cumnatul său. 
Ceilalți trei însă au fost puși să 
transporte.cuprul înapoi. Mai 
mult chiar, au fost obligați să 
mai aducă și din incinta SC 
“Siderurgica" SA. în toată a- 
ceastă lucrare sunt surprinși de 
poliție. A fost identificat numai 
Constantin Gîrgă, ceilalți reu
șind să fugă. Lunel și-a aban
donat și autoturismul, ajungând 
la Petrila cu trenul, iar în dimi
neața următoare a declarat la 
poliție că i s-a furat mașina.

Prin demontarea apara
telor electrice și a întrerupăto
rului, o parte din acestea au fost 
distruse, fiind aduse în stare de 
nefuncționare. Valoarea dis
trugerilor provocate de Nicolae 
Motora și Florică BÎcă a fost de 
1.770.840.980 de lei!

în procesul care a urmat, 
pentru valoarea aparatelor ca
re nu mai pot fi puse în funcțiu
ne - SC “Siderurgica” SA Hune
doara s-a constituit parte civilă 
cu 443.587.140 de lei.

• ' ........................................ ......  .......... ' ■ ............ ’

Pe scurt
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i Criminal era 
I chiar gazda!

într-o recentă zi, în jurul 
I orei cinci, la Poliția Orașului 
I Vulcan s-a prezentat Valeriu 
| Apetroaie, de 32 de ani, fără 
| nici o ocupație, de loc din Un-
■ teni, județul Botoșani.
• Aflat într-o stare avansată de 
I ebrietate, acesta a sesizat poli- 
| țiștii că, în locuința lui Gheorghe 
| Petresc, de 58 de ani, din Vul-
■ can, se află o femeie moartă.

Din cercetări s-a constatat
■ că este vorba de Ana Cernica, 
I 39 de ani, din Sascut, județul 
| Bacău. Femeia nu avea nici o 
| ocupație și locuia împreună cu
■ reclamantul într-o anexă a 
! locuinței lui Gheorghe Pe-
• trese. Cadavrul prezenta o 
I plagă înjunghiată pe partea 
| interioară a piciorului drept.
| Echipa operativă care a
■ acționat împreună cu procu- 
! rarul din cadrul Parchetului de 

I pe lângă Tribunalul Hunedoara 
I a stabilit următoarele.
| Fiind în stare avansată de 
| ebrietate în timpul unei discuții 
I contradictorii cu femeia pri- 
J vind moștenirea unui imobil, 
I Gheorghe Petresc a lovit-o cu 
| un cuțit secționându-i vena 
| femurală.

Victima a decedat din ca- 
*^uza hemoragiei:

împotriva lui Gheorghe 
Petresc a fost emis mandat 
de arestare preventivă pen
tru ,,lovire cauzatoare de 
moarte".

5-a răsturnat 
în afara 

carosabilului
Era în jurul orei 20,30 

când, într-o recentă zi, pe DJ 
686 în Rîu de Mori, condu
cătoarea autoturismului cu 
numărul HD-66-SLM, Liliana 
Enășescu, 28 de ani, din co
mună, s-a răsturnat în afara 
carosabilului.

S-a constatat că într-o 
curbă periculoasă nu a re
dus viteza și a pierdut con
trolul volanului.

A rezultat rănirea gravă a 
conducătoarei auto și rănirea 
ușoară a altor două pasa
gere aflate în mașină.

Violatorii din 
Petrila

Două eleve de 18 ani, din 
Petrila, au sesizat într-o dimi
neață Poliția din localitate că, 
în seara anterioară, în jurul 
orei 22, prin invocarea unor 
motive mincinoase, au fost 
conduse de prietenii lor pe 
un deal din apropierea ora-

--------------------------------------------
șului și, după ce perechile s- | 
au despărțit, cei doi le-au ! 
amenințat, agresat, după ca- * 

re le-au violat. I
După aproximativ cinci | 

ore, cei doi au fost depistați. | 
Ei se numesc Norocel Dan- i 
da, 21 de ani, cunoscut cu ! 
condamnări pentru furturi, și • 
Andrei Tutuc, de 18 ani. Ambii I 
sunt din Petrila și nu au nici o | 
ocupație. [

împotriva celor doi par- ■ 
chetul a emis mandate de ! 

arestare preventivă.

Romulus s-a | 
sinucis in zona j 

Hășdat
Polițiștii din Hunedoara | 

au efectuat cercetări pentru | 
luarea măsurilor legale pri- | 
vind pe Romulus Gruia, 39 ! 

de ani, depanator radio TV ■ 
din municipiu.

Recent, cadavrul aces- | 
tuia a fost găsit pe un teren | 
viran din zona Hășdat.

S-a stabilit că cel în ca- . 
uză prezenta afecțiuni psi- I 
hice, pe fondul unei boli la I 
glandele suprarenale și ti- | 
roidă, iar din cauza durerilor | 
s-a sinucis luând o substanță ■ 
toxică. .

Asupra lui s-a găsit un ■ 
bilet în care își lua adio de la I 
familie, scriind că a înnebunit | 
de durere și nu mai poate | 
suporta, cerându-și scuze că ■ 
își ia viața.

Crima de 
la

Aninoasa
Poliția orașului Aninoasa 

a fost sesizată că în aparta
mentul lui Valentin Toma din 
localitate se află cadavrul unei 
femei. Echipa operativă, în
soțita de procuror, a stabilit din 
primele cercetări că este vor
ba de Daniela Elena Cojocaru, 
31 de ani, din Lupeni. Femeia 
nu avea nici o ocupație și 
locuia fără forme legale la 
Aninoasa. Cadavrul prezenta o 
rană contuză în zona parie
tală, multiple echimoze la 
mâini și picioare. S-a mai 
stabilit că decesul a survenit 
ca urmare a loviturilor repetate 
aplicate pe parcursul mai mul
tor zile, pe fondul consumului 
de alcool și al geloziei, autorul 
acestora fiind concubinul 
Danielei - Valentin Toma.

Toma are 36 de ani, nu are 
nici o ocupație și fusese liberat 
din penitenciar doar cu o săp
tămână în urmă, fiind condam
nat anterior pentru furt. Pe 
numele lui a fost emis mandat 
de arestare preventivă pentru 
comiterea infracțiunii de lovituri 
cauzatoare de moarte.

Răspundem 
cititorilor

Daniel Jurca - Brad 
Paza în comune
In comunele și satele 

în care s-a hotărât ca pa
za bunurilor publice și aie 
cetățenilor să se asigure 
de către cetățenii aces
tora, prin rotație, persoa
nele care execută această 
pază trebuie să îndepli
nească anumite condiții. 
Astfel, persoana în cauză 
trebuie să fie cetățean ro
mân și să fi împlinit vârsta 
de 21 de ani; să aibă apti
tudini fizice și profesio
nale adecvate; să fie cu
noscută ca persoană co
rectă, cu o bună conduită 
cetățenească și să nu ai
bă antecedente penale 
pentru infracțiuni comise 
cu intenție; să aibă sta
giul militar satisfăcut și să 
nu depășească vârsta de 
65 de ani.

Așa stând lucrurile, obli
garea mamei dv. ia execu
tarea pazei prin rotație este 
ilegală.

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU

| egea locuinței este o lege 
importantă, care regle

mentează aspecte sociale, eco
nomice, tehnice și juridice ale 
construcției și folosinței locu
ințelor, cuprinzând dispoziții amă
nunțite interesând dezvoltarea 
construcției de locuințe, închi
rierea locuințelor, administrarea 
clădirilor de locuit, locuința so
cială, locuința de serviciu și lo
cuința de intervenție, locuința de 
necesitate și locuința de pro
tocol.

Prima modificare adusă în 
noul proiect de lege este cea 
mai importantă, reprezentând 
singura speranță pentru zeci 
de mii.de tinere familii ajunse 
în pragul disperării din cauza 
lipsei unei l<?cuințe cât de cât 
decente: ..Articolul 5 se com
pletează cu un nou alineat, 
care devine alineatul 3, cu 
următorul cuprins:

. Sunt scutite, cu drept de 
deducere a TVA, construcții: 
de locuințe, consolidarea și 
reabilitarea locuințelor exis 
tente, realizate în cchdiUi1? 
alin 1 și 2, precum și ale.ar»

MODIFICĂRI LA LEGEA LOCUINȚEI
6-7, art. 50, art. 55 și art. 63". 
Câteva rânduri care pot scoa
te construcția de locuințe din 
moartea clinică în care se află 
în prezent. Este o gură de 
oxigen pentru investitorii și 
constructorii covârșiți de ne
numărate taxe și impozite, ca
re să nu mai spunem că, în 
același timp, prețul unui apar
tament construit în asemenea 
condiții va fi mai scăzut cu 
aproximativ o cincime.

