
în prezența președintelui Emil Constantinescu

ACȚIUNI PENTRU LIMITAREA EFECTELOR 
' CATASTROFEI DIN RETEZAT

Treisprezece moiți la Gura Apei
Noaptea de 11/12 iulie 

a.c. va rămâne mulți ani 
una de coșmar pentru 
oamenii ce trăiesc în 
colonia de la Gura Apei. 
Ploaia torențială de circa t
130 litri/mp a făcut ca 
torente de apă fără 
precedent să radă aproape 
tot ce au întâlnit. 
Acumularea de lemne, 

^piatra, pământ pe unul 

dintre pâraiele ce se 
deversează în Rău Mare 
în spatele coloniei a 
produs un val de mari 
proporții care a antrenat 
la vale copaci de 
grosimea unui om ți de o 
lungime de 10-12 metri. 
Spre orele dimineții, spun 
localnicii, un vuiet surd 
prevestea valul morții ce a 
izbit o parte a coloniei.

fn câteva secunde 
torentul a demolat tot ce 
a întâlnit în cale. Un 
amestec înfiorător de 
apă, pământ, lemne, 
pereți, cărămidă,
mobilier a întrerupt 
viața a 13 oameni, iar 
alți 3 au fost răniți. 
Imaginea lăsată în urmă

(Continuare în pag. 8)

Pentru cei calamități - 
deocamdată numai promisiuni

în drumul său spre zona 
calamitată Președintele 
României, domnul Emil 
Constantinescu, a ținut să facă 
un popas și la Spitalul 
Orășenesc Hațeg pentru a-i 
vizita pe răniții de acolo. însoțit 
de o numeroasă suită, dl 
Constantinescu a trecut printre 
paturile acestora fără a spune 

nimic. Purtătorul de cuvânt al 
Președinției, dl Răsvan 
Popescu, a mărturisit însă că 
scopul acestei vizite a fost în 
primul rând acela de a uni cât 
mai repede toți factorii de 
decizie astfel încât să se poată 
acționa cu cât mai multă 
operativitate în limitarea 
efectelor dezastrului. A fost 

așadar mai mult o vizită care 
a avut un scop moral, 
efectele practice directe fiind 
mai greu de observat.

Reportaj realizat de 
ComeiPOENAR 
A ndrei NiS TOR 

Ciprian MARiNUȚ 

(Continuare în pag. 8)
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Populația și problemele 
ei cotidiene

Vizita președintelui 
României, Emil Constan
tinescu, a fost probabil 
evenimentul numărul unu al 
anului în orașul Hațeg. încă 
de la orele 10-10,30, când 
mass-media a anunțat vizita 
președintelui în zona

calamitată, Poliția orașului 
Hațeg a deviat circulația 
din zona Spitalului 
orășenesc, interzicând 
accesul populației în 
amintita instituție sanitară.
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Americanii și 'alcanîî
Evenimentele din 

Kosovo au stârnit, la 
foarte multă lume din 
această zonă, destulă 
nedumerire și un protest 
manifestat cel mai adesea 
cu întrebarea: “Ce caută, 
die, americanii în Europa și 
mai ales în Balcani? Nu au ei 
destule probleme dincolo 
de Ocean și în alte părți ale 
lumii?”

Problema este mai 
veche decât am fi dispuși să 
credem. Statele americane 
au fost strâns legate de 
Europa încă de la consti
tuirea lor. Coloniștii care au 
întemeiat Lumea Nouă erau

COMENTĂRI^

în marea lor majoritate 
emigranți din Europa. însăși 
Statuia Libertății, monu
mentul emblematic al Sta
telor Unite, este un cadou 
făcut de europeni.

Dezvoltarea economică 
impresionantă 
a făcut din 
SUA o forță
de temut și pe plan militar, 
în primul război mondial 
americanii s-au văzut 
obligați să vină pe teritoriul 
european cu trupe și arma
ment, să lupte pentru a da 
un curs favorabil aliaților săi 
în mersul războiului. De 
atunci, prezența militară

americană pe pământ euro
pean a devenit o perma
nență.

Al doilea război mondial, 
declanșat și desfășurat în 
cea mai mare parte pe pă
mânt european, a trans

format S.U.A. 
în unul din 
liderii coaliției

antifasciste, împreună cu 
URSS și ceilalți aliați. Ajutorul 
acordat în permanență 
Angliei și URSS, debarcarea 
în Normandia, ofensiva 
desfășurată cu un număr 
impresionant de trupe și o 
uriașă tehnică de luptă au 
conferit americanilor aura

de eliberatori.
în primele șase 

decenii ale secolului XX, 
Europa s-a dovedit 
incapabilă să-și rezolve cu 
forțe proprii problemele, 
ceea ce a făcut necesară 
intervenția americană în 
cele două războaie 
mondiale ce au zguduit 
bătrânul continent. Dar 
lucrurile nu s-au oprit aici. 
Instalarea războiului rece 
și a cortinei de fier, 
divizarea Europei în două 
pacte militare antagoniste

Tiberiu iSTRATE 
(Continuare in pag. 2)

(Continuare în pag. 8)

Sub mormanul de pământ, lemne și moloz, zac încă nedescoperite 
12 victime ale dezastruluii de la Gura Apei. De aceea, zi și noapte, 

aici lucrează zeci de oameni la degajarea dărâmăturilor.
Foto: Traian MÂNU

Grupul de firme SC Sartex ’96 SA Deva oferă o alternativă pentru

Ocuparea foiței de munca 
în Valea Jiului

Potrivit unei Informații 
cuprinse în ziarul 
nostru de ieri, pentru a 

lămuri situația celor 58 de 
greviști ai foamei din 
Petroșani, la fața locului s-a 
deplasat subprefectul luliu 
Winkler, Constantin Alexan- 
drescu, directorul Oficiului 
Prefecturii de la Petroșani, 
și dl Caius Apostu, director 
al SC Sartex ’96 SA Deva. Aici 
s-au purtat - după cum ne-a 
spus dl Apostu - discuții cu 
reprezentanți ai greviștilor, 
respectiv cu dnii llie Calo, 
Haita Maria, Pompiliu Radu și 
Ionel Baicu, urmărindu-se 
dezamorsarea conflictului 
prin oferta făcută de Sartex 
pentru asigurarea de locuri 
de muncă pentru disponi- 
bilizații aflați în greva foamei 
și pentru alți doritori să se 
angajeze la lucrările de 
închidere a minelor. Dl 
Apostu ne-a precizat că 98 la 
sută din forța de muncă 
necesară în prima fază la

închiderea minelor Câmpu lui 
Neag și Petrila Sud va fi 
asiguată din Valea Jiului. 
Totodată am reținut că sunt 
neîntemeiate zvonurile și 
contestațiile altor firme care 
au participat la licitație 
(Acomin Cluj), acestea 
făcând să întârzie începerea 
efectivă a lucrărilor de 
închidere a minelor. Mo
mentul tergiversărilor a fost 
însă depășit, în sensul că dl 
Benone Costinaș, director 
general al CNH Petroșani, s- 
a aflat la Ministerul 
Industriilor și Comerțului în 
vederea semnării contrac
tului, întocmirii graficului de 
eșalonare a lucrărilor și 
stabilirii necesarului de forță 
de muncă, în următoarele 
zile trecându-se la angajări.

De menționat că plata 
oamenilor se va face după 
realizări și conform 
normativelor îrr vigoare.

L-am rugat pe dl Apostu 
să ne prezinte și câteva date

esențiale despre grupul 
de firme Sartex. în context 
am notat că cifra de afaceri 
depășește 200 miliarde lei 
anual, capitalul propriu fiind 
de peste 75 milioane dolari, 
din care ckca 5 milioane 
este reprezentat de utilaje 
de construcții și mijloace 
proprii de transport.«în 
același timp capacitatea de 
plată este de minimum 5,5 
miliarde lei, unitatea 
neavând datorii față de 
bugetul de stat și nici față 
de cel de asigurări sociale.

Pornind de la consi
derente de ordin economic 
și social, este de reținut că, 
față de prevederile caietului 
de sarcini de a angaja 70 la 
sută din forța de muncă 
necesară la închiderea 
minelor din Valea Jiului, s- 
a decis ca angajarea din 
această zonă să reprezinte 
98 la sută.

A consemnat 
Nicoiae TfRCOB

. ■. VREMEA
'iromoa va fl

Instabilă. Cerul 
va prezenta înnorări 
accentuate, înregistrându- 
se precipitații însoțite de 
descărcări electrice și 
grindină. Vântul va sufla 
moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse 
între 16 și 20 de grade, iar 
maximele între 26 și 30 de 
grade. (L. Micloșoni)

gjWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E 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,

Zonele 
calamitate din 
Retezat sunt 

accesibile numai 
cu elicopterul

Din cauza creșterilor 
masive de apă pe zonele 
bazinelor hidrografice 
Mureș și Jiu de Vest și a 
alunecărilor de teren, o 
parte a coloniei de 
muncitori ai SC Hidro- 
construcția Râu Mare 
Retezat - Râu de Mori a 
fost grav afectată.

Comisia Județeană de 
Apărare împotriva Dezas
trelor, împreună cu autori
tățile locale, a întreprins, 
în cursul zilei de ieri, o 
serie de măsuri pentru 
ameliorarea situației crea
te în urma calamităților. 
Surse din cadrul Prefec

turii județului Hunedoara 
afirmă că măsurile 
urgente care s-au luat au 
vizat deblocarea drumului 
ce duce la baraj, 
acționarea în zonă cu 
două plutoane (jandarmi 
și geniști) pentru a găsi 
eventualele cadavre (13 
persoane dispărute) și a 
debloca răniții, un grup 
de 25 de copii au fost 
transferați de la Poiana 
Pelegii în alt refugiu Silvic 
pentru siguranță și 
protecție.

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 8)
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Să n-avem griji

Vor veni și dolarii fără
Mi-a plăcut speculația 

recentă, rod al gândirii unui 
bancher englez, prin care o 
importantă bancă a scos pe piață 
25 tone de aur, în schimbul cărora 
a primit euro. Logica a fost simplă: 
aurul pe stoc nu produce 
dobândă, în vreme ce cu moneda 
euro se pot face tranzacții 
avantajoase, având în vedere că 
în epoca Internetului ai oricând o 
imagine fidelă asupra evoluției 
pieței financiare și de capital. 
Gândul nu mă duce firește la 
ideea că și BNR, cu o rezervă 
foarte subțire - în jur de 100 tone 
aur - să fi procedat la fel, dar nici 
politica bancară a împrumuturilor 
externe, fără acoperire în mărfuri 
și servicii, nu ne va putea fi 
benefică. Viceguvernatorul BNR, 
Cristian Popa, pare să fie 
bucuros că după depășirea 
vârfului de plăți externe din acest 
an, România are în plan 
creșterea prezenței pe piața 
externă de capital prin atragerea 
de noi împrumuturi, care să 
constituie baza refacerii 
rezervelor valutare, pe de o 
parte, și de finanțare a deficitului 
bugetar pe de alta. în acest sens 
există posibilitatea ca de pe

Tarife reduse pentru
elevi și studenți

Ministerul Educației Naționale va plăti din bugetul său 
pe anul în curs 43 miliarde de lei către Societatea 
Națională CFR Călători SA și Regia Autonomă de 
Exploatare a Metroului Metrorex București, pentru 
reducerile de 50% ale tarifelor pentru transportul pe 
calea ferată și, respectiv, pentru transportul subteran 
cu metroul, acordate elevilor și studenților.

Potrivit hotărârii de Guvern adoptate, din această 
sumă, 35 de miliarde revin Societății Naționale CFR 
Călători, iar opt miliarde vor intra în conturile Regiei 
Autonome de Exploatare a Metroului.

Aceste sume reprezintă contravaloarea 
abonamentelor lunare pentru elevi și studenți eliberate 
de către Metrorex și a reducerilor de tarife acordate de 
către Societatea Națională CFR Călători în perioada 1 mai 
1998-31 mai 1999.

Miercuri 
14 iulie 

TYR I
Matineu de 

vacanță 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara 
14.10 Santa Barbara (r) 
15.00 Concertele Golden 
Brâu (r) 17.00 Video-disc 
folcloric 17.30 O familie 
ciudată (s, ep. 14) 18.10 
Voie bună la TVR 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 487) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor 
21.00 Lumea bărbaților (s, 
ep. 19) 22.00 în compania 
vedetelor 23.00 Jurnalul 
de noapte 23.55 Ciclism 
Turul Franței (rez.)

z TYR 2
9.00 Pelerinaje (r) 9.30 

Talk-show (r) 10.45 Tezaur 
folcloric (r) 12.35
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 13.15 

^Rebelul (s, ep. 92) 14.00

acoperire
piețele europeană și japoneză să 
fie împrumutați peste 300 
milioane dolari, înscriindu-se 
astfel în acordul încheiat cu FMI, 
care prevede realizarea acestui 
obiectiv până în luna octombrie 
a.c. De asemenea se consideră 
că scăderea dobânzii de la 20- 
25 la sută la 12 la sută pe an 
pentru împrumutul de 200 milioane 
dolari efectuat de Ministerul 
Finanțelor este un succes. 
Aceste împrumuturi, se crede, 
care se utilizează la finanțarea 
deficitului, vor conduce la 
scăderea dobânzilor în lei pe 
piața internă.

Necazurile noastre actuale 
- cum spun specialiștii din 
domeniu - sunt însă mult mai 
mari, existând un grav pericol 
privind izbucnirea unei crize a 
dolarilor fără acoperire în 
mărfuri și servicii, ori în mărfuri 
exportate din România. 
Atragerea de noi dolari în locul 
celor achitați, care sunt 
nesănătoși și nemunciți, ei 
trebuind să fie, vrând-nevrând, 
restituiți creditorilor, ne dă

Emisiune în limba 
maghiară 15.00 ,.Liberte, 
Egalite, Fraternite” - Franța 
15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, 
ep. 92) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 908) 19.10 
Contemp-Art 20.10 Căsuța 
din prerie (s, ep. 67) 22.00 
Dulce țară (f.a SUA 1987)

ANTENA I
7.00 Știri 10.45 Știri 

11.00 Kelly (s) 11.30 A treia 
planetă de la Soare (s) 
12.00 Tropical Heat (s, ep. 
11) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 72) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 
78) 16.00 Luz Maria (s, ep. 
49) 17.00 Știri 17.25 
Leonela (s, ep. 79, 80) 
19.00 Observator 20.00 
Călătorie în timp (f. SF SUA 
1993) 22.15 Observator
22.45 Forța exploziei (f.a. 
SUA 1979) 

senzația de satisfacție pentru 
moment, însă la scadență 
suferințele sunt inevitabile. 
Chiar dacă vom mai vinde 
bănci, vom mai lichida firme 
mari și vom face alte sacrificii, 
ieșirea din impas ne va costa 
enorm în privința PIB, nivelului 
de trai și altor indicatori 
macroeconomici.

Acționând mai mult ca un 
buldozer ce demolează, 
Guvernul nu acționează câtuși 
de puțin vizibil pentru a stimula 
intrarea de dolari prin creșterea 
exporturilor, capitol la care nu 
se poate cu nimic lăuda până 
acum, în lipsa unei strategii 
clare și coerente. Dacă vom 
continua să trăim doar pe 
seama împrumuturilor externe, 
fără a ne angaja într-o creștere 
economică consistentă și 
durabilă, înseamnă a rămâne la 
cheremul finanțelor 
internaționale, disputele 
electorale interne rămânând 
sterile, lipsite de orice bază și 
interes național, de suport și 
susținere din partea 
electoratului mereu amăgit și 
apoi dezamăgit.

Nicolae TÎRCOB

La Timișoara
întâlnire cu reprezentanți ai 

Camerelor Economice din Iugoslavia
Recent, a avut loc, la Timișoara, în prezența 

Excelenței Sale Miroslav Mirovic, consulul general 
al Iugoslaviei la Timișoara, întâlnirea reprezentanților 
Camerelor de Comerț și Industrie din Regiunea V 
- Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) 
cu reprezentanții Camerelor Economice din 
Iugoslavia: CE a Iugoslaviei, CE a Serbiei, CE a 
Vojvodinei, CE Zrenjanin, CE Pancevo.

Dl Emil Mateescu, președintele CCIA Timișoara, 
a prezentat programul "Parteneri pentru stabilitate 
și cooperare” care își propune să moblizeze 
administrațiile publice locale, Ministerul Industriei și 
Comerțului, Ambasada României la Belgrad, 
Ambasada Iugoslaviei la București, Consulatul 
general al Iugoslaviei la Timișoara, ANEIR, Camerele 
de Comerț și Industrie din România, Camerele 
Economice din Iugoslavia, precum și Camerele din 
Euro-Regiunea DCMTÎn vederea activării relațiilor

de colaborare cu partenerii din Iugoslavia.
Delegația iugoslavă și-a arătat interesul de a 

susține aceste acțiuni și a prezentat gama de 
produse pe care doresc să le importe din România: 
produse metalurgice, cocs, produse petroliere, 
produse chimice, ciment, piese de schimb pentru 
utilaje agricole. în această perioadă destul de grea 
pentru economia iugoslavă, forma de comerț 
preferată de partea iugoslavă este barter-ul.

în vederea constituirii bazelor de date cu 
oportunități de afaceri și oferte de cooperare 
românești, firmele interesate în cooperarea cu firme 
din Iugoslavia sunt invitate să contacteze 
Departamentul Relații-Servicii din cadrul Camerei 
de Comerț și Industrie a județului Hunedoara.

Camera de Comerț și Industrie 
ă județului Hunedoara

PRO TY
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
NYPDBIue (r) 11.30 Walker, 
polițist texan (r) 12.30 
Dragul de Raymond (s) 
13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Tango Bar (r) 15.00 Familia 
Bundy (s) 15.30 Ștrengărița 
(s) 16.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 
33) 18.30 Inimă de țigancă 
(s, ep. 39) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 înainte ca femeile 
să prindă aripi (dramă SUA 
1997) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 58)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Aventurile unui 
chinez în China (r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere (s)

Americanii
Șl l

(Urmare din pag. 1)

•alean ii
- NATO și Tratatul de la Varșovia, având ca lideri SUA și 
URSS - au impus sporirea prezenței americane în Europa. 
Pe plan militar, SUA și-au asumat rolul de lider al pactului 
nord-atlantic iar pe plan economic ( vezi planul Marchal), 
au sprijinit refacerea economică a Europei de Vest.

Căderea în 1989 a regimurilor comuniste din Estul 
Europei, destrămarea URSS și dizolvarea Tratatului de la 
Varșovia au conferit americanilor noi puteri în Europa. 
NATO, care așa cum îi spune numele, avea o dimensiune 
defensivă nord-atlantică, tinde să devină o organizație 
militară cu o dimensiune de securitate europeană, având 
ca lider SUA. în fața acestei situații. Rusia, slăbită eco
nomic și depinzând la rândul ei de banii americanilor, nu 
poate da riposte hotărâte, fiind constrânsă să se 
mulțumească cu statutul de a fi luată în seamă, de a nu fi 
ignorată ca mare putere.

Astfel, NATO, încet-încet, devine o putere militară nord- 
americano-europeană. apropiindu-se tot mai mult de 
granițele Rusiei. Polonia, Cehia și Ungaria au fost deja 
absorbite. Alte țări sunt puse pe lista de primire, inclusiv 
România. Pentru ele mai este timp de așteptare.

Mult mai urgentă este dezmembrarea definitivă a 
fostei iugoslavii, percepută de americani ca ultim bastion 
al socialismului. Cu prețul războaielor (Croația, Bosnia- 
Herțegovina), cu prețul bombardamentelor devastatoare 
(Serbia, Kosovo), cu prețul delimitărilor teritoriale pe 
criterii etnice, nu contează! Americanii și NATO nu au 
nevoie în Balcani de un tradițional butoi cu pulbere al 
Europei, ci de o zonă slăbită economic și ușor de 
administrat (sau stăpânit?) prin forța atotputernică a 
armelor și, mai ales, a banilor.

18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Lanțurile iubirii (s, 
ep. 4) 22.10 Milady (s) 
23.00 14 iulie (melodramă 
Franța 1932)

PRIMA TY
7.00 Show-ul de noapte 

de la discoteca ,,Enigma” 
din Mamaia (r) 9.00
Dimineața pe plajă 13.00 
Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 La mare, la soare, 
distracție tare 17.00 
Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri 19.00 Karaoke 
Show la discoteca 
„Enigma” 20.00 Comisarul 
Rex (s) 21..00 CI5:
Profesioniștii (s) 21.50 Real 
TV 22.10 Știri 22.30 Show
uri de noapte

SUA 1994) 13.15 FranklinX 
(s) 13.45 Al șaptelea 
semn (dramă SUA 1988)
15.30 Școala de Zombie 
(horror SUA 1998) 17.00 
Fetele rele cuceresc Vestul 
(w. SUA 1994) 18.45 Mor
tal Kombat - Anihilarea 
(fantastic SUA ’97) 20.30 
Nu poți uita trecutul 
(dramă SUA 1996) 22.00 
Stargate (s) 22.45 Echipa 
de hochei 3 (f.a. SUA 
1996)

PRO TY - DEYA
06.15-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 10.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tăul” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile 
PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale '

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

Miercuri, 14 iulie

Z BERBEC
Ceva din trecutul vostru 

îndepărtat, o persoană sau o 
întâmplare, revine în viața 
voastră. Trebuie să fiți pregătiți 
pentru orice, mai ales dacă va 
trebui să dați socoteală cuiva.

Z TAUR
încercați să lăsați deoparte 

ffământările pe seama 
trecutului. Folosiți-vă energia și 
creativitatea pentru a face față 
cât mai bine la serviciu, unde 
lucrurile se aglomerează.

Z GEMENI
Șarmul vostru acționează ca 

o vrajă. Aveți mari șanse, dacă 
sunteți singuri, să întâlniți pe 
cineva care să se potrivească 
perfect cu dv. Din punct de 
vedere financiar nu stați tocmai 
pe roze.

O RAC
Ar fi- bine să deveniți mai 

exigenți cu persoanele din 
anturajul dv., dar și cu dv. 
înșivă. Lăsați să treacă totul pe 
lângă dv., de parcă nimic nu mai 
contează, ceea ce vă cam 
plafonează.

O LEU
Ca și săptămâna trecută, 

echilibrul financiar nu ar trebui 
să sufere vreo schimbare. Și 
totuși, spre sfârșitul săptămânii, 
un prieten sau o rudă apropiată 
vă va ajuta cu niște investiții.