La rândul său, și alineatul 
2 al articolului 7 mai aduce un 
zâmbet de încredere celor 
fără un adăpost: „Persoanele 
din categoriile menționate la 
lit. a-d (n.a, - persoane defa
vorizate, în special tinerii că
sătoriți) pot beneficia de o 
subvenție de I:; bufetul de 
stat, în limitele prevederilor 
bugetare anuale, în raport cu 
zenitul med';/ net lunar pe 
membru de familie, de • .'ia la 

30% din valoarea locuinței cal
culată la valoarea finală a a- 
cesteia, precum și de plata în 
rate lunare, pe termen de 20 
de ani, a diferenței față de 
prețul final al locuinței, după ce 
s-au scăzut subvenția și avan
sul minim obligatoriu de 10% 
achitat de contractant, din va
loarea locuințelor calculată la 
data contractării". Este vorba 
deci, după cum se poate lesne 
observa, despre niște facilități 
reale, constituind singura so
luție pentru a ieși din impasul 
național în care ne aflăm în 
acest domeniu.”

în schimb, alineatele 1 și 5 
ale articolului 20, cele care 
prevedeau condițiile în care 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni acorde credite tinerilor 
căsătoriți pentru construirea 
sau cumpărarea de locuințe, 
au toate șansele să fie schirr 
baie chiar din mars. Astfei, 

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni nu va mai acorda 
nici un credit subvenționat, 
rolul acesteia fiind preluat de 
viitoarea Asociație Națională 
a Locuințelor, care se speră 
că se va înființa în cel mai 
scurt timp posibil. Noul orga
nism va coordona la nivel 
național construcția de lo
cuințe, iar facilitățile de până 
acum se vor păstra, mai mult 
chiar, va acorda noi înlesniri 
tinerilor căsătoriți. Deci nu ne 
va rămâne decât să sperăm 
că Asociația Națională a Lo
cuințelor își va intra cât mai 
repede cu putință în pâine.

Nu este lipsit de interes 
să amintim că de noile pre
vederi vor beneficia, în ve
derea terminării lucrărilor de 
.construcții, și persoanele ca
re au cumpărat, potrivit legii, 
locuințe aflate în diferite stadii 
de execuție, situate în blocuri 

începute înainte de anul 1990 
și neterminate.

Alte modificări majore 
sunt aduse și în ceea ce pri
vește s.tuația asociațiilor de 
locatari. Astfel, aceste aso
ciații constituite potrivit Legii 
nr. 5/1973 din proprietari din 
clădirile cu mai multe locuințe 
în proprietate mixtă sau pri
vată se vor reorganiza în aso
ciații de proprietari, în con
formitate cu Regulamentul- 
cadru al asociațiilor de pro
prietari. De asemenea, până 
la înființarea și funcționarea 
birourilor de carte funciară, 
înregistrarea proprietății în 
vederea constituirii asociațiilor 
de proprietari se face în re
gistrele de publicitate de la 
birourile de transcripțiuni și 
inscripțiuni imobiliare din ju
decătorii. De remardat că aso
ciația de proprietari se- con 
stituie pe baza hotărârii a cei 

puțin jumătate plus unu din 
numărul proprietarilor aparta
mentelor și spațiilor cu altă 
destinație decât aceea de 
locuință, în cadrul unei clădiri, 
în clădirile de locuit, cu mai 
multe tronsoane sau scări, se 
pot constitui asociații de pro
prietari pe fiecare tronson sau 
scară în parte dacă proprie
tatea comună aferentă tron
sonului sau scării poate fi 
delimitată și dacă este posibilă 
repartizarea cheltuielilor co
mune pe tronsoane sau scări. 
Prin aceste cheltuieli comune 
se înțeleg cheltuielile sau obli
gațiile financiare ale asocia
ției, care sunt legate de ex
ploatarea, reparația sau între
ținerea proprietății comune 
sau care nu pot fi înregistrate 
pe fiecare prbprietate indi
viduală. Stabilirea cotei-părți 
din cheltuielile de reparație ai 
proprietății comune ce revine . 
fiecărui proprietar din cadrul ț 
condomeniului se face pro- i 
porțional cu cota-parte dirt'- 
proprietatea comună aferentă ; 
oroprietâții individuale.

mii.de
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Bugetul local între experiența și

- Die primar Petru 
Bora au trecut șase luni 
din acest an. Bugetul lo
cal are alte surse de for
mare decât în anul 1998. 
Ce concluzii se desprind 
în prezent din această 
perspectivă?

- Concluziile sunt dure
roase din două unghiuri de 
vedere: în primul rând s-au 
tăiat sursele de formare 
ale bugetului de la nivel 
central cât și subvențiile 
pentru investiții. Ca volum 
al bugetului suntem la ace
leași cifre - 9,3 miliarde de 
lei - dar aveam siguranța 
acestor bani. Iar în al doilea 
rând în noua configurație a 
bugetului am rămas numai 
pe sursele locale unde rit
micitatea încasării sumelor 
până la jumătatea anului 
conduce la o consecință 
dramatică. Din 9,3 miliarde 
de lei ar fi trebuit să avem 
încasate jumătate, or, noi 
nu avem strâns nici o tre
ime din program.

/*

La căminele
de

nefamiliști
Datorită neplății energiei 

electrice și a apei la căminele 
de nefamiliști nr. 2 și 3 din 
Călan aceste servicii au fost 
sistate.

Situația creată în cele do
uă imobile este fără precedent. 
Oamenii nu au lumină, iar apa 

!>ez<astm
trebuie să o aducă cu găleata. 
Mirosul te izbește de ia câțiva 
zeci de metri, riscul bolilor mi
zeriei devine iminent, iar peri
colul unei tragedii plutește în 
aer. în prezent în cele două 
cămine locuiesc circa 200 de 
persoane - și câteva familii 
care au copii mici - iar o parte 
însemnată au devenit șomeri 
prin disponibilizările făcute de 
la Combinatul Siderurgic.

Cum spuneam situația 
acestor oameni tinde să de
vină tot mai gravă pe zi ce 
trece, întrucât nu au bani să- 
și achite datoriile, iar SC 
Minagval SA - proprietarul 
căminelor, este în lichidare.

Față de această situație 
Primăria locală a încercat să 
găsească o soluție de rezol
vare a lucrurilor, însă adresele 
se plimbă de la Minagval la 
Conel sau Prefectura județu
lui, fără a se identifica un mij
loc concret de rezolvare a 
dramei în care locuiesc și tră
iesc cele aproximativ 200 de 
persoane.

Se va găsi o cale de re
zolvare a stării de lucruri de 
la cele două cămine de nefa
miliști și mai ales când - este 
greu de spus deocamdată.

Pagină r&llzată de 
Valentin NEAGU, 
Cornel POENAR 

Foto: Traian MÂNU

deziluzii
Mai mult, dacă analizăm 

această treime, jumătate din 
bani provin din alte surse și 
nu din ceea ce ne-am pro
pus.

Concret în bugetul local 
până în prezent avem înca
sate 1,102 miliarde de lei din 
taxe și impozite locale dintr- 
un total de 4,5 miliarde de 
lei.

- Care este situația în
casărilor banilor ce provin 
din impozitele pe salarii?

- Și aici situația este 
foarte grea.

Din cele două miliarde 
de lei pe care trebuia să-i 
încasăm din aceste cote pe 
salarii avem strânși numai 
500 de milioane de lei. Re
pet, situația este foarte grea. 
Nu se poate vorbi despre în
chiderea primăriei, dar se 
poate discuta de imposibili
tatea de a rezolva niște ce
rințe ale comunității ce vi
zează în special gospodă
rirea și întreținerea orașului, 
iluminatul public, curățenia,

Minlcaslelul din parcul orașului Călan se scalda tn soare

Din anul 1989 
nici un leu pentru cărți!

azi

- Casa de cultură a sindi
catelor din Călan are de multi 
ani bibliotecă, nu dnă 
Rodica Moldovan?

- Da, cred că de ia înce
putul existenței ei.

- Dumneavoastră de când 
sunteți bibliotecară?

- Doar de câțiva ani.
- Câte volume are 

biblioteca?
- Cam 20- 22 de mii de 

volume. Chiar acum refacem 
inventarul. Sunt multe cărți 
uzate sau depășite. Avem, de 
exemplu, și volume de-ale 
lui Lenin. Va trebui desigur 
să le scoatem. Pentru istorie, 
vom păstra câte un volum.

- Din scrierile lui Nicolae 
Ceaușescu mai există ceva?

- Nu. Toate au fost arse 
de revoluționari.

- Cu cititorii cum stați?
- Cei mai mulți sunt 

elevi. De fapt, numărul citi
torilor este în continuă scă
dere. Acum avem 450 cititori 
înregistrați.