O FECIOARA
Dragostea nu ar trebui să vă 

pună probleme, dar nici nu 
trebuie să vă așteptați la o 
perioadă euforică. Din când în 
când, totuși, aveți tendința să 
vă retrageți în carapace și să 
rămâneți singuri.

O BALANȚA
Profitați de voia bună de care 

ați cam dus lipsă în ultima 
vreme. Vă așteaptă o vară 
fierbinte și plină de împliniri 
sentimentale.

Z SCORPION
Ar fi bine să vă feriți de 

dușmani. Nu-i cunoașteți? 
Căutati-i, pentru că vă sapă, 
fără rușine, pe la spate. Sunteți 
invidiați pentru reușitele dv. 
financiare, așa că faceți bine și 
protejați-le.

Z SĂGETĂTOR
Sunteți influențat de superiorii 

voștri să munciți fără odihnă. S- 
ar putea să resimțiți acest lucru 
cât de curând Nu uitați că nici 
chiar cu oboseala nu e de glumit.

3 CAPRICORN
Păstrați simțul măsurii. Dorința 

voastră de a face totul ca la 
carte s-ar putea să se 
transforme într-un eșec. Dacă 
vă credeți în stare să faceți față 
oricăror solicitări, n-aveți decât...

O VĂRSĂTOR
Fericirea vă bate la ușă. 

Deschideți-o larg și primiți-o cu 
brațele deschise. Săptămâna 
aceasta totul merge ca pe 
roate. Nimic nu vă va împiedica 
să va impuneți punctul de 
vedere.

Z PEȘTI
Vă așteaptă o perioadă mai 

puțin fastă, dar trecătoare. Cu 
răbdare, veți reuși să rezolvați 
toate necazurile. Atenție la riscul 
ca ceea ce pare o simplă 
încurcătură să nu fie un 

^adevărat dezastru. y
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La orice concurs participăm obiectivul nostru 
este menținerea în elita mondială a gimnasticii

priza să vedem că Rusia și 
China au venit cu șase spor
tive, deși noi știam că drept de 
participare au doar două spor
tive - invitate în baza clasa
mentelor internaționale sta
bilite în urma Campionatelor 
Mondiale de la Lausanne. 
Atunci am insistat și noi pentru 
înscrierea unei a treia sportive,

stimulent pentru evoluția fe
telor noastre.

Rep.: - Ce urmează 
după acest turneu?

O. Belluf- Din 9 iulie vom 
participa la Berlin la un 
concurs triunghiular cu echi
pele Germaniei și Spaniei. 
Apoi pe 14 august în România 
și pe 28 august în Italia vom

Interviu cu prof. Octavian Bellu, antrenor principal 
al Lotului Olimpic de gimnastică al României

Partide amicale

Recent, Lotul Olimpic 
de gimnastică al României 
a participat la un puternic 
concurs internațional desfă
șurat la Pusan în Coreea de 
Sud, competiție contând 
pentru prima ediție a noii 
serii 1999 a "Cupei Mon
diale". Amănunte despre 
acest interesant turneu ne- 
a oferit prof. Octavian Bellu, 
antrenor principal al Lotului 
Olimpic, într-o discuție pe 
care am avut-o zilele 
trecute la Sala Olimpică a 
Liceului Sportiv din Deva.

Rep.: - Cum a fost con
cursul din Coreea din punc
tul de vedere al echipei 
României?

O. Bellu: - Turneul co
reean a fost presărat cu sur
prize organizatorice, nimeni 
neștiind de la început în baza 
cărui regulament se va des
fășura întrecerea. La sosirea 
noastră acolo am avut sur-

dar Simona Prisecan a fost 
acceptată să concureze doar 
.în afara concursului propriu- 
zis. Apoi, a doua zi s-a adoptat 
un nou regulament ad-hoc, 
rezultând o confuzie totală și 
rezultate pe măsură. Totuși, 
valoarea echipei noastre și-a 
spus cuvântul, România obți
nând rezultate destul de bune: 
locul III la paralele prin 
Simona Amânar, locul II și III la 
sărituri prin Simona Amânar și 
Andreea Răducan, locul VI la 
bârnă - Simona Amânar și lo
cul II și IV la sol prin An
dreea Răducan și Simona 
Amânar. Consider totuși că 
aceste rezultate au fost in
fluențate negativ de regula
mentul ad-hoc și de arbitraj, 
România fiind privată de o 
meritată medalie de aur la 
sol. Per ansamblu consider 
că turneul a fost interesant, 
numărul mare de concu
rente puternice fiind un

disputa o dublă manșă cu 
reprezentativa Italiei. între 1 și 
5 septembrie vom participa la 
Campionatele Naționale, ur
mează apoi un concurs în 
Olanda, iar de la 1 octombrie 
vom participa la Campiona
tele Mondiale din China.

Rep.: - Care sunt obiec
tivele echipei noastre la a- 
ceste campionate mondiale?

O. Bellu: - La orice con
curs participăm obiectivul 
nostru este menținerea în 
elita mondială a gimnasticii. 
Nu ne facem probleme în pri
vința calificării la Jocurile 
Olimpice - primele 12 echipe 
clasate la mondiale calificân- 
du-se direct - ci noi ne dorim 
să fim pe podium, să obținem 
cât mai multe medalii, recon
firmând poziția României - 
de lideră a gimnasticii mon
diale.

Rep.: - Dacă nu se pune 
problema calificării la Jo

curile Olimpice, spuneți-ne 
în ce stadiu sunt pregătirile 
și cu ce gânduri veți parti
cipa la această ultimă 
Olimpiadă a mileniului?

O. Bellu: - Atât la noi 
cât și la alte echipe puter
nice Jocurile Olimpice vor 
marca momentul unui 
evident schimb de gene
rații,chiar dacă în arenă 
vor mai apărea și unele 
sportive consacrate. Astfel 
dacă la Campionatele 
Mondiale din China 
echipa României va fi o 
combinată experiență 
(Simona Amânar, An
dreea Răducan) - tine
rețe (Andreea Isărescu, 
Carmen lonescu), la Jo
curile Olimpice echipa va 
avea mai multe compo
nente ale generației 
tinere.

Probabil din vechea 
gardă va rămâne doar Si
mona Amânar care are am
biția să participe la a ll-a 
Olimpiadă a carierei sale in
trând astfel în galeria stelelor 
gimnasticii românești Nadia 
Comăneci, Lavinia Miloșovici 
și Gina Gogean, sportive care 
au atins deja această per
formanță.

Rep.: - Domnule Octa
vian Bellu, vă mulțumim și 
urăm succes echipei Româ
niei la toate concursurile la 
care va participa.

Ciprian MARINUȚ

Perioada scurtă de pregătire precompetițională a urgentai 
programul echipelor astfel că majoritatea formațiilor hunedorene 
și-au finalizat pregătirea centralizată din cantonamente. Și au 
început seria jocurilor amicale de verificare. După ce a pierdut 
sâmbătă cu 0-3 la Alba lulia, Corvinul va juca azi la Hunedoara cu 
Minerul Certej, iar mâine va disputa returul cu Apulum. Aurul Brad 
a pierdut sâmbătă pe teren propriu cu Telecom Timișoara (scor 3- 
4) și va juca azi și sâmbătă două jocuri cu adversari care la ora 
editării ziarului nu erau încă stabiliți. După partida pe care o va 
susține în compania Corvinului, Minerul va juca joi pe stadionul Jiul 
din Petroșani cu echipa locală.

OPT MEDALII EUROPENE LA 
CAIAC-CANOE

La Campionatele Europene de caiac -canoe pentru seniori, 
desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute la Zagreb, școala 
românească de profil și-a reconfirmat valoarea, “flotila “ condusă 
de "amiralul" Ivan Patzaichin cucerind opt medalii: una de aur, 
cinci de argint și două de bronz.

Pe prima treaptă a podiumului au urcat canoiștii Gheorghe 
Andriev și Florin Popescu -sosiți primii în cursa de 2x 500 metri. 
Locul secund a fost cucerit de echipajul de canoe 4 (Grigore 
Sami, Mitică Pricop, Chiriac Marcov, losif Asimin)- la 1000 metri, 
echipajul de canoe 4 (Gheorghe Andriev, Florin Popescu, Florin 
Huidu, Mitică Pricop) la 500 metri și echipajul de canoe 4 (Mitică 
Pricop, Ionel Averian, Gheorghe Andriev, Florin Popescî) la 200 
metri. Tot medalia de argint a revenit și echipajelor de dublu 
Andriev -Popescu la 1000 metri și Pricop -Averian la 200 metri. în 
fine, tricolorii au mai câștigat de două ori bronzul, în proba de 
caiac 4-1000 metri (Sorin Petcu, Vasile Curuzan, Marian Sîrbu, 
Romică Șerban) ca și fetele de la caiac 2-1000 metri (Sanda 
Toma- Elena Radu).

ROMÂNII DE LA SALAMANCA 
PUȘI PE LISTA DE TRANSFER

Conducerea Clubului Salamanca a anunțat la sfârșitul săptă
mânii trecute că toți cei 23 de jucători , care formează lotul 
echipei retrogradate la finele acestui sezon din Primera în 
Sequnda Division , sunt puși pe lista de transferuri fără nici o 
excepție. Dintre cei trei români din lotul Salamancăi, doar Bogdan 
Stelea este dorit cu insistență de Rayo Vallecano, nou promovată 
în Primera, în vreme ce Cătălin Munteanu și Lucian Marinescu nu 
au încă nici o ofertă concretă. (C.M.)

Programul turului Diviziei A la fotbal, ediția 1999 - 2000
Etapa 1 - sâmbătă, 24 iulie scor
FC NATIONAL UNIV. CRAIOVA
FC ONEȘTI CSM REȘIȚA
FARUL C-ȚA DINAMO
GLORIA BISTRIȚA - OTELUL GALAȚI
PETROLUL PLOIEȘTI - STEAUA
EXTENSIV CRAIOVA - FC ARGEȘ
ROCAR BUC. CEAHLĂUL P.N.

FC BRAȘOV FCM BACĂU

RAPID ASTRA PLOIEȘTI

Etapa 5 - sâmbătă, 14 august scor Etapa 9 - sâmbătă, 18 sept, scor

FC NATIONAL - STEAUA FC NATIONAL - EXTENSIV
FC ONEȘTI - CEAHLĂUL FC ONEȘTI - GLORIA
FARUL - FCM BACĂU FARUL - OTELUL

PETROLUL - EXTENSIV FC BRAȘOV - ROCAR
ROCAR - GLORIA RAPID - PETROLUL.

FC BRAȘOV - OTELUL UNIV. CRAIOVA - STEAUA
RAPID - FCARC.FS• CSM RF.SITA - FC ARGEȘ

UNIV. CRAIOVA - DINAMO FCM BACĂU - DINAMO
CSM REȘIȚA - ASTRA ASTRA - CEAHLĂUL.