- Ce se citește mai mult?
- Se caută literatura ro

mână. Apoi cărți de specia- 

precum și lucrările de in
vestiții care sunt blocate în 
totalitate.

- Credeți că există o 
șansă de depășire a si
tuației?

- Nu se poate spune că 
nu ar exista șanse. O per
spectivă trebuie să avem. 
Dar acest lucru depinde 
de dezvoltarea economică. 
Or, dacă ritmul economic 
pe oraș scade, efectele 
sunt dureroase și în dome
niul social. Combinatul 
merge greu, numărul șo
merilor crește de la o zi la 
alta, bani sunt tot mai pu
țini, iar efectele se simt mai 
împovărătoare de la o zi la 
alta.

Facem eforturi să dăm 
ajutoarele sociale la zi, 
întrucât acești oameni nu 
mai au nici o sursă de 
bani, chiar dacă din lipsă 
de fonduri am fost obligați 
să închidem cantina soci
ală încă luna
februarie.

litate. Adevărul este că nu 
prea avem cărți care le tre
buie copiilor.

- Cam câte volume ați pri
mit în ultimii doi ani, să 
zicem?

- Din 1989, pentru cărți 
nu s-a primit nici un leu. S- 
au purtat discuții și cu pri
măria pentru a ne sprijini, 
dar degeaba.

- In ansamblu, cum apre- 
ciați activitatea bibliotecii?

- Lumea citește tot mai 
puțin. Populația orașului a 
scăzut, de aici și numărul 
tot mai mic de cititori. Dar 
nu numai asta. Televiziunea 
ne-a luat foarte mulți citi
tori. Cu atâtea seriale și 
tclenovele... Este mai ușor 
să privești la televizor decât 
să citești o carte.

- Cum vedeți viitorul 
bibliotecii?

- Nu prea .. >m spe
ranțe să primim vreun 
sprijin de untieva. Cel 
puțin deocamdată. Nici nu 
știu <<■ să zic. Biblioteca a 
fost nchisă ani tie zile, 
iar acum...

I

x Oameni 
săraci, piață 

săracă
Despre piața din Călan s- 

a mai scris. în periplul nostru 
prin oraș, am ajuns însă din 
nou în zona ei. De fapt chiar 
în piață. Și am găsit-o poate 
mai săracă decât oricând. 
Cumpărătorii sunt tot mai pu
țini. Și dintre aceștia, mulți în
treabă de prețuri, dar nu cum
pără. Produse ar mai fi. Ne 
referim la legume, fructe, în 
general produse alimentare. 
Există ș1 multe tarabe cu tot 
felul de lucruri aduse din țară 
și de aiurea. Domină confec
țiile și încălțămintea. Nici aici 
însă nu se înghesuie oamenii. 
De altfel, în tot timpul cât am 
poposit în piață nu am văzut 
pe nimeni să cumpere ceva 
de la aceste tarabe. Această 
apatie a cumpărătorilor, ca să- 
i spunem așa, spune multe 
despre puterea de cumpărare 
a cetățenilor din Călan, despre 
sărăcia care, încet, încet se 
accentuează în acest oraș. 
Iar acest lucru se poate lesne 
observa nu numai în piață.

lată și niște prețuri: cartofi 
noi - 4000 lei/kg, roșii - 8000 
lei/ kg, ardei gras - 3500 lei/ 
bucata, castraveți - 5000 lei/ 
kg, fasole verde - 7000 lei/ kg, 
lapte - 3500 lei/1, telemea de 
oi - 28.000 lei/ kg.

i]

Ne-am propus recent să 
vedem care mai este starea 
blocurilor și a spațiilor verzi de 
pe unele străzi ale orașului. 
Ne-am propus de fapt să ve
dem cât de gospodari sunt ce
tățenii respectivelor imobile.

Drumul nostru a început 
pe strada Ovid Densusianu, 
cu blocul 6, scara H 8. Intrarea 
este ca vai de ea. Pereții sunt 
scrijeliți, murdari, deteriorați, cu 
tot felul de înscrisuri. La parter 
sunt și uși rupte. Practic aici nu 
există nici un semn de bună 
gospodărire. Imaginea acestei 
intrări ne-a determinat se ne 
întrebăm: cum poate un om ca
re locuiește aici să treacă zil
nic nepăsător pe lângă un 
astfel de peisaj? Nici dacă s-ar 
vrea cu tot dinadinsul să se 
distrugă, credem că nu s-ar 
putea realiza ceva mai “bun".

Nici zona verde din ime
diata apropiere nu arată mai 
bine. Iarba este necosită, că
zută, trandafirii nesăpați. Există 
o însemnată' suprafață de 
zonă verde, dar arată mai rău 
ca un maidan. Nimeni nu mișcă 
un deget pentru a face ceva. 
Și-atunci cum să nu t^ întrebi: 
< o fel de oameni locuiesc oare 
aici?

z
Donație•

Florian Keler este un tânăr 
de 14 ani din Germania și locu
iește în Donauessingen. Fiind 
un pasionat al picturii, a rea
lizat mai multe tablouri pe care 
le-a vândut în schimbul sumei 
de 710 DM. Banii rezultați au 
fost donați Crucii Roșii hune- 
dorene care în preajma Zilei 
Copilului a oferit între altele 
cadouri copiilor străzii din loca
litățile Călan, Hațeg, Simeria și 
Deva.

Din acești bani s-au cum
părat ghiozdane, rechizite și 
dulciuri.

Cabinet de 
medicină 
generală 

într-o ediție trecută a zia
rului nostru informam cetățenii 
orașului Călan că, prin sprijinul 
organizației de Cruce Roșie din 
Germania, au fost cumpărate 
două camere într-un cămin de 
nefamiliști unde este în curs 
de amenajare un sediu al Crucii 
Roșii din localitate. Intențiile 
autorităților locale sunt ca în 
acest spațiu să fie amenajate 
un cabinet de medicină gene
rală, precum și un punct far
maceutic prin intermediul că
ruia o parte dintre pacienți să 
poată beneficia de ajutor în 
cazurile de boală.

Intr-un an 
numărul 

șomerilor s-a 
dublat

Potrivit datelor existente la 
Unitatea locală Călan din ca
drul AJOFP Hunedoara, rata 
șomajului în zonă se ridică la 
30 la sută, fără a mai lua în 
discuție numărul persoanelor 
care nu sunt înregistrate în că
utarea unui loc de muncă.

în prezent, de ajutor de șo
maj beneficiază 1022 persoa
ne, de integrare profesională 
169, iar de alocație de sprijin 
631. în căutarea unui loc de 
muncă, fără să beneficieze de 
bani, în evidență sunt înscrise 
665 de persoane. Dacă facem 
o comparație cu anul trecut, la

Pe.aceeași stradă am ajuns 
să vedem și punctul termic nr.2. 
Acesta aparține SC Hidroterm 
Trans SA. Ei bine, trebuie s-o 
spunem clar: respectiva clădire 
arată ca după război. Credem

Gospodărirea 
localității

că și o clădire bombardată din 
Kosovo ar arăta mai bine. Te 
prinde jalea numai când o 
■privești. Zidurile sunt degradate, 
cade tencuiala de pe ele. 
Geamurile sunt sparte, în multe 
locuri înlocuite, cu tablă ruginită 
etc. Ne-am, pus și ne punem 
întrebarea: de ce și-or fi pus cei 
de la SC Hidroterm Trans SA 
numele firmei pe o asemenea 
dărăpănătură?

Pe strada Ovid Densusianu 
am purces într-o zi ploioasă 
Peste tot am întâlnit bălți nai 
mari sau mai mici, noroi, gunoaie:. 
De pe multe blocuri cade 
cuiala, cu intrări distruse 
zonele verzi arată de parcă r.ir 
odată o mână de om gospotn 
nu le-a atins

Oricum,.imaginea cu care 
am plecat de aici relevă dela- 

i:

aceeași perioadă numărul șo
merilor în Călăn s-a dublat.

Șansele de găsire a unui 
loc de muncă în perspectivă 
sunt minime, iar securea dis
ponibilizărilor va mai reteza 
într-o perioadă scurtă de timp 
încă 130 de locuri de muncă.

Premiali la 
Caracal

De curând, formația de că- 
lușari,din satul Grid a participat 
la Festivalul național “Călușul 
românesc” de la Caracal.

în urma evoluției pe scena 
festivalului, călușarii din Grid 
s-au clasat pe locul III la cate
goria cete. De remarcat faptul 
că rezultatul obținut confirmă 
talentul mesagerilor dansului 
călănean pe scena de la Cara
cal, după ce la Orăștie în ca
drul Festivalului "Călușul tran
silvănean” ediția a 30-a au 
obținut locul I.

Distrug fără să 
repare 

într-un dialog recent pe ca
re l-am avut cu reprezentanții 
Primăriei din Călan, aceștia și- 
au exprimat nemulțumirea față 
de cum arată anumite porțiuni 
din oraș după montarea noilor 
rețele de telefonie de către 
RomTelecom.

Viceprimarul orașului Octa
vian Dumulescu ne-a mai pre
cizat că primăria nu are bani 
pentru readucerea la faza iniți
ală a zonelor in care s-au 
efectuat săpături, iar obligația 
de a le reface revine în exclu
sivitate celor care au efectuat 
săpături.

întuneric din 
lipsă de bani
Datorită neplății facturii la 

energia electrică pentru 
iluminatul public din localitățile 
Nădăștia de Sus și cea de Jos, 
timp de trei săptămâni sătenii 
au trăit în beznă. Lipsa banilor 
în bugetul Consiliului local din 
orașul Călan nu va exclude 
într-o perioadă următoare noi 
întreruperi de energie electrică 
în alte locamăți din împrejurimile 
orașului Călan.

sare și indiferență față de tot 
ceea ce se întâmplă în jur.

Nici strada Bradului nu este 
departe de ceea ce se întâmplă 
pe Ovid Densusianu. Tot felul 
de săpături pot fi văzute. Zone 
verzi neîntreținute sau distruse, 
acolo unde mai există gărdu- 
lețe, sunt culcate la pământ. 
Foarte rar am putut zări o floare 
sau un strat săpat.

Ce putem spune despre 
acest lucru? Că cei ce trăiesc 
pe această stradă nu sunt de
parte de delăsarea vecinilor lor 
de pe Ovid Densusianu.

Pașii ne-au purtat și pe stră
zile Mihai Eminescu și Pieței. Nu 
diferă prea mult nici una față de 
celelalte. O rază de speranță s- 
a ivit însă când am ajuns în fața 
blocului nr.5 de pe strada Pieței. 
Ei bine, atunci când am crezut 
că nu dăm peste vreun gos
podar, aici am putut vedea stra
turi frumoase, întreținute, zonă 
verde curată. Deci se poate, 
deși cu o rândunica...

Ș, pentru ca această mică 
speranță sa dispară, la sfâr
șitul periplului nostru am dat 
oeste punctul termic numărul 3 
?! tceleiași firme amintite. Și I 
acea» : oferă o imagine jalnică. | 
pafta-i lovit de bombe...
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Ediția a Vi-a a simpozionului

Religie și cultură - 
Influente și interferențe
Inițiat în toamna lui 1994, șub genericul "Contribuția 

creștinismului la păstrarea și dezvoltarea valorilor neamului", 
simpozionul științific organizat de Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva a ajuns la ediția a Vl-a. Pe parcurs, mai exact 
începând cu ediția a lll-a, și-a schimbat titulatura în "Religie și 
cultură - Influențe și interferențe", generic sub care a avut loc și 
în zilele de 24-25 iunie, la Deva.

Lucrările în plen cât și cele ale primei secțiuni, din după- 
amiaza zilei de joi, au fost găzduite de sala festivă a Prefecturii. 
Vineri, secțiunile a ll-a și a lll-a s-au derulat la Secția de artă a 
muzeului. Au participat cu lucrări cercetători, muzeografi, preoți, 
alți specialiști din numeroase orașe (Alba-lulia, Sibiu, Cluj- 
Napoca, Timișoara, lași, Tg. Mureș, Deva, Zalău ș.a.).

După cuvântul de deschidere al dnei Adriana Pescaru, 
director general al muzeului, au urmat saluturile domnilor Nicolae 
Stanca, prefect, Gheorghe Marc, vicepreședinte al Consiliului 
Județean, și loan Pavel din partea Inspectoratului Județean de 
Cultură. în plen au fost prezentate mai multe comunicări. Adrian 
Popescu din Cluj-Napoca în lucrarea "Religie și cultură" s-a referit 
mai ales la prezența sacrului în literatură, la poezia religioasă. 
Dna Viorica Lascu, tot din Cluj, în "Ecumenism - Realitate și 
perspective”, a vorbit despre bunele relații existente în trecut între 
cele două biserici române surori, ortodoxă și greco-catolică, și 
necesitatea ca raporturile actuale să redevină cum au fost. 
"Ortodoxie și ecumenism. Puncte de vedere", aparținând dlui 
Mihail Rudeanu, Deva, a subliniat întâietatea și disponibilitatea 
bisericii ortodoxe române în lupta pentru întronarea păcii între 
creștini, deschiderea sa întru ecumenism.

"Toleranța confesională - factor determinant în evoluția 
artistică a Banatului în sec. al XVIII-lea” a fost subiectul cu care 
s-a prezentat la simpozion dna Adriana Buzilă din Timișoara. între 
altele a precizat că toleranța religioasă se face simțită și azi în 
viața religioasă a cultelor de aici. Singura față bisericească 
prezentă, părintele Ștefan Czeteni, din Deva, a evidențiat latura 
socială a bisericii ortodoxe după 1990, când a revenit în școli, 
armată, spitale și penitenciare, a rectitorit sau patronează 
cantine, spitale, așezăminte de ocrotire. înțelegerea frățească la 
care biserica ortodoxă este dispusă și care a culminat cu vizita 
papei în țara noastră a fost evocată de mai mulți vorbitori.

în încheierea plenului simpozionului, dna Maria Basarab, de 
la muzeul devean, a prezentat cartea "Spiritualitatea transilvană 
și istoria europeană”, editată la Alba lulia de Ana Dumitran și 
lacob Mîrza, o sinteză de lucrări științifice din diverse domenii, în 
care se prezintă raportul benefic dintre biserică și istorie, dintre 
carte și biserică. Documentarea serioasă a lucrărilor, modul lor 
de prezentare au făcut să fie urmărite cu interes de către cei 
prezenți. '

Viorica ROMAN
- .............. ■ ---------
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BERBEC
Aveți nevoie de prieteni, de 

companie. Problemele 
materiale se vor rezolva. Nu 
refuzați invitația cuiva. Aveți 
nevoie de mai mult curaj 
pentru a vă rezolva proble
mele.

TAUR
Logica răspunde la nume

roase întrebări, dar nu aveți 
darul ei. în schimb aveți altă 
aptitudine cu efecte benefice 
pentru situația materială a 
familiei.

GEMENI
Sunteți nesigur față de 

sentimentele dv. față de 
parteneră. Dacă relația este 
puternică, aceste temeri vor 
dispărea. Vă întâlniți cu 
persoane care vă pot 
influența cariera.

RAC
Munca alături de un coleg 

sau un șef poate fi un mediu 
fertil pentru noi idei. S-ar 
putea să vă despărțiti la scurt 
timp.

LEU
Sunteți puțin nesigur, 

există pericolul de a comite o 
serie de greșeli. Păstrați-vă 
generozitatea și buna 
dispoziție.

FECIOARĂ
Dacă munciți în colectiv, 

eficiența va fi maximă. 
Concentrați-vă pe stabili
zarea situației dv. Azi puteți 
să vă înnoiți garderoba,

. ncteseep

neveste?
bugetul familiei nu va 
suferi.

BALANȚĂ
1

Surpriză plăcută la locul de 
muncă. Afaceri avantajoase 
din care nu vă veți îmbogăți, 
dar veți trăi mai bine.

SCORPION
Dacă aveți bani, cumpărați 

o cameră de luat vederi și 
faceți filme. Veți călători și 
partenerul va fi gelos fără 
motiv, veți ieși din monotonia 
privitului la Tv.

SĂGETĂTOR
Nu doriți să-i răniți pe cei 

dragi, dar îi veți face să 
sufere prin sarcasm și ironie, 
deși nu merită. Astrele nu vă 
sunt favorabile; încercați să 
nu vă pripiți în hotărâri!

CAPRICORN
Nu vă criticați, nu vă 

judecați colegii și șefii, căci 
vă îngreunați propria situație. 
Lucrurile plănuite nu vă 
reușesc. Evitați certurile cu 
partenerul că vă consumă 
energia.

VĂRSĂTOR
Veți avea mult de lucru și 

fiind conștiincioși vă veți 
angaja la mai mult decât 
puteți. Apelați la ajutorul 
partenerului dv.

PEȘTI
Timpul e ireversibil. De 

aceea gândiți-vă bine cu cine 
vă împărțiți soarta pentru că, 
o dată picați în capcană, va fi 
foarte greu să scăpați din ea.