Etapa 2 - sâmbătă, 31 iulie scor

UNIV. CRAIOVA - FC ONEȘTI
CSM REȘIȚA - FARUL
DINAMO - GLORIA
OȚELUL - EXTENSIV
STEAUA - ROCAR

FC ARGEȘ - PETROLUL
CEAHLĂUL - FC BRASOV
FCM BACĂU - RAPID
ASTRA - FC NATIONAL

Etapa 6 - sâmbătă, 21 august scor

GLORIA - FC BRASOV

EXTENSIV - ROCAR
DINAMO - PETROLUL
OȚELUL - RAPID
STEAUA - FC ONEȘTI
FC ARGEȘ - FC NATIONAL
CEAHLĂUL - FARUL
FCM BACĂU - CSMRF.SIȚA

ASTRA - UNIV. CRAIOVA

Etapa 10 - sâmbătă, 25 sept. scor

GLORIA - FARUL

PETROLUL - FC NATIONAL
EXTENSIV - FC ONEȘTI
ROCAR - RAPID
DINAMO - FC BRAȘOV
OȚELUL CSM REȘIȚA
STEAUA - ASTRA
FC ARGEȘ - UNIV CRAIOVA
CEAHLĂUL - FCM BACĂU

Etapa 3 - miercuri, 4 august scor

Ft NATIONAL - FCM BACĂU

FC ONEȘTI - ASTRA
FARUL - UNIV. CRAIOVA
PETROLUL - OTELUL
EXTENSIV - GLORIA,__________________________
ROCAR - FC ARGEȘ
FC BRAȘOV - STEAUA
CSM REȘIȚA - DINAMO
RAPID - CEAHLĂUL*

*) Se dispută la 1 decembrie

Etapa 7 - sâmbătă, 28 august scor Etapa 11 - sâmbătă, 2 oct. scot

FC NAȚIONAL - OTELUL FC NAȚIONAL - ROCAR
FC ONEȘTI - FC ARGEȘ FC ONEȘTI - PETROLUL
FARUL - STEAUA FARUL - EXTENSIV
ROCAR - PETROLUL RAPID - FC BRAȘOV
FC BRAȘOV - EXTENSIV UNIV. CRAIOVA - OTELUL
RAPID - GLORIA CSM REȘIȚA - GLORIA
UNIV. CRAIOVA - FCMBACAU CEAHLĂUL - DINAMO
CSM REȘIȚA - CEAHLĂUL FCM BACAU - STEAUA
ASTRA - DINAMO ASTRA - FC ARGEȘ

Etapa 4 - sâmbătă, 7 august scor Etapa 8 - sâmoâtă, 11 sept. scor Etapa 12 - sâmbătă, 16 oct. scor

GLORIA - PETROLUL GLORIA - FC NATIONAL GLORIA - UNIV. CRAIOVA

UNIV. CRAIOVA - CSMRF.SIȚA PETROLUL - FC BRAȘOV PETROLUL - FARUL

DINAMO - EXTENSIV EXTENSIV - RAPID EXTENSIV - CSM REȘIȚA

OȚELUL - ROCAR DINAMO - ROCAR ROCAR - FC ONEȘTI

STEAUA - RAPID OȚELUL - FC ONEȘTI FC BRAȘOV - FC NATIONAL

FC ARGEȘ - FC BRAȘOV STEAUA - CSM REȘIȚA DINAMO - RAPID
CEAHLĂUL - FC NATIONAL FC ARGEȘ - FARUL OȚELUL - ASTRA
FCM BACĂU - FC ONEȘTI CEAHLĂUL - UNIV. CRAIOVA STEAUA - CEAHLĂUL

ASTRA - FARUL FCM BACĂU - ASTRA FC ARGEȘ - FCM BACĂU

Etapa 13 - sâmbătă, 23 oct. scor|
FC NATIONAL - RAPID
FC ONEȘTI - FC BRAȘOV
FARUL - ROCAR
UNIV. CRAIOVA - EXTENSIV
CSM REȘIȚA - PETROLUL
STEAUA - DINAMO
CEAHLĂUL - FC ARGEȘ
FCM BACĂU - OTELUL
ASTRA - GLORIA ...................

Etapa 14 - miercuri, 2*7 oct. scor
fUnational - DINAMO
GLORIA - FCM BACĂU
PETROLUL - UNIV CRAIOVA
EXTENSIV - ASTRA
ROCAR - CSM REȘIȚA
FC BRAȘOV - FARUL
RAPID - FC ONEȘTI
OTELUL - CEAHLĂUL

FC ARGEȘ - STEAUA

Etapa 15 - sâmbătă, 30 oct. scor
FC ONEȘTI - FC NATIONAL
FARUL - RAPID
UNIV. CRAIOVA - ROCAR
CSM REȘIȚA - FC BRAȘOV
DINAMO - FC ARGEȘ
STEAUA - OTELUL
CEAHLĂUL - GLORIA
FCM BACĂU - EXTENSIV
ASTRA - PETROLUL

Etapa 16 sâmbătă, 6 nov. scor
FC NATIONAL" ■ FARUL
FC ONEȘTI - DINAMO
GLORIA - STEAUA
PETROLUL - FCM BACĂU
EXTENSIV - CEAHLĂUL
ROCAR - ASTRA
FC BRAȘOV - UNIV. CRAIOVA
RAPID - CSM REȘIȚA
OȚELUL - FC ARGEȘ

Etapa 17 - sâmbătă, 20 nov. scor
FARUL - FC ONEȘTI
UNIV. CRAIOVA RAPID
CSM REȘIȚA - FC NATIONAL
DINAMO - OTELUL
STEAUA - EXTENSIV
FC ARGEȘ - GLORIA
CEAHLĂUL - PETROLUL
FCM BACĂU - ROCAR
ASTRA - FC BRAȘOV
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“Gemina Comtur” Geoagiu Băi probează
Dl Viorel Trif și-a 

ales un nume inspirat 
pentru firma sa din 
stațiunea balneo
climaterică Geoagiu Băi: 
SC “Gemina Comtur” 
SRL. “Gemina”, după 
denumirea veche a 
fermelor romane, care 
alimentează și acum 
cele două bazine, 
administrate de sus- 
numita societate. 
“Aceste bazine sunt o 
adevărată mină de aur, 
ne spunea cineva, bun 
cunoscător al spațiului 
frumoasei stațiuni. 
Păcat că nu sunt puse în 
valoare așa cum trebuie. 
Nimeni n-a pus acolo de 
ani de zile un scaun, un 
bec, o placă de faianță. 
Unii nu urmăresc decât 
profitul. Imediat și cât 
mai mare ”,

Vizitând obiectivele, 
ne-am convins de 
adevărul spuselor 
interlocutorului. Am 
căutat să stăm de vorbă

și cu dl Viorel Trif. O 
vreme, administra mai 
multe vile din stațiune. 
N-a mai putut. A mai 
rămas cu vila 4 (cazare - 
n.n.) și cu activele din 
spațiile vechi ale 
Complexului “Gemina”:

cele două bazine vechi cu 
apă termală în curgere 
permanentă (poate cele 
mai eficiente băi din 
stațiune, în tot timpul 
anului - n.n.), piscină și 
saună, terasă și bar, 
atelier de tâmplărie (de 
fapt un punct de debitat 
cherestea - n.n.).

- Aveți activități1 J

diverse și profitabile, die 
Viorel Trif, însă nu se 
observă nici o amprentă 
de nou, de modern, de 
frumos. Oare faptul că nu 
sunt integral ale dvs, ci

Turismul e bolnav ca și economia 
însâ doctori suntem noi

La SC “Refractara” SA Baru se dă atenție deosebită calității produselor executate. 
Analizele efectuate în laboratorul unității (în exercițiul funcțiunii - operatoarea 

Liliana Petre) sunt concludente în acest sens.

le aveți în locație de
I J

gestiune de la SC 
“Germisara” SA, vă 
reține să le conferiți o 
altă imagine, de 
modernism și confort?

- Nu, dar turismul este 
condiționat de economia

țării și cum economia este 
așa cum este, nici în 
turism nu e mai bine. 
Multe activități sunt 
sezoniere. Și mai este și 
concurenta neloială a 
statului în sfera 
serviciilor. Eu am depus 
la SC “Germisara” SA 
documentația de
cumpărare a activelor pe 
care le am în locație de• 
gestiune și atunci voi 
schimba mult în bine fața 
întregii firme.

- Sincer, ne-am 
bucura, întrucât acum nu

arată deloc bine. Nici 
spațiile de cazare de la 
vila 4, nici cele două 
bazine termale, nici 
măcar terasa
improvizată pe timpul 
verii, cu atât mai puțin 
acest gater de cherestea 
în mijlocul parcului ■ 
oază de verdeață 
poluată de rumeguș. Ca 
să nu mai spunem de 
depozitul de gunoi de 
lângă complex. Este 
dizgrațios. Și pericol de 
îmbolnăviri pe această 
vreme toridă.

■ Gaterul l-am oprit, 
iar pentru gunoi am tot 
cerut container de la 
IGO, însă nu mi-a dat, 
nu are. Cu IGO sunt 
probleme mari. Și cu 
curățenia și cu apa...

Nimic de zis; și la 
IGO sunt probleme; 
dar un tomberon 
pentru gunoi poate și 
un patron să-și 
cumpere.

Se 

reformează 
și banii

Surse autorizate din 
Banca Națională a 
României au anunțat că, 
începând din 15 iulie a.c., 
va fi pusă în circulație noua 
bancnotă de 10.000 lei. Are 
culoarea predominant 
verde și va fi folosită o 
vreme în paralel cu actuala 
bancnotă, care va fi retrasă 
treptat din circulație.

Aceleași surse anunță 
că, în funcție de creșterea 
inflației, vor fi tipărite 
bancnotele de 200.000 lei 
și 500.000 lei. Vom avea 
bani mai noi, nu mai mulți.

Privatizarea are lege

Așteaptă clienți
Are dreptate președintele FPS, Radu Sârbu, când 

spune că din 1996 încoace s-a privatizat mult mai 
mult decât în întreaga perioadă 1990-1996. Dar în ce 
condiții? Cu ce eficiență și folos pentru statul român? Asta 
rămâne de discutat. Important este că s-a insistat pentru 
privatizare, Iar acum se dă marea bătălie, Guvernul 
preconizând ca până la sfârșitul anului curent să fie 
privatizate toate societățile din portofoliul Fondului 
Proprietății de Stat. Mai ales că s-a dat și Legea privatizării, 
iar cu câteva zile în urmă au apărut și normele 
metodologice pentru aplicarea ei, în formă nouă, 
modificată și adăugată, publicată în Monitorul Oficial.

Este însă greu de crezut că în mai puțin de șase luni se 
vor putea privatiza atâtea societăți comerciale care nu s-au 
privatizat în ani de zile. Din acest punct de vedere 
optimismul ministrului Transporturilor, Traian Băsescu, 
însărcinat cu îndeplinirea programului României cu Banca 
Mondială, apare exagerat. El crede că cele 50 de 
întreprinderi de stat și companii naționale din diverse

COMENTARIUL PAGINII
domenii de activitate - siderurgie și metalurgie (sunt 
incluse și „Siderurgica” Hunedoara șl „Sidermet” Călan), 
chimie și petrochimie, textile și fibre sintetice etc. -, 
grupate în cinci pachete, au mari șanse de privatizare, după 
interesul manifestat de unii investitori străini.

Bine-ar fi să se întâmple așa, numai că, iată, experiența 
a dovedit că am făcut tranzacții pripite, insuficient 
chibzuite și documentate, care pun deja probleme. Dacă 
privatizarea Băncii Române pentru Dezvoltare - cu 
puternioa instituție bancară franceză Societe Generale șl a 
societății de automobile „Dacia” Pitești - preluată de 
prestigioasa firmă „Renault”, de asemenea din Franța, apar 
ca reușite, cumpărarea altor societăți dă bătăi de cap. Este 
cazul SC Tepro SA lași, dar mai ales al SC „Petromidia” SA, 
unde privatizarea face „la loc comanda”. Cum? De ce?

Privatizarea celei mai mari șl mai moderne rafinării din 
țară, Petromidia Năvodari, a cunoscut multe etape. Se 
părea că vânzarea ei către firma turcă Akmaya a rezolvat 
problema, eliberând economia românească de încă o mare 
gaură neagră.

N-a fost să fie. Contractul de acordare cumpărătorului I 
a unor facilități economico-financiare din partea 
Guvernului român n-a fost respectat. Ca urmare, Akmaya 
n-a mai venit, unitatea intrând într-o perioadă prelungită de 
repaus.

Mișcările din ultima vreme ale muncitorilor de la 
Petromidia au readus situația acesteia în atenția FPS și a 
Guvernului României, care au decis rezilierea contractului 
cu firma turcă, respectiv executarea scrisorii de garanție de 
7 milioane de dolari depusă de Akmaya, în timp de o 
săptămână și scoaterea unității la privatizare printr-o nouă 
ofertă. Așa se întâmplă când vrem să scăpăm cu orice preț i 
de anumite întreprinderi, însă nu gândim serios și i 
responsabil cui le dăm și cu ce folos pentru țară. ,

Sunt în curs de privatizare alte mari societăți I 
românești, precum Comtim Timișoara, Roman și Tractorul j 
din Brașov, Clujana din Cluj, sau Siderurgica din județul 
nostru. Să cântărim binș cui le dăm și în ce condiții...

.................... I . .................................. .............................  i

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, 
Adrian SĂLĂGEAN 
Foto: Traian MÂNU
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Guvernul se umflă adesea 

în pene că a acordat o serie 
de facilități întreprinderilor mici 
și mijlocii. Ele sunt stipulate cu 
claritate în Legea IMM-urilor. 
Sunt prevăzute, e drept, în 
articolul 4 al legii, însă legea 
nu a primit încă undă verde de 
la șeful statului.

După ce a fost îndelung 
dezbătută în Parlament și a 
trecut cu greu pragul spre

Legea 
IMM-urilor 
- blocata 

la 
mantinela 

<____________________________________>

Președinție în vederea 
promulgării, s-a oprit aici.* 
întrucât prevede și acordarea 
unor facilități economico- 
financiare întreprinzătorilor 
privați, cu care, la 
atenționarea FMI, ministrul 
Finanțelor, Decebal Traian 
Remeș, nu este în nici un chip 
de acord, legea va mai aștepta 
până când Guvernul și 
Președinția îi vor decide 

i soarta. *

Lucrând pentru miri și nași 
cu siluete neconventionale

REP.: Dnă președinte, 
v-aș întreba pentru 
început cum apreciați, ca 
afacere, activitatea 
cooperativei ?

F.I.: Este o întrebare 
care stingherește, cred, 
pe orice președinte de 
cooperativă meșteșu
gărească și în general pe 
orice întreprinzător 
autohton. în cazul 
cooperativei “Drum Nou” 
apare o tușă agravantă 
generată de reculul 
economic care se 
manifestă în zonă. Dacă 
în 1998 cooperativa era 
cotată, din punctul de 
vedere al parametrilor 
economici, pe locul 
patru în țară, în acest an 
am căzut pe unul din 
Iodurile situate în zona 
de jos a clasamentului.

REP.: Cine mai
apelează totuși la 
serviciile celor 33 de 
unități de prestări pe 
care le aveți? Apropo, 

r f *
Dialog cu dna Felicia Iqja, președintele 

Cooperativei meșteșugărești 
“Drum Nou" Hunedoara

-

dat fiind reculul pieței, nu 
au devenit prea 
numeroase aceste 
unități?

F.I.: E adevărat, piața a 
coborât la cote mai mult 
decât îngrijorătoare. La 
unitatea de croitorie, de 
exemplu, clienții se 
numără pe degetele de la 
mâini. Avem, în principal, 
comenzi pentru costume 
destinate unor miri sau 
nași ce au configurații 

fizice mai deosebite. 
Călcându-ne pe inima de 
producători de haine, într- 
unul din spațiile 
cooperativei am deschis 

un magazin second-hand. 
Ca un făcut, nici acesta nu 
dă satisfacții economice. 
Referitor la numărul de 
spații, până acum 
rezultatele economice au 
permis păstrarea vitală a 
rețelei de unități. însă 
dacă vom continua să 
cădem și pe mai. departe, 
deciziile ce se vor lua nu 
vor mai depinde de o 
strategie de afaceri, ci de 
instinctul de conservare.

REP.: Există vreo 
soluție pentru
depășirea actualei 
recesiuni?

F.I.: Da și ea
înseamnă desfacerea 
producției pe piețe 
externe. De aceea, 
căutăm contracte de 
lohn pentru unitatea 
noastră de serie. 
Dotarea de care 
dispunem ne permite să 
abordăm astfel de 
comenzi obținând o 
calitate bună a 
produselor. Din păcate 
până acum au picat trei 
relații de afaceri, 
partenerii străini dând 
dovadă de o prea mare 
inflexibilitate în
negocierea condițiilor 
de lucru.

în primele patru luni din 
1999, în țară s-a înregistrat 
o scădere considerabilă a 
producției la principalele 
resurse energetice. La 
cărbune net, cantitatea 
realizată a fost mai mică 
decât cea obținută în 
perioada similară a anului 
trecut cu 15,2 la sută, la țiței 
cu 3,6 la sută, la gazș 
naturale - cu 2,1 la sută.

Producția
9

de resurse 
energetice - 
în scădere 

K____________________________ /

Aceasta, ca urmare a 
restrângerii cererii pieței 
interne. Și tot din această 
cauză au fost diminuate 
semnificativ importurile de | 
combustibil convențional, în i 
perioada la care ne referim, . 
cu 37,2 la sută. Totuși s-au 1 
importat 777,4 mii tone de | 
cărbune net, 1331,8 mii i 
tone țiței și 1015,4 milioane ! 
metri cubi de gaze naturale. >
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În căutarea unei decizii bune
Depresia și pesimismul 

nu ar trebui să fie o trăsă
tură a tinerilor. Dar din pă
cate tot mai mulți tineri, la 
noi, prezintă simptomele 
depresiei, iar pesimismul 
pare a Jî în floare între ti
neri, parcă mult mai puter
nic decât în vremea comu
nismului.

Fiecare generație de ti
neri s-a simțit neînțeleasă 
și oprimată de maturii lu
mii în care trăiește. Cu toa
te acestea tinerii au luptat 
pentru afirmare și mai ales 
pentru a-și construi o lume 
mai bună, așa cum o visau.

Ce se întâmplă astăzi 
cu tinerii noștri?

Nemulțumirea pe care 
o afișează nu îi predispune 
la luptă ci la căutarea 
unui țap ispășitor și per
manente lamentări. Desi
gur: "nu sunt bani, guver
nul nu îi ajută destul, pro
fesorii sunt blazați și luptă 

• - - -----

A venit vacanta cb trenul din Franța!

Cine "își permite" să se 
bucure de ea?

Pe rând, începând cu ab
solvenții claselor a VII l-a și a 
Xll-a care au avut de susținut 
examene și continuând cu toți 
ceilalți elevi sau liceeni, școlarii 
au spus adio cursurilor și au 
intrat în vacanță. “A venit va
canța cu trenul din Franța, căr
țile în foc, hai copii la joc" - s-a 
strigat "eliberator" în acele zile 
pe culoarele școlilor și ale lice
elor. Dar după euforia primelor 
zile de vacanță a cam dispărut 
mirajul vacanței. Din cauza po
sibilităților financiare reduse 
ale familiilor din România puțini 
copii își permit să se bucure 
cu adevărat de vacanță, ple
când în tabere ori excursii sau 
în concediu cu părinții.

Pentru că părinții nu au 
bani majoritatea copiilor își pe
trec vacanța la țară la bunici 
ori acasă în fața blocului și a 
televizorului. O vacanță la țară 
la bunici înseamnă liniște, aer 
curat, o mâncare probabil ce
va mai sănătoasă (naturală) 
decât acasă, probabil ceva 
muncă în agricultură dar... cam 
atât. Nici un orizont nou, nici o 
experiență umană inedită, nici 
un prilej “occidental” de re- 
creere. Vacanța acasă la bloc
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doar pentru mărirea sala
riilor nu și pentru creșterea 
calității învățământului, iar 
părinții nu le oferă condi
țiile de trai dorite. In occi
dent e mai bine, viața e mai

Juventus

ușoară, totul este mai fru
mos, aici totul merge greu și 
e mizerie la toate nivelu
rile. " E drept că ar putea să 
fie și mai bine - tinerii dau 
mereu exemplul occidentu
lui - dar acel bine este făcut 
de fiecare generație care vi
ne puternic din urmă, adică 
tinerii! CwJoții știm că e mai 
ușor să căutăm o vină exter
nă care nu depinde de per
soana noastră și să aștep
tăm soluții făcute de alții. 
Ca să fie și la noi un mic oc
cident în primul rând ar tre
bui ca tinerii să nu-și mai 
dorească să plece în occi-

Dacă e vară, e 
vacanță și cos
tum de baie. A- 
ceastă frumoa
să manechină, 
alături de alte 
câteva fete, a 
prezentat în 
cadrul disco
tecii Galaxy 
din Deva o in
teresantă co
lecție de cos
tume de baie

înseamnă, pe lângă televizor, 
fotbal în curtea școlii, o "bălă- 
ceală" la ștrand și eventual o 
ieșire la sfârșit de săptămână la 
pescuit și la baie la Cinciș ori la 
Mureș. Ca o alternativă la 
aceste "vacanțe ratate” i-am 
auzit pe multi liceeni spunând 
că își caută de lucru la cunoș
tințe pentru a strânge bani mă
car pentru câteva zile la mare 
sau la munte ori într-o zonă cu 
vizibilitate maximă a eclipsei de 
soare la cel mai redus confort 
(cort, mâncare de acasă lâ pa
chet etc). Dar pentru 1.000.000 
- 1.500.000 cât costă o astfel 
de "ieșire” un licean trebuie să 
muncească, dacă găsește 
unde, cam până când se ter
mină vacanța. Și atunci?! (C M.) 

dent ci să transforme socie
tatea în care s-au născut.

Dacă tinerii de ieri au 
luptat pentru a dobândi li
bertatea, atunci tinerii de 
azi ar trebui să profite de 
ceea ce au primit moștenire. 
Hai, lăsați lamentările și nu 
mai priviți peste gard în 
ograda vecinului decât 
pentru a lua modele cât 
mai bune și viabile. Tinere
țea prin definiție înseamnă 
putere, curaj și speranță. 
Unde este această Tinerețe? 
Libertatea pe care o.aveți 
voi azi a fost plătită cu 
sânge de acei tineri care au 
avut speranța și credința că 
pot jâce un viitor mai bun. 
Trăiți și voi la fel, pentru a 
transj'orma ziua de mâine 
conform viselor voastre.

Și nu uitați că cei mai 
mari dușmani în realizarea 
viselor sunt pesimismul, la
mentările și necredința!

Ina DELEANU
_______ ______ ____ J

gând ff'-o poantă

fa Glub 9

Memoria nu e numai 
rebelă, prin faptul că ne 
părăsește (tocmai) când 
avem mai mare nevoie 
de ea, dar și neroadă; 
căci aleargă la noi când 
nu e deloc oportună. 
(Gracian)

El: - Dragă, de 
câte ori vrei să-ți 
cumperi ceva, mă 

săruți.
Ea: - Și găsești că nu 

te sărut destul de des?