CURS PENTIRU EDUCATORII 
COPIILOR ORFANI

La Deva, Fundația "Cone
xiuni", în colaborare cu Direcția 
Județeană pentru Protecția Drep
turilor Copiilor, a organizat un curs 
pentru formarea educatorilor care 
lucrează cu copii orfani. Acesta a 
debutat în februarie, când a durat 
2 zile, s-a continuat timp de 5 zile 
în iunie și se va încheia în octom
brie (între 21 și 26). Cei 26 de 
cursanți - educatori de la centrele 
de plasament devene și lucrători 
ai direcției, inclusiv psihologi - vor 
primi după evaluarea lucrărilor 
practice o diplomă și, ceea ce e 
mai important, o altă viziune asu
pra modului în care copiii mici 
trebuie educați. Tema seminarului 
este "Joaca - o cărămidă de 
bază în formarea pentru viață”, 
parcurgerea sa intenționând să 
producă o schimbare de menta
litate a educatorilor.

Cursurile sunt ținute de dna 
Elisabeth Porstner, cadru didactic 
la un institut de formare în dome
niul pedagogiei preșcolare din 
Viena, ajutată de dna Grete 
Meissl, educatoare pentru ne
văzători. Mărturisind că nu vrea 
să schimbe metodele noastre 
pedagogice, ci doar să sugereze 
o altă cale, preciza că a acordat 
un spațiu mai restrâns teoriei, iar 
în activitățile practice a insistat pe 
socializarea, atât a educatorului 
(care la noi i se pare prea reținut, 
chiar inhibat), cât și a copilului. 
Acestea s-au susținut cu ajutorul 
materialelor aduse din Austria, 
donate apoi educatorilor spre a 
putea continua ce s-a început.

Dna Elisabeth Porstner acti
vează în România din 1991. Inițial 
a făcut-o prin intermediul Aso
ciației "Copiii României", realizată 
împreună cu soțul și câțiva prie

teni și între timp dizolvată. Dar

activitatea sa la noi în județ a 
continuat la inițiativa dnei Lenuța 
Angalita de la Fundația "Cone
xiuni”. Și sunt șanse ca semi- 
nariile și cursurile de formare a 
educatorilor să se desfășoare și 
în viitor, după opinia dlui Dorin 
Crișan, inspector general adjunct 
la Inspectoratul Școlar Județean, 
prezent la întâlnirea oaspeților 
austrieci cu presa. Un argument 
forte în susținerea acestor acțiuni 
este faptul că aici dna Porstner se 
simte dorită cu intervențiile sale, 
spre deosebire de senzația, pe 
care a avut-o la lași, că îi de
ranjează.

Delegația austriacă a avut în 
componența sa și 15 studenți de 
la institutul deja amintit. Ei au 
format 3 grupe care au lucrat cu 
copii din cele 2 centre de plasa
ment din Deva și de la Centrul de 
Pedagogie Curativă Simeria Ve
che și au fost însoțiți de elevi 
deveni care studiază în limba 
germană și care le-au servit drept 
translatori. Studenții au putut face 
acest stagiu practic la noi pentru 
că au fost sponsorizați de părinți 
sau și-au făcut singuri rost de 
banii necesari plătirii deplasării. Ei 
au avut și posibilitatea să se 
convingă direct că imaginea 
proastă ce se face țării noastre, 
aici nu se confirmă. Aceasta e 
opinia profesoarei lor, care a mai 
sesizat nemulțumirea românilor 
pentru că progresul nostru e atât 
de lent, dar - susține dna Eli
sabeth Porstner, "altfel nu se 
poate, decât pas cu pas”. Impor
tant este însă că dorim să de
pășim starea de inerție în care 
ne-a împins regimul trecut și să 
ne deschidem spre o participare 
activă, spre transformare.

V. ROMAN

Tele 7 Deva
Organizează concurs pentru ocuparea 

posturilor de redactori știri TV.
Selecția se va desfășura în data de 1.07. 1999, 

cu începere de la ora 9.00, la Casa de Cultură Deva.
Doritorii vor depune CV-urile până la data de 

30.06.1999, ora 18, la firma "Quasar" din Bd. 
Decebal, bl. R, parter:

Condiții de participare:
- studii superioare (de preferință jurnalistică)
- vârsta maximă 30 de ani.

SC FARES SA Orăștie
Achiziționează

E> Flori de tei argintiu
la prețul de 13.000 lei/kg uscat

E> Capsule de brândușe de toamnă
la prețul de 3.000 lei/kg crud

(x> Iarbă de scai vânăt 
la prețul de 10.000 lei/kg uscat

Informații suplimentare la sediul SC Fares SA Orăștie, 
str. Plantelor 50 sau la telefoanele 247.574, 241.940, int. 154.

SC PAMCOll SA 
HUNEDOARA 

angajează contabil șef 
Condiții: domiciliul stabil în Hațeg 

sau Câlan. Rel. suplimentare la tel.: 
713421, 713356, orele 7- 15.

Conducerea societății comerciale Agromec 
Pricaz - SA PRICAZ, corn Turdaș, convoacă în 
data de 2.07.1999, ora 12, la sediul societății, 
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR cu 
următoarea ordine de zi:

1. Alegerea consiliului de administrație;
2. Modificarea statutului societății potrivit 

ordonanței de urgență a guvernului nr. 5/ 
1997;

3. Diverse.

CONEL SC ELECTRICA SA
S.D. Deva

Atentie! Pericol de electrocutare
Având în vedere numărul mare de situații de 

electrocutare a unor persoane care au venit în contact 
cu instalațiile de distribuție a energiei electrice, unele 
cazuri soldându-se cu deces, avertizăm locuitorii 
județului Hunedoara să respecte cele de mai jos:

d nu intrați în incinta posturilor de transformare; 
d nu vă urcați pe stâlpii ce susțin instalații 

electrice;
i nu înlocuiți din proprie inițiativă siguranțele 

arse din instalațiile furnizorului (cele dinaintea 
contorului de energie electrică);

țț nu vă apropiați și nu atingeți firele de energie 
electrică chiar și căzute la sol;

' nu pescuiți utilizând energia electrică din 
liniile aeriene de pe lângă ape;

«î nu staționați și nu circulați în zona liniilor 
aeriene mai ales pe timpul descărcărilor atmosferice; 

nu atingeți și nu staționați în apropierea co
pacilor căzuți pe liniile electrice după vijelii, furtună, 
alunecări de teren etc.

De asemenea, vă rugăm să educați copiii despre 
pericolul ce-1 reprezintă nerespectarea celor de mai sus.

SC CASIAL SA
Deva

vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ
DEȘEU DE CUPRU ȘI FIER REZULTAT 
DIN CASARE MOTOARE ELECTRICE.

Operațiunile de dezmembrare a motoarelor electrice 
revin în sarcina licitatorului asupra căruia s-a închis 
licitația.

Prețul de pornire la licitație este:
- pentru cupru de 7500 lei/kg (fără TVA)
- pentru fier vechi de: 360 lei/kg (fără TVA)
Licitația va avea loc în data de 1 iulie 1999, ora 10.00 
Taxa de licitație în valoare de 200.000 lei se depune 

anticipat până în data de 1.07.1999, la casieria societății.
Se vor prezenta în copie xerox acte doveditoare ale 

identității firmei (cod fiscal, certificat de înmatriculare 
etc.).

Informații și înscrieri la telefoane: 054/213140; 054/ 
213141; 054/213142, int. 270; 154 sau la sediul societății 
Serviciul Mecano-energetic.

IMQQMEX SRL 
oferă spre închiriere 

SPATII COMERCIALE
9

în DEVA și ORĂȘTIE, zone centrale, vad excelent.

Tel. 247529, 247496, 094/ 633234.

Agenția Trafic 
Combinat Timișoara

tel. 056.193355

Oferă spre ÎNCHIRIERE 
în Terminalul Deva

1. platformă betonată cu acces vagoane și 
camioane, deservită de macara: 850 mp.

2. hală: 330 mp - construcție definitivă
3. birouri în clădirea administrativă: 35 

mp.

SC FAVIOA VIDRA SA
Orăștie

str. Ghe. Lazăr, nr. 2
vinde prin LICITAȚIE în ziua de 

15.07.1999 și apoi în fiecare joi la ora 12.00 
mijloace de transport și alte mijloace 
fixe disponibile.

Relații suplimentare la sediul societății, 
tel. 241560, int. 340, 336.
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•l• Vând și montez par- 

brize. Deva. Drago? Vodă.

ANIVERSARI

• Cu ocazia sărbătoririi 
zilei onomastice colectivul 
atelierului de croit piele al 
S.C. Vidra-Confex urează 
domnului Isfan Petru “La 
mulți ani”! (3879)

.VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Deva. str. Bucegi, 800 mp, 
tel. 094/288567 (3878)

• Vând casă pentru mate
riale de construcții, tel. 191, Ilia.