In viața noastră luăm o serie 
de decizii, altele bune, iar altele 
mai puțin bune, de cele bune ne 
bucurăm, iar de cele rele ne în
tristăm pentru că nu am făcut 
alegerea potrivită și nu am ob
ținut ceea ce am dorit, făcându- 
ne de râs. în luarea unei decizii 
ne lăsăm influențați de cei apro- 
piați nouă, care fie ne sfătuiesc 
bine, fie ne sfătuiesc rău. Tre
buie să ținem cont totuși și de 
părerea celorlalți, deoarece cel 
ce disprețuiește un sfat respinge 
un ajutor. Dar nimic nu este mai 
dăunător decât un sfat rău și 
bineînțeles nu există dar mai 
prețios decât un sfat bun. De 
aceea e bine să ascultăm și sfa
turile celor din jur ca apoi noi să 
le analizăm urmând ca decizia 
finală, după ce a fost bine gân
dită, să ne aparțină nouă și 
numai nouă.

De multe ori mi s-a întâmplat 
să mă pripesc în luarea unei 
decizii sau n-am ținut cont de 
sfaturile bune pe care prietenii mi

x,

Toată lumea este de acord 
că Intranetul poate fi consi
derat fratele mai mic al Inter- 
netului. Intranetul presupune 
legarea resurselor, a muncii și 
gestiunii activității într-o firmă, 
adică legarea în rețea a tuturor 
computerelor din respectiva 
firmă și gestionarea în comun 
a resurselor. Adeseori rețelele 
Intranet au și legături cu re
țeaua mondială Internet. De alt
fel, dacă ne gândim ce în
seamnă marea rețea mondială 
numită Internet, o putem defini 
- ce-i drept destul de simplist - 
ca pe o rețea de mini-rețele.

Intranetul s-a dezvoltat din . 
dorința marilor corporații de a- 
și îmbunătăți activitatea prin 
instituirea unui model de orga- 
nizai% a comunicațiilor inter- 
umane. Programatorii au răs
puns imediat acestor tendințe, 

le-au dat, greșind astfel în luarea 
hotărârii, susținând că știu ce fac, 
dar de fapt m-am înșelat. 
Neplăcerile unor astfel de decizii 
sunt cele de rigoare.

"0 judecată dreaptă ne 
procură sănătatea corpului si 

fericirea sufletului"

Cu astfel de decizii s-a con
fruntat Oana, o tânără nestator
nică și ușor influențabilă de către 
cei din jur, care cu puțin timp în 
urmă avusese un prieten ne
demn de ea. Se despărțise de 
acesta, cu toate că îl iubea mult, 
pentru că nu se potriveau. De
venise apoi prietena celui mai 
bun prieten al fostului ei iubit. 
Acesta din urmă nu a prea în
ghițit această prietenie, hotă- 
rându-se astfel să-și recâștige 
fosta prietenă. Conștient de sen
timentele ei față de el și de faptul 
că ea suferise mult de pe urma 
relației anterioare, și-a pus planul 

Fratele mai mic
nu prin implementarea de noi 
tehnologii, ci prin folosirea celor 
existente. Ca și Internetul, 
Intranetul are drept interfață cu 
utilizatorul navigarea, fapt care 
conduce la o mare ușurință în 
folosire. Toate acestea au con
dus la o rapidă dezvoltare a 
noului concept, Intranetul impu- 
nându-se în toate corporațiile și, 
întreprinderile. Distanțele nu 
contează atunci când se fo
losește tehnologia Intranet, ast
fel că mai multe birouri sau re
prezentanțe ale unei firme, bi
rouri amplasate în diverse col
țuri ale lumii, pot fi conectate 
între ele prin intermediul unei 
rețele Intranet.

Costurile de întreținere ale 
unei astfel de rețele sunt foarte 
mici datorită abundenței de pro
duse software din domeniu. 
Oricine poate face diversele 
operații existente în sistemul 
intranet, bineînțeles dacă dis
pune de hardware-ul și 
software-ul necesare și de 
informațiile de securitate (limite 
de acces și parole).

Internetul și Intranetul nu 
diferă foarte mult. Internetul 
cuprinde, în general, informații 
de ordin public, pe când Intra
netul conține informațiile acce
sibile și necesare doar unei 
anumite companii; având deci 
un caracter privat. Datorită 
acestui din urmă aspect Intra
netul impune necesitatea folo
sirii pe scară largă a parolelor 
sau a altor metode de iden
tificare a utilizatorului. Practic, 

în aplicare. Oana, aflându-se în 
situația de a alege între cei doi, 
a cerut părerea prietenilor, care 
au sfătuit-o să nu se întoarcă la 
fostul prieten pentru că acesta 
i-a creat doar neplăceri. Dar 
decizia Oanei a fost influențată 
în cea mai mare parte de 
speach-ul fostului iubit, care a 
impresionat-o și astfel au re
înnoit vechea relație, rupând-o 
cu celălalt. Dar această relație 
n-a durat decât vreo două zile, 
deoarece scopul urmărit de el 
a fost răzbunarea, pricinuindu- 
i astfel Oanei o mare suferință.

Deci de cele mai multe ori 
să nu ne lăsăm conduși de 
sentimente ci de rațiune, pen
tru că aceasta nu ne minte 
niciodată. Dacă vrei ca toate 
să ți se supună, supune-te 
rațiunii, rațiunea este cea care 
hotărăște la bine și la rău. Ni
mic nu trebuie să se facă fără 
rațiune.

Antoneia PASC, 
___________________ Deva j

*

Intranetul se 
ocupă mai mult 
de securitatea 
informațiilor 
decât o face 
Internetul.

Serviciile pe 
care le oferă teh
nologia Intranet 
sunt asemănă
toare cu cele din 
Internet. Astfel 
pot fi cuprinse - 
în funcție de ce
rințele manage
rului companiei - 
servicii cum sunt 
cele de e-mail 
(poștă electro
nică), mailing-lists 
(transmiterea si
multană a unui 
mesaj pnn e-mail către mai mulți 
destinatari), FTP (transfer de 
fișiere), IRC (comunicarea în 
timp real între doi sau mai mulți 
utilizatori'șimultan), gopher 
(doar pentru afișarea textului) 
etc. Toate serviciile enumerate 
folosesc unele tehnologii și 
standarde simple, cum ar fi TCP/ 
IP care are legătură directă cu 
formula de adresare pe care o 
înțelege calculatorul.

Desigur, tehnologiile care 
stau la baza Intranetului sunt 
mult mai numeroase și sunt în 
plină dezvoltare, așa că nu ne 
trebuie foarte multă imaginație 
pentru a înțelege cât de mare va 
fi în viitor impactul folosirii pe 
scară largă a acestor tehnologii.

Andrei NISTOR

Tinerii și infracțiunea
La furat

Lucrătorii Biroului Poliției 
Criminale Deva l-au depistat pe 
numitul Muntean Iulian de 22 de 
ani, din localitatea Nalați-Vad, 
județul Hunedoara, care în ur
ma cercetărilor s-a stabilit că 
este autorul tentativei de furt 
și al violării de domiciliu, în da
una părții vătămate C.V. din 
Deva. Fapta a fost săvârșită în 
data de 19 iunie 1999. Cel în 
cauză este cercetat în stare 
de libertate.

Patronul tâlhar
Printr-o acțiune comună a 

polițiștilor din Hațeg, Bretea 
Română, Râu de Mori și Sar
mizegetusa a fost identificat și 
arestat Muntean Nicușor, de 28 
de ani, din comuna Săntămăria

Orlea, sat Balomir, asociat unic 
la A.F. "Nicușor". Cel în cauză 
s-a dovedit a fi autorul spar
gerilor săvârșite în noaptea de 
23/24 iunie a.c. la Magazinul 
Mixt din Breazova, comuna 
Sarmizegetusa, de unde a furat 
bunuri în valoare de 15 mili
oane de lei. De asemenea, în 
noaptea de 4/5 iunie a.c., cel în 
cauză a dat o spargere la Ma
gazinul Mixt din Ostrov, co
muna Râu de Mori, de unde a 
furat bunuri în valoare de 11 
milioane de lei și în noaptea de 
15/16 martie a.c. a spart Maga
zinul Mixt din Bretea Română 
furând bunuri în valoare de 
500.000 de lei. Bunurile au fost 
recuperate în proporție de 
60% în urma perchezițiilor 
efectuate la domiciliul autorului 
și la sediul asociației pe care o 
administrează.

Pe albumul Blondie sunt in
cluse piesele: X Offender/ Rifle 
Range/ Look Good In Blue/ In 
The Sun/ AS Shark In Jets 
Clothing/ Man Overboard/ Rip 
Her To Shreds/ Little Girl Lies/ 
In The Flesh/ Kung Fu Girls și 
Attack Of The Giant Ants.

Grupul pleacă într-o serie 
de turnee cântând în deschi
derea lui Iggy Pop și David 
Bowie. Al doilea single intitulat 
In The Flesh cântat în duet cu 
Ellie Greenwich (compozitoare 
de la Compania Brill Building) a 
figurat în Topul Australian.

în luna mai 1977 revista 
americană Billboard publica cri
tica discului: “Dacă new wave 
este reconstrucția și reconfigu- 
rarea formelor simple de pop/ 
rock din anii '50 - ’60 într-un mod 
nou, ironic și agresiv, atunci 
Blondie, cel care a luat stilul giri - 
group din mijlocul anilor ’60 și a 
adăugat accente rock din anii

70, se deosebește de acest stil 
muzical. Adevărații punkeri 
(Talking Heads, The Ramones) nu 
îi recunosc, însă arma secretă a 
lor este faptul că muzica lor se 
poate asculta oriunde.”

în iulie 
1977 bassistul 
Valentine este 
înlocuit de 
Frank Infante. 
O luna mai târziu în urma suc
cesului repurtat de albumul de 
debut, grupul Blondie semnea
ză un contract cu Casa de dis
curi Chrysalis. Intrați în studi
ouri profesionale de înregis
trare, cei de la Blondie remi- 
xează albumul de debut și în
registrează un set nou de pie
se. în luna octombrie 1977 
Casa de discuri Chrysalis lan
sează în paralel atât albumul

"Blondie” cât și noul disc 
"Plastic Letters”. Realizat tot 
cu producătorul Richard 
Gottehrer noul album este o 
continuare a albumului de de
but. Stilul este bazat pe un 
----------------------- amuzant pop, 

MUSIC BOX fiven>e dm anii 
----------------------- '60 și linii melo

dice vibrante și 
curate. Figura centrală a gru
pului rămâne solista Debbie 
Harry, care pe parcursul dis
cului reușește să se impună 
modelându-și vocea când pu
ternică și agresivă, când su
avă, uneori chiar angelică, 
acest lucru menținând ritmul și 
suplinind lipsa de abilitate in
strumentală. Plastic Letters a 
avut succes în Anglia și a stâr
nit ceva interes în US, însă

grupul nu a ajuns încă la apo
geul carierei lor. Pe disc figu
rează piesele: Fan Mail/ 
Denis/ Bermuda Triagle Bleue 
(Flight 45)/ Youth Nabbed As 
Sniper/ Contact In Red 
Square/ (I’m Always Touched 
By Your), Presence, Dear/ I’m 
On E/1 Didn’t Have The Nerve 
To Say No/ Love At The Pier/ 
No Imagination/ Kidnapper/ 
Detroit 442 și Cautious Lip.

Grupul devine sextet prin 
cooptarea bassistului Nigel 
Harrison (născut la Princes 
Risborough, Buckinghamshire/ 
Anglia) și trecerea la chitară a 
Iul Frank Infante. Primul extras 
pe single intitulat Denis (o 
versiune sexi a piesei Denise, 
hit în 1963 cu grupul Randy 
And The Rainbows) a figurat 
4 săptămâni pe locul 2 în UK 
(18.03.1978). (va urma)

Horia SEBEȘAN
----------
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După 45 de ani

“Am revenit aici, ca la o 
Alma Mater”. “Școala 
noastră a fost întotdeauna o 
universitate!” “Aici am învă
țat cum să răspândim lumină 
și har în sufletele celor mici și 
ale celor mai mari”. “Aici ne
am aflat rostul clăditor în mi
siunea ce ne-am asumat-o”.

“Aici” (rostit des într-una 
din diminețile acestei veri) 
înseamnă Școala normală 
“Sabin Drăgoi” Deva, stră
veche și prestigioasă insti
tuție de învățământ româ
nesc. Cei care l-au rostit 
aveau păr nins și statut de 
pensionar, aveau emoții în 
glas și irizări de cristal în pri
viri... Erau absolvenții de 
acum 45 de ani ai liceului pe
dagogic devean - toți “das
căli de-o viață” - învățători 
sau profesori. Au lăsat preo
cupările de bunici sau “agri
cultori” și-au venit din Bu
curești și din Cîlnic, din Bra
șov și Lupeni, Orăștie și Me
diaș, din Brănești (Ilfov) și 
Nojag, Alba Iulia și Simeria, 
din Cugir și Tărtăria, Sebeș și 
Deva spre a fi împreună la 
ÎNTÂLNIRE.

- Uite ce “Miss”-uri! - ex
clamă vesele două dăscălițe, 
repezindu-se să-și îmbrățișeze 
fostele colege care intrau pe 
poarta liceului. Și bucuria 
revederii nu poate fi descri
să. Ea s-a transformat în nos
talgie acolo, în cabinetul de 
pedagogie, la “apelul catalo
gului”, care s-a “deschis” cu 
un moment de reculegere în

FINALELE ©AMH©NATOLU1 EOKOPEAN

După o săptămână de 
concurs s-au încheiat între
cerile ediției a ll-a a Campio
natului European de Aeromp- 
dele Telecomandate Clasa F3J, 
primul campionat european de 
acest gen organizat • în 
România.

Aeroportul Săulești din 
apropierea municipiului Deva a 
fost gazda acestui campionat 
organizatorii străduirrdu-se să 
ofere celor peste 200 de par
ticipant din 12 țări condiții cât 
mai bune de concurs,

Aeromodelul telecomandat 
F3J este construit din fibră de 
sticlă, are o greutate între 2,5- 
3,5 kg, în funcție de condițiile 
atmosferice, este telecomandat 
printr-o stație specială, iar ma
joritatea celor care au parti
cipat la concurs au fost con
struite în Cehia și Slovacia. 

memoria celor 15 colegi tre- 
cuți în eternitate (ca și a unor 
dascăli). Dintre cei 83 de ab
solvenți ai claselor A și B de 
acum 4 decenii și jumătate, 33 
sunt aici. Fiecare se ridică 
școlărește din bancă și răs
punde la apel. La catedră, nu 
mai sunt foștii diriginți. Le 
ține locul, pentru întâlnirea 
de azi, octogenara prof. Ma-

> X Al WfL

ria Bivolaru, încadrată de doi 
directori - unul de ieri (prof, 
emerit Gh. A. Chiței, care și-a 
lăsat riguroasă amprentă pe 
efigia instituției pe care a 
condus-o cu profesionalism 
și demnitate timp de 20 de 
ani), altul de azi - prof Liviu 
Popescu din al cărui cuvânt 
de “bun venit” cei prezenți 
au aflat despre deschiderea 
liceului către colaborări de 
prestigiu cu străinătatea, ca 
și despre perspectivele aces
tei instituții.

în banca a IlI-a s-au așe

zat, ca și în urmă cu aproape o 
jumătate de secol - loan Blaj și 
Aurel Ursu. Foștii colegi de

Proba de concurs a constat în 
ridicarea în aer a aeromodelului 
cu ajutorul unui cablu lung de 
150 m, pilotarea lui timp de 10' 
minute, aterizarea făcându-se 
cât mai aproape de un punct fix 
pe un anumit culoar și la un 
anumit semnal sonor. Departa
jarea concurenților și punctajul 
au depins de măiestria pilotului, 
încadrarea în timpul acordat și 
locul aterizării.

Festivitatea de premiere a 
avut loc sâmbătă seara la res
taurantul hotelului Deva, ocazie 
cu care am cules câteva im
presii despre concurs.

Jack A. Sile, Anglia - 
director de concurs:

*- Nu am mai fost până 
acum în România, afn fost im
presionat de români prin gene
rozitatea și atenția care mi-au 
acordat-o. La acest concurs 
toată lumea a muncit din greu, 
atât sportivii cât și organiza
torii, iar aeroportul a fost foarte 
bun. Deși au fost unele mici

Rezultate finale:
Individuale seniori

1. Koethler Dieter - Germania
2. Coekstra Alex - Olanda
3. Kohoot lan - Cehia

Individuale juniori
1. Zucker Markus - Germania
2. Kotlet Adam - Ungaria
3. Vacha lan - Cehia

Juniori echipe
1. Germania
2. Cehia
3. Slovacia
...6. România - Iordan Sorin

Iordan Silviu 

bancă sunt azi cei mai tineri 
pensionari între profesorii de 
limba și literatura română din 
județ (despre a căror probitate 
profesională și civică voi vorbi 
cu alt prilej). După ce au 
profesat o viață în școli din 
Valea Jiului, doamnele Natalia 
Arjoca (Constantinescu), 
Alexandrina Berar, Elisabeta 
Blaj, Olivia Dudaș (Ștefafn),

Maria Munteanu (Nagy), Ve
ronica Popa (Goja), Elena Si- 
coe (Cernăianu) au încercat 
bucuria revederii cu fostele 
colege simerience - Vitonia 
Bozdoc (Cricoveanu), Miner
va Costea, Zenaida Cojocaru 
(Rusu), Minerva loniță 
(Dincă), Ana Sasu (Matiș) cu 
cele venite din București - 
prof, de limba și literatura ro
mână, Clara Gottschik (Leon- 
te), înv. Ana Pralea, Maria 
Vâtcă (Ionescu), cu cei din 
Mediaș, Alba Iul ia, Hunedoa
ra, Deva, Călan, Certej - lu- 
liana Crișan (Roșu), Florentina 

Grecu, Dorina Marin (Mun
tean), Elena Moise (Popescu),

■■

probleme cu computerul, pot 
spune că puterea unei orga
nizări constă în a rezolva 
toate problemele. ”

Strauss Max - Germa
nia: "Am mai participat și la 
alte competiții din Anglia, 
Olanda, Austria, dar aici am 
întâlnit cele mai bune condiții 
de zbor. Deși am dormit în 
cort, m-am simțit foarte bine, 
ca în vacanță. Românii sunt 
un popor deosebit. Organi
zarea a fost bună în general, 
deși nu s-au respectat întot
deauna orele de începere a 
competiției, iar rezultatele 
finale le-am aflat foarte târziu, 
înaintea festivității 
premiere."

Vojtech Eros 
Slovenia:

’ Am mai fost și la alte 
campionate, dar condiții de 
zbor și organizare cum au 
fost la Deva am mai întâlnit 
doar în Slovenia."

Traian MÂNU

de

Seniori echipe
1. Cehia
2. Ungaria
3. Olanda

12. România - Iordan Gh.
Stratulat Marcel 

Valeria Muntoiu (Miclea), 
Aurora Uițiu , loan Todor, 
Ioan Munteanu. Și în timp ce 
Camil Bacrău recunoștea cum 
a schimbat (la pensie) condeiul 
cu coasa, prof, de istorie Elena 
Sicoe (Cernăianu) mărturisea 
câtă tinerețe îi conferă munca 
la catedră și azi! Aceeași bu
curie am întâlnit-o și-n confe
siunea profesorului de mate
matică din Cugir, dl. loan Manș 
(bunic a 4 băieți!), care a 
schimbat echerul cu bagheta 
dirijorală, făcând să se înalțe, în 
noua Catedrală Ortodoxă din 
Cugir, cântul sacru.

- Fiecare ați adus cuvânt 
de mulțumire celei care a fă
cut posibilă întâlnirea noas
tră după 45 de ani. Eu îi mul
țumesc Măriei în calitate de 
fostă colegă de bancă - măr
turisea Rozalia Teodorovici 
(Bocan). Da. Bucuria reve
derii de azi i-o datorăm Mă
riei Toma - Damșa. Ne-a cău
tat telefonic, ne-a scris, ne-a 
chemat, ne-a îndemnat. Și am 
venit. Sigur, nu toți. Am fi 
vrut să fie cu noi și scriitorul 
Romulus Lai, și sculptorul 
Paul Eugen, și... Măriei Toma 
Damșa i-au mulțumit foștii 
colegi și pentru cele 5-6 lu
crări de reală valoare didac
tică pe care le-a publicat și de 
care s-au folosit la clasă și se 
vor mai folosi dascălii de azi 
și de mâine. Sunt.și ele măr
turii de lumină și har ale per
sonalităților școlii pedago
gice hunedorene.

Lucia LICIU

Abcnamentul la 
"Cuvântul liber" 
- cea mai sigură cale 
de a intra în posesia 

ziarului dvs. 
preferat! Deva, str. Atelierelor, nr.1, tel. 054 - 221 424.

Cei care au ales să-și 
petreacă sfârșitul zilei de 
sâmbătă (10 iulie) la Dis
coteca Galaxy din Deva au 
avut parte de o seară și o 
noapte (cu)...Pepsi.

Ocupând după prefe
rințe sau nu locurile la me
se ori “populând” aproape 
până la refuz ringul de 
dans, tinerii s-au antrenat 
din plin în atmosfera mai 
mult decât dansantă a serii 
desfășurată sub genericul 
Pepsi Music Show. în plus, 
o parte dintre ei au avut pri
lejul să participe la con
cursurile organizate de cu
noscuta firmă de băuturi 
răcoritoare, fiind răsplătiți 
cu ce altceva mai nimerit 
decât cu băutura serii; ori 
cu alte premii în obiecte, 
cum au obținut câștigătorii 
celui mai spectaculos con
curs, respectiv cel de dans.

A fost (încă) o seară în 
care tinerii au demonstrat că

r
La secerișul grâului

S.C. Agricola "Transilvania” 
Rapoltu Mare a început recol
tatul grâului. Din suprafața însă
mânțată, pe 20 ha teren, s-a de
pozitat în hambarele societății 
recolta de pe 10 ha. Producția 
estimată este de 2850 kg/ha.

Din discuțiile purtate cu 
administratoarea societății, dna

cea mai bună calitate *cel mai bun preț

'PincLmc tractate

Ai nevoie de el zilnic!

en gros
pir* depoțitot den:

știu și se pot simți bine fără a 
face neapărat pe "teribiliștii" 
și a se da în spectacol, într- 
un “mediu” considerat de 
unii ca fiind dintre cele mai 
propice pentru asemenea 
manifestări. (G.B.)