• Vând casă în Mintia, 
nr. 105, familia Gros. (3170)

• Vând casă mare, garaj, 
grădină, Simeria, Teilor, 63, 
cu ieșire și în str. Aurel 
Vlaicu. Tel. 066/112992, 
după ora 15. (4330)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate. Tel. 
212853 (3874)

• Vând spațiu comercial 
situat în Orăștie, str. Pri- 
cazului, bloc 57, ap. 41. 
Informații la adresa res
pectivă. (3060)

• Vând casă, curte, gră
dină, Fintoag, preț nego
ciabil, 40.000.000, tel. 
626063 (3876)

• Vând apartament 2 ca
mere, bloc C3, etaj 3, tel. 
710037, 092/380612 (3077)

• Vând casă, grădină, 
anexe, Rișculița, 44 Infor
mații tel. 650386 (1985)

• Vând Dacia 1310, AF 
1992, 68.000 km, stare 
perfectă, preț 2700 DM. Tel. 
092/519068 (4316).

• Vând VW LT 28, 13 
locuri, VW Passat Diesel, 
Mercedes 115, toate în stare 
foarte bună, caroserie VW 
LT 28, Izotermă completă. 
Tel. 261437 (4318)

• Vând tractor U 650, plug, 
disc, 5800 DM, Ifron, Graifăr 
și cupă. Orăștie, str. Decebal, 
19, tel. 092/481671 (3061) 

nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)
• Vând orice telecomandă 

pentru televizor (150 000 
lei), video, satelit, 092/ 
368868 (OP)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577.(2625) .

• Societate româno-ita- 
liană vinde utilaje fri
gorifice noi și semiuzate, 
la prețuri avantajoase și 
în rate. Informații Sebeș, 
tel. 058/733796, 094/ 
558716(3723)

• Termosanitara vă oferă 
centrale termice, calorifere, 
țeavă Henko și fitinguri cro- 
mate. Informații Hunedoara, 
str. Dorobanților nr. 12, tel. 
092/701072(3015)

• Cumpăr talon, eventual 
și caroserie pentru VW LT 
35, tel. 718304 sau 716591 
(3025)

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar ur
gent și ieftin. Tel. 094/ 
859958(3946)

• Fermă particulară de 
păsări, situată în Mintia, 
zona Casa Agronomului, 
vinde zilnic pui vii, orele 7- 
15. Informații la tel. 233484.

• Vând plug după tractor, 
cu patru brăzdare, foarte 
puțin rulat și drujbă Ural 9. 
Balșa, 114, Țăndău Con
stantin. (4327)

• Cumpăr sobă teracotă. 
Tel. 667249, după ora 19. 
(4328)

• Vând 4 mc piatră cioplită 
pentru construcții. Informații 
tel. 227624 (3880)

•Vând telefon Nokia 2110, 
două acumulatoare plus husă. 
Tel. 094/862719(3877).

• Vând țuică de prună, 34 
de grade, 20 000 lei/litru. Tel. 
092/403869 (3044)

• Cumpăr certificate VW 
Golf 1, VW Golf 2, Passat 
Break și Buz sau mașini 
defecte sau avariate. Tel. 
723080 (3034)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spațiu 
ultracentral. Informații tel. 
213222 sau 094/616663 
(4336)

OFERTE DE
SERVICII

• Căutăm programatori 
excepționali, vorbitori de 
limba engleză sau germană. 
Plata se face în valută. 
Informații tel. 094/162888. 
(3936)

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Angajări în 
străinătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (3030).

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 700 000 -1.000.000 lei/ 
săptămână. Atenție, anga
jăm persoane fără expe
riență. Tel. 621446, 094/ 
280444.(4331)

DIVERSE

• Asociația familială Tîm- 
pean Tiberiu începe acti
vitatea cu data de 14.07. 
1999, cu autorizația nr. 
17055/14.06.1999.(3045)

PIERDERI

• Pierdut legitimație ser
viciu pe numele Ardelean 
Alexa. O declar nulă. (3046

TRAGEREA 
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• Familia Voinea anun
ță cu durere că s-a stins 
din viață, după o grea su
ferință, draga lor soție și 
mamă

VOINEA MARGARETA
Corpul neînsuflețit se 

află depus la Casa Mor
tuară Deva. înmormân
tarea va avea loc azi, 29 
iunie 1999, la cimitirul Be- 
jan. Dumnezeu s-o odih
nească! (3941)

• După o grea suferință 
s-a stins din viață buna 
noastră soră și cumnată

FLOAREA MOLDVAI
de 86 de ani. înhumarea, 
azi, 29 iunie, ora 14, de la 
Capela Cimitirului Re
format Deva. Dumnezeu 
s-o ierte și s-o odihneas- 
că! Familia. (4338)

• Ne-a părăsit cu dorul 
revederii nepoților dragi de 
departe, bunica noastră

FLORICA MOLDVAI
îți vom păstra, bunică 

dragă, în inimi, chipul 
blând, bunătatea și dra
gostea cu care ne-ai în
conjurat. Nepoții Radu și 
Cosmin (Canada). (4339)

• A plecat discret, așa 
cum și-a dus existența, 
draga noastră

FLORICA MOLDVAI
model de blândețe, gene
rozitate, prietenie. Pioasă 
amintire din partea fos
telor colege și prietene, 
Victoria, Mia, Leta, Viviana 
și Lucica.

TRAGEREA

NOROC

din 27.06.1999

• Angajații Redacției 
Ziarului “Cuvântul liber" 
Deva transmit un ultim și 
pios omagiu celei care a 
fost

FLORICA MOLDVAI
o distinsă salariată.

Comitetul municipal PNȚCD convoacă Adunarea 
generală a organizației, în data de 2 iulie 1999, ora 17, 
în sala mare a primăriei.

VREMEA
Vremea va fi caldă și în general frumoasă. Vor fi 

înnorări temporare, îndeosebi în orele după-amiezii, când 
se vor semnala averse de ploaie, mai frecvente în vestul 
țării și la munte. Vântul va sufla slab până la moderat. 
Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de 
grade, iar cele minime între 12 și 20 de grade Celsius.

LÂNGĂ COLUMNA LUI 
TRAIAN A FOST DISCOP1R1T 
©ARUL UNEI STATUI DE DAC

Săpături arheologice 
efectuate recent în peri
metrul Forului lui Traian din 
Roma, chiar în apropierea 
Columnei, au scos la lu
mina zilei capul unei statui 
de dac, informează Amba
sada României în capitala 
Italiei. Fragmentul de sta
tuie este considerat de spe
cialiști drept deosebit de 
valoros, deoarece nu este 
atins de alterările produse 
de restaurările medievale, 
care afectează de obicei cel 
mai mult forma nasului, 
cârn în original, acvilin în 
reprezentările restaurate în 
Renaștere.

în aceeași zonă a fost 
identificată groapa de fun
dație și o parte din soclul de 
travertin (cu latura de cinci

ASIROM SA
SUCURSALA HUNEDOARA DEVA
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

pentru vânzarea a 2 bucăți autoturisme ava
riate marca DAEWOO CIELO GLE.

Licitația se organizează la sediul ASIROM 
din Deva, str. I. Creangă, nr.21, în ziua de 
07.07.1999, ora IO și se va repeta în fiecare zi de 
miercuri la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul ASIROM SA 
- Servicul daune sau la telefoane: 213304, 
212746.

• Familia îndurerată mul
țumește tuturor celor care 
l-au condus pe ultimul drum 
pe

arh. RADU IONESCU
și au fost lături de noi în 
aceste zile de grea încer
care. (3881)

metri), pe care se înălța 
odinioară Equus Traiana, sta
tuia din bronz aurit care îl 
înfățișa pe împărat călare. 
Statuia era celebră încă din 
epocă, datorită dimensiunilor 
ei, care i-au impresionat pe 
toți istoricii Antichității, în 
frunte cu Plinius. în apropi
erea soclului a fost dezgro
pată o pardosea din marmură 
colorată, de proveniență ori
entală, descoperire care îi 
face pe arheologi să con
sidere că ar putea fi vorba 
despre templul consacrat lui 
Traian, despre care se cre
dea până acum că a fost am
plasat în altă parte a forului.

Investigațiile arheologilor 
italieni în perimetrul Foru
mului continuă, nefiind ex
cluse noi descoperiri.

Marți 29 iunie

TYR 1
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din prerie (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Emi
siune pentru persoane cu 
handicap 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.04 în 
flagrant 17.30 Familia 
Simpson (s. da) 18.10 
Sunset Beach (s, ep.477) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Lola 
Montes (f. biografic Ger./ 
Franța 1995) 22.50
Jurnalul de noapte. Sport

TYR 2
9.00 Ultimul tren (r)

10.00 Ecranul (r) 10.30 
Preotul și cârciumărița (r)
13.15 Rebelul (s) 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 76) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Tribuna partidelor parla
mentare 17.55 Filmele 
săptămânii 19.10 Dosa
rele istoriei 20.10 Căsuța 
din prerie (s)

ANTENA I

6.45 Dimineața de
vreme 10.00 Știri 10.20 
Cafea cu parfum de fe
meie (s) 11.30 Doi plus 
unu (r) 12.00 A treia pla
netă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s) 13.0 
Știri 13.15 Esmeralda 
(s, ep. 63) 14.00 Foișo
rul de foc (talkshow)

15 00 Ape liniștite (s, 
ep. 67) 16.10 Luz Maria 
(s, ep. 38) 17.00 Știrile 
amiezii 17.25 Leonela 
(s, ep. 53, 54) 19.00 Ob
servator 20.00 Palatul 
plăcerilor (f.a. SUA 
1980) 22.00 Fără obli
gații (s, ep. 9) 22.20 
Observator

PRO TY
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tăul 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 
11.00 Stare de urgență
(r) 1*2.30 Dragul de 

Raymond (s) 13.00 Ști
rile PRO TV 13.10 
Bronco Billy (r) 14.30 
Oglinda timpului (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit
(s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, 

ep. 22) 18.15 Inimă de 
țigancă (s, ep. 24) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 
Renegatul (s, ep. 10)
21.30 Walker, polițist 
texan (s, ep. 5) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 49) 
23.00 Dosarele X (s)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și se

riale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Viața lui Brian 
după Monty Python (r) 
16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Celeste se întoarce 
(s) 18.00 Dragoste și pu
tere (s) 18.45 Căsuța po
veștilor 19.30 Viața noas
tră (s) 20.15 înger sălba
tic (s) 21.15 Minciuna (s, 
ep. 89) 22. 0 Milady (s) 
23.00 Se rezolvă., amigo 
(co. Italia 1971)

PRIMA TY
7.00 Ultima ediție (r) 

9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.00 Celebri și 
bogați (s) 17.00 Maria 
Mercedes (s) 18.00 Știri 
19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (s, ep. 65) 
20.20 Soția fratelui meu 
(dramă SUA 1989) 21.50 
Poză la minut (s) 22.10 
Știri 23.00 Ultima ediție

HB®
10.00 Răsărit de 

soare (thriller SUA ’93)
12.15 Prima lovitură a lui 
Jackie Chan 13.45 Cei 
mai buni (docu-dramă 
SUA 1996) 15.30 Steel 
(f.a SUA 1997) 17.15 Do

rința unei mame (dramă 
SUA 1997) 18.45 Vam
pirul din Brooklyn (co. 
horror SUA 1995) 20.30 
Școala de Zombie (hor
ror SUA 1988) 22.00 Un 
admirator fanatic (dra
mă SUA 1996) 0.00 Ulti
mul dans al Salomeei 
(er. SUA 1983)

PRO TV * DEYA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 09.00 “Bună 
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu sta
țiile locale) 09.10-10.00 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.15 Ști
rile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare in
tervenite în programele 
posturilor TV.
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“Vrem să câștigăm alegerile 
din anul 2000”

Acesta a fost sloganul sub 
care s-au desfășurat sâmbătă, 
26 iunie a.c., lucrările Conferinței 
județene a Partidului Democrației 
Sociale din România. Ambițiile 
social-democraților întruniți la 
Deva nu par deloc exagerate 
dacă ținem cont de creșterea 
spectaculoasă din sondajele 
ultimelor luni, o nouă guvernare 
P.D.S.R. fiind întru totul posibilă.

Din partea forurilor 
superioare de conducere ale 
partidului au fost prezenți la 
Deva dl. senator Dan Mircea 
Popescu, membru în Biroul 
Executiv Central, și Gheorghe 
Pleșa, secretar general 
executiv. Dl. Popescu nu s-a sfiit 
să-i “muștruluiască" pe 
organizatorii întâlnirii pentru 
faptul că începerea lucrărilor s- 
a amânat cu mai mult de o oră, 
întârziere datorată unor motive 
obiective. Lucrările nu au 
început, așadar, sub auspicii 
tocmai bune, ba chiar era 
așteptată o dispută relativ dură 
între reprezentanții diverselor 
curente din partid, dispută care 
ar fi putut porni de la alegerea 
președintelui organizației 
hunedorene. în cele din urmă 
pentru această funcție nu a 
candidat decât actualul 
președinte, dl. Mihail Rudeanu, 
așa încât potențialele conflicte 
s-au stins încă înainte de a 

'i Sub Crucea tancului
care o consideră ca punct de maximă 
stabilitate și securitate.

A venit la Brad cu gânduri ce dovedesc 
o mare deschidere sufletească cel care 
conduce azi destinele armatei române. 
Este vorba de dl secretar de stat, șeful 
Statului Major al Armatei Române, general 
de corp de armată, dl Constantin Degeratu.

Din partea bisericii, a fost prezent p.s. 
Timotei, episcop al Aradului, Hălmagiului 
și Hunedoarei.

Prefectura a fost reprezentată prin 
persoana dlui Gheorghe Stanca, prefect. 
Am avut reprezentanți o seamă de instituții 
centrale și locale.

lată ce a spus între altele dl Constantin 
Degeratu: „Dragi prieteni, pe cei care îi mai 
cunosc, sau pe cei despre care îmi 
reamintesc. Iertați-mi emoțiile. Dar sunt 30 
de ani de realizări, de împliniri, 30 de ani 
de griji pentru țară,-30 de ani de griji pentru 
oamenii unității. Pentru toate acestea nu 
putem să spunem decât „mulțumesc”. 
Armata română trăiește vremuri grele. 
Totuși „eu cred în destinul unității noastre”, 
a ținut să precizeze comandantul armatei 
române.

Armata și biserica. Pavăze ale existenței 
românilor de pretutindeni.

în imagine: dl C-tin Degeratu, secretar de stat, 
șeful Statului Major al Armatei Române, general 

de Corp de Armată, și p.s. Timotei, episcopul 
Aradului, Hălmagiului și Hunedoarei.

Foto: Traian MÂNU

[ Prețurile pieței 
din Deva

Săptămâna trecută piața centrală din 
I municipiul Deva etala produse agroalimentare din 
| abundență. Deoarece mărfurile se găseau în 
: cantități foarte mari, prețurile unor produse au 
I cunoscut o scădere considerabilă.
i Astfel, costul unui kilogram de roșii varia între 

5000-7000 lei, castraveții se vindeau cu 4000-
I 5000 lei/kg, ardei -1000-2000 lei/bucata, morcovi 
I 7000 lei/kg, ceapă verde -1000-1500 lei/legătura, 
^cartofii noi 2500-3000 lei/kg, usturoi - 1000-1500

lei/bucata, fasole verde 10.000 lei/kg. O legătură . 
de pătrunjel sau de țelină costa 500-1000 lei, iar I 
salata se vindea cu 1000 lei/căpățâna. Creșteri | 
ușoare ale prețurilor s-au înregistrat la conopidă ■
- 8000 lei/kg și varză - 6000 lei/kg. Dintre •
trufandale, vinetele se găseau la prețuri ridicate, | 
respectiv 20000-25000 lei/kg. ,

Cele mai solicitate fructe s-au dovedit a fi 1 
cireșele -12000-14000 lei/kg, caisele -12000 lei/ | 
kg și căpșunile - 8000 lei/kg. <

Sectorul lactate oferea potențialilor * 
cumpărători lapte cu 3500-4000 lei/kg, smântână |
- 6000-7000 (400g) și telemea 25000-30000 lei/ ■
kg. (C. Cînda) ’

începe. Dl. președinte a făcut 
apeluri repetate la unitate, 
susținând că numai uniți social- 
democrații pot fi cu adevărat o 
forță.

Lucrările au început prin 
prezentarea rapoartelor de 
activitate ale Consiliului județean 
al PDSR, ale Colegiului de arbitraj 
și ale Comisiei de Control 
Financiar. în cuvântul său, dl. 
președinte Mihail Rudeanu a 
atacat dur actuala putere care 
nu a făcut altceva decât să 
distrugă economia românească. 
Domnia sa a afirmat că județul 
Hunedoara este în întregime unul 
defavorizat, iar populația este 
calamitată social. în urma 
discuțiilor s-a stabilit ca numărul 
membrilor Consiliului județean să 
crească la 63, iar la Conferipța 
Națională a partidului să fie trimiși 
74 de delegați. De asemenea, 
pentru Consiliul Național au fost 
aleși 17 candidați. La această 
dată organizația hunedoreană a 
PDSR numără peste 3500 de 
membri, partidul revenind în forță 
pe scena politică a județului, după 
ce în 1997 s-au înregistrat peste 
250 de plecări din rândurile sale.

Lucrările conferinței s-au 
prelungit mai multe ore datorită 
discuțiilor asupra materialelor 
prezentate, dar și datorită 
discursurilor, uneori lungi, ale 
invitaților din partea altor 

formațiuni-politice prezenți în 
sală. Astfel, a fost amânat 
foarte mult momentul cel mai 
“fierbinte” al întâlnirii, adică 
alegerea forurilor de 
conducere. Dacă asupra 
președintelui nu au mai existat 
îndoieli, discuții relativ aprinse 
s-au iscat la votarea membrilor 
în forurile reprezentative. Cei 
63 de membri ai noului Consiliu 
județean al PDSR au votat 
ridicarea numărului de 
vicepreședinți de la 6 la 7 prin 
adăugarea unui vicepre
ședinte pentru problemele de 
tineret. Discuții s-au iscat și la 
votarea secretarului 
organizației, ‘dl. Gheorghe 
Firczack fiind în cele din urmă 
reconfirmat în funcție. S-a 
schimbat însă trezorierul, dl. Ion 
Agârbiceanu fiind noul ales în 
acest post. Biroul Executiv 
județean care înainte număra 
21 de membri a fost mărit la 27 
de membri doar pentru a-i 
mulțumi pe toți aceia care 
doreau să facă parte din el. 
Aici discuțiile cele mai aprinse 
au fost între reprezentanții 
municipiului Orăștie și cei din 
Valea Jiului. Chiar dacă 
alegerea a 6 noi membri nu a 
fost tocmai statutară, ea a 
rămas de facto, pentru a 
mulțumi pe toată lumea.

Andrei NISTOR 
n -

“Siderurgica” 
se angajează 

la plata a 
25 de miliarde 

de lei salarii 
compensatorii 

(Urmare din pag. 1) 

aproape 4000 de saiariați ce 
pot beneficia de plăți 
compensatorii s-a declanșat 
în momentul în care oamenii 
și-au dat seama că firma nu 
este în măsură să le acorde 
plățile suplimentare. 
"Siderurgica "s-a angajat că 
va plăti suplimentar cca. 7 
milioane de iei fiecărui 
disponibilizat, ceea ce 
înseamnă un efort financiar 
de aproape 25 de miliarde de 
lei. Pentru consolidarea 
acestui fond, ce nu este 
purtător de fiscalitate, con
form legilor, este nevoie de o 
hotărâre de guvern, 
conducerea combinatului 
dându-se acum de ceasul 
morții să poată convinge 
Guvernul să dea în timp util 
hotărârea necesară. Din cele 
spuse de dl Vasile Borși am 
mai reținut că până ta această 
oră "Siderurgica ” are 
obținute acordurile de 
principiu, directorul general 
al acesteia, dl Gheorghe 
Pogea, urmând să aibă la 
începutul acestei săptămâni 
discuții la Ministerul 
Industriei și Comerțului și la 
Ministerul Finanțelor care să 
ducă la rezolvarea problemei.

Mulțumiri 
adresate 

primăriei și 
consilierilor
Dna ing. Mihaela Muntolu, 

directoare a SC Agrocomus SA 
Deva, adresează, prin Interme
diul ziarului nostru, mulțumiri în 
numele firmei pe care o 
administrează, conducerii 
primâriei municipiului și 
consilierilor pentru faptul că au 
aprobat preluarea și
transformarea în locuințe a 
spațiului din str. Grigorescu, 
soluționând astfel și unele 
probleme sociale care se ridicau 
în reședința județului nostru. 
Firește că până la finalizarea 
acțiunii mai sunt de făcut și alți 
pași la fel de importanți. (N.T.)

f' mtMPE W POUȚIE
înșelăciune, fals 

și uz de fals
loan Dobra, de 41 de ani, din 

Băița, a ajuns să fie cercetat de 
lucrători ai Biroului Ordine 
Publică Deva. Polițiștii au stabilit 
că individul a vândut 150 de saci 
cu ciment purtând inscripția SC 
“Casial” SA Chișcădaga lui loan 
Magda, pensionar din Simeria. 
Valoarea afacerii a fost de 
5.250.000 de lei. Treaba este că 
pentru suma respectivă a 
eliberat chitanță fiscală falsă în 
numele SC Prod Corn SRL - 
Cooperativa de Consum Bufet 
Ormindea. Mai mult, s-a

Aflat în vizită la Deva, ministrul 
Tineretului și Sportului a 

promis marea cu sarea
(Urmare din pag. 1)

pozitivă, Ministerul
Tineretului și Sportului va 
aloca fonduri pentru 
demararea acestei investiții”. 
Valoarea estimată a construirii 
bazinului este de 28 -29 
miliarde lei, iar banii pe care 
îi va aloca anul acesta MTS 
ajung doar pentru deschiderea 
investiției. Este unica 
investiție pe care o susține în 
acest an preolimpic MTS 
întrucât bugetul de austeritate 
a fost canalizat în principal 
înspre pregătirea loturilor 
olimpice.

In acest context, în cadrul 
întâlnirii cu ziariștii pe care a 
avut-o la sediul PNL, 
reprezentanții presei au 
întrebat dacă susținerea acestei 
investiții este oportună și nu 
electorală și dacă nu ar ar fi 
fost mai logică alocarea 
respectivilor bani pentru 
repararea bazinului deja 
existent (în paragină) lă 
Hunedoara. Spunând că îi este 
cunoscută situația regretabilă 
a bazinului din Hunedoara, 
care din păcate nu e unica, 
într-o situație similară 
aflându-se și bazinul din 
Cluj, Crin Antonescu a promis 
că va merge și la Hunedoara 
unde, împreună cu autoritățile

SE APOSTOLI
PETRO SI PAVEL

(Urmare din pag. 1)

drumul Damascului
(Fapte, 9), ajunge cel 
mai mare răspânditor al 
creștinismului, până la 
moartea sa de martir, 
prin tăierea capului, 
întâmplată la Roma, în 
anul 67 după Hristos, tot 
din porunca prigo
nitorului Nero. De la Sf. 
Petru ne-au rămas două 
scrisori și de la Sf. Paliei 
paisprezece scrisori, 
cuprinse în Noul Testa
ment. Din ele s-a alcătuit 
“Apostolul” din care 
cetim în toate duminicile 
și sărbătorile, ca și din 
Sf. Evanghelie.

constatat că materialul vândut 
provine din curățarea silozurilor 
și este inutilizabil. Dobra 
urmează să răspundă pentru 
săvârșirea infracțiunilor de 
înșelăciune, fals, uz de fals.

La furat de 
benzină

La Hunedoara, Daniel loan 
Cedica, de 43 de ani, a fost prins 
în flagrant într-o noapte, de o 
patrulă de ordine, în timp ce fura 
benzină din rezervorul unui 
autoturism. S-a constatat că 
bușonul rezervorului l-a deschis 
cu chei potrivite.

locale, va încerca găsirea 
unor soluții concrete pentru 
repararea și repunerea în 
circuitul sportiv a bazinului 
hunedorean.

Ministrul a vizitat de 
asemenea și cea mai 
importantă piesă a 
blazonului sportiv al 
județului - Cetatea 
gimnasticii românești - 
Centrul Olimpic de la Deva, 
unde au fost discutate 
probleme legate, în principal 
- de colaborarea tot mai 
defectuoasă cu Ministerul 
Educației Naționale (MEN). 
“Dacă MEN nu acordă 
suficientă atenție sportului 
școlar neglijându-l
financiar, noi riscăm să nu 
mai avem obiectul muncii, 
cluburile sportive școlare 
fiind baza creării sportivilor 
de performanță “ -a afirmat 
ministrul Crin Antonescu.

în multe împrejurări 
cunoscutul proverb românesc 
“voVba dulce mult aduce” 
este foarte eficient. Dar dacă 
promisiunile făcute în 
această vizită în județul 
nostru de ministrul Crin 
Antonescu nu se vor 
concretiza în fapte, liberalii 
pe care îi reprezintă ar putea 
fi sancționați în alegeri.

...îndreptându-ne 
acum din toată inima 
către Apostolii Petru și 
Pavel cu graiurile 
rugăciunii ■ să zicem toți 
din tot sufletul și cugetul 
nostru: O, puternicilor, 
purtați neputința
noastră, vă rugăm 
revărsati de la Bunul 
Dumnezeu binecuvântarea 
cerească, ca prin această 
binecuvântare să se 
întărească sufletele
noastre slabe și 
neputincioase, iubind pe 
Dumnezeu din toată inima 
și noi iubindu-ne unii pe 
alții cu profundă 
dragoste frățească să 
făptuim binele...

Dna asistentă 
îmbolnăvește 

oamenii
Georgeta Jurjunescu, de 

38 de ani, este asistentă la 
Circumscripția Sanitar - 
Veterinară la Silvașu de Sus. 
Cu câteva zile în urmă a 
sacrificat la domiciliu un porc, 
iar când a efectuat analizele 
s-a stabilit că animalul era cu 
“trichineloză”. Cu toate 
acestea, ancheta
administrativă a stabilit că 22 
de persoane au consumat 
carne. La 19 dintre acestea li 
s-a efectuat tratament 
preventiv.
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