Una dintre cele trei perechi 
câștigătoare ale concursului 
de dans desfășurat la Pepsi 

Music Show
Foto: Traian MÂNU

X

Florica Sicoe, am reținut că 
.mecanizatorii Medresc Traian 
și Ciornea Octavian depun 
eforturi lăudabile pentru a fo
losi din plin combinele. Toto
dată, se fac ultimele revizii la 
cele două utilaje de recoltat 
mecanizat porumbul, însă
mânțat pe 50 de ha. (N.Paltin). z

{
iaurt extra............... 1880 lei

cremă BELCAR.... 2250 lei

smântână 25 %.... 3900 lei
cremă unt.................... 3800 lei
lapte bătut.................... 2950 lei
lapte consum.......... 2950 lei
Telemea de vacă... 13500 lei



tel. 094/505241 (3226)
• Vând tractor U445, cu C.l. 

și utilaje. Informații tel. 094/

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, la 
șosea, apă, gaz, curent. Tel. 
718138 (2816)

• Vând teren intravilan în 
Cristur, 4600 mp. Informații 
Cristur, 52. (8087)

• Vând apartament ultra
central, 2 camere, deco
mandate, Simeria. Preț infor
mativ 80 milioane lei. Tel. 
261193. (8063)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, Gojdu, bloc A 6, 
etaj 1, ap. 25. Preț 95 milioane 
lei. Tel. 092536577, 233062 
(3221)

• Vând casă cu grădină, 0,33 
ha, sat Aurel Vlaicu, nr. 212, jud. 
Hunedoara, tel. 058/732507, 
după ora 16. (3084)

• Vând urgent casă, în 
Deva, str. E.Văcărescu, nr. 42. 
(3086)

• Vând casă, localitatea 
Lunca, nr. 15, lângă șosea. 
(8085)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, parter, 
Deva, str. Minerului, bloc 30, 
plus teren garaj, preț fix 85 
milioane lei, tel. 622604, 
după ora 16. (8014)

• Cumpăr VW Diesel Golf, an 
fabricație după 1990, la tel. 
738093^ după ora 19. (2820)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 lei), 
video, satelit, 092/368868. 
(187)

279737 (3108)
• Vând mașini înghețată

ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577. (2625)_________

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958. (3338)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, DragoșVodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)

• Vând ouă de prepeliță 
(medicament) cu instruc
țiuni. Tel. 057/2Ș9966, 057/ 
248064 (4247)

• Vindem chioșc metalic, 
vizibil lângă Cantina “Side
rurgica" Hunedoara. Infor
mații tel. 211275.

• Vând calculator 586, preț 
negociabil, tel. 620231 (8077)

• Vând canapea exten
sibilă, cuier, masă telefon. Tel. 
225043. (8083)

• Vând vitrină frigorifică, 
expunere marfă, cântar balanță, 
10 kg, tel. 091/842032 (3090)

• Cumpăr bicicletă Pegas, 
tel. 656173, Crișcior.

• Vând moară cu pietre, 
motor monofazic. Informații 
Orăștie, Libertății 33, tel. 
242502 (3087)

• Cumpăr talon Opel Ka- 
dett, 1,3,1985 și Opel Ascona, 
1,6, 1989, tel. 646195, zilnic, 
8-20 (3089)

• Vând piese Dacia 1100, 
cutie de viteză, punte spate, 
piese motor, tel. 738093, după 
ora 19. (2821)

• Vând motor de tăiat 
lemne, marca D.T., german, 
preț convenabil. Informații 
Leșnic, nr. 43. (8088)

• Vând SRL cu activitate de 
comerț și producție, import
export, Băița, tel. 633261, 
după ora 20. (8092)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
central, 200 mp, tel. 223468 
(3220)

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial central, 36 
mp, vizavi de Catedrala 
Orăștie, tel. 247371, 094/ 
611375 (3088)

• închiriez apartament cu 2 
camere, mobilat. Informații la 
tel. 212603 (3227)

OFERTE DE§B 
SERVICII

• Pierdut abonament călă
torie pe numele Cojocaru 
Remus. îl declar nul. (2828)

• Pierdut abonament eli
berat de RAIL Hunedoara, pe 
numele Romanescu George, 
îl declar nul. (2823)

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Roma
nescu George. O declar nulă. 
(2824)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Mitu Ioana. îl 
declar nul. (2825)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Hulpoi Ghe. 
Gabriel. îl declar nul. (2826(

• Pierdut carnet membru 
la banca de Credit Brad, pe 
numele Banei Alexandru 
Traian. îl declar nul. (8726)

• Nicoleta și Radu Cio- 
banu împărtășesc durerea 
prietenului Iv Martinovici, 
păstrând o luminoasă amin
tire alesei poete

CARMEN DEMEA
• Inspectoratul pentru Cul

tură al Județului Hunedoara 
și Redacția Revistei 
“Arhipelag” deplâng dispa
riția prematură a celei care a 
fost distinsa poetă

CARMEN DEMEA
și se află, cu întreaga lor 
compasiune, alături de îndu
reratul ei soț, scriitorul Iv 
Martinovici.

O ADACONI
SRL Hațeg

En gros și distribuție:
J ochelari eclipsă; 
J pahare, tacâ

muri, farfurii din 
plastic de unică folo
sință, celofan;
J jucării și articole 

de plajă;
J papetărie și re

chizite școlare.
Telefoane: 054-777442; 

094-667442; 094-862332.

• După o îndelungată și 
extrem de grea suferință, 
îndurată cu înțelegere și sto
icism, a plecat în lumile 
Domnului Isus Cristos, în 
ziua de 12 iulie

BANCA DACIA FELIX S.A. - 
SUCURSALA DEVA

vinde la licitație publică următoarele:
I. 1. Apartament 3 camere, situat în Deva, str. Bejan, 

nr.7, bl. 56, sc. I, et. IV, ap. 9; - preț pornire: 42.000.000 lei.
2. Casă 2 camere, anexe gospodărești, situată în 

Hărțăgani; - preț pornire: 15.500.000 lei.
3. Casă 6 camere, situată în Bărsău, nr. 205, jud. 

Hunedoara; - preț pornire: 120.000.000 lei.
4. Instalație joc BINGO; - preț pornire: 42.000.000 lei
Licitația va avea loc în data de 27.07.1999, ora 10.00, la 

Judecătoria Deva, Biroul Executorilor Judecătorești.
II. 1. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str. 

Aviatorilor, bl. 19B, et.IV, ap. 46; - preț pornire: 8.100.000 lei
2. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str.

Aviatorilor, bl. 36, ap. 18, et. IV; - preț pornire: 3.600.000 lei
3. Apartament 3 camere, situat în Petroșani, str.

Aviatorilor, bl. 17, ap. 25, parter; - preț pornire: 15.000.000 lei
4. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8

Martie, bl 14, ap. 17; - preț pornire: 6.900.000 lei
5. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 

Martie, bl. 20, ap. 41; - preț pornire: 6.100.000 lei
6. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 

Martie, bl. 19, et. 9, ap. 38; - preț pornire: 8.100.000 lei
7. apartament 3 camere, situat în Petrila, str. 8

Martie, bl. 3, ap. 11; - preț pornire: 9.400.000 lei
8. apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8

Martie, bl. 3, ap. 2; - preț pornire: 7.300.000 lei
9. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8

Martie, bl. 6, ap. 17; - preț pornire: 6.900.000 lei
10. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 

Martie, bl. 43, sc. A, ap. 6, parter; - preț pornire: 6.500.000 lei
11. Apartament 3 camere, situat în Petrila, str. 8

Martie, bl. 43, sc. A, ap. 5, parter; - preț pornire: 9.800.000 lei
12. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 

Martie, bl. 5, et. I, ap. 8; - preț pornire: 6.500.000 lei.
13. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 

Martie, bl. 4, et. 1, ap. 28; - preț pornire: 6.500.000 lei.
Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecătorești 

din Petroșani, în data de 20.07.1999, ora 10.00.
III. 1. Teren intravilan în suprafață de 1250 mp, chioșc- 

bar și anexe, situate în Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr. 
13; - preț pornire: 35.000.000 lei.

2. Apartament 2 camere situat în Hunedoara, str. 
Mureșului, bl.41, ap.53; - preț pornire: 24.000.000 lei

3. Garsonieră situată în Hunedoara, Bd. Dacia, bl.G2, 
et.V, ap.105; - preț pornire: 16.000.000 lei

4. Imobil tip S+P+E+M, anexe cu suprafața utilă 630 
mp, situate în Hunedoara, B-dul Traian, nr. 3A.

Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecătorești 
din Hunedoara, în data de 16.07.1999, ora 10.00.

Informații suplimentare la sediul Băncii Dacia Felix S.A. 
Sucursala Deva sau la telefoanele: 226367 sau 220796.

i-------- - -

Direcția Silvică. 
i)eva

• 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/ 
săptămână. Angajăm elevi, 
studenți, șomeri etc, cu sau 
fără experiență. Tel. 621446, 
094/280444 (8082)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Dăs- 
călescu Mihai. O declar nulă. 
(2822)

CARMEN MARTINOVICI
Ființă mândră și liberă, 

exemplar de umanitate cum 
rar întâlnești, dotată cu o 
sensibilitate și inteligență 
sclipitoare, soție și compani
on de viață fără reproș, poetă 
și om cu o coloană vertebrală 
inflexibilă, CARMEN lasă în 
sufletul meu o speranță de 
re-vedere, Dincolo. Iv 
Martinovici.

' Anunț de licitație deschisă fărăt r

s_____ preselecție_________
1. Persoana juridică achizitoare: Regia Națională a 

Pădurilor - Direcția Silvică Deva.
2. Organizatorul licitației: Direcția Silvică Deva, 

adresa: localitatea Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10, cod 
poștal 2700, tel: 054/225199; 054/224649, fax: 054/ 
224599.

3. Obiectul licitației: Combaterea torenților din 
bazinul hidrografic Grădiștea, Obiectul I.

4. Documentele licitației se pot procura zilnic, Intre 
orele 8-11, contra cost, de la sediul Direcției Silvice 
Deva. Costul documentației: 200.000 lei.

5. Termenul limită de depunere a documentelor: 29 
iulie 1999, ora 9.

6. Deschiderea licitației: 31 iulie 1999, ora IO.
7. Sursa de finanțare: surse bugetare și credite 

externe TDSCE.
8. Condiții de participare - indeplinirea condițiilor 

de calificare și a plafoanelor valorice pentru:
a) Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani: 3.600 

milioane lei;
b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară 

terminată: 1.000 milioane lei;
c) Capacitatea financiară: 600 milioane lei;
d) Garanția de participare: 16 milioane lei.

In atenția persoanelor 
disponibilizate!

CAMA STAR COMPANY SRL, în cadrul Progra
mului de Redistribuire a Forței de Muncă, orga
nizează începând cu data de 19.07.1999 cursuri 
GRATUITE de inițiere și orientare în organizarea și 
derularea propriei afaceri. Informații suplimentare și 
înscrieri la sediul societății din strada Mihai Eminescu, 
nr.2 (sediul Fundației Pentru Tineret) sau la tele
foanele 230717 și 218111, zilnic, între orele.10-16.

Consiliul de adminstratie al 
S.C. Hateeana SA Hates » «

cu sediul in Hațeg, str. Progresului nr. 29

convoacă
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR
potrivit Legii nr. 31/1990. republicată și OUG nr. 49/1999 și 
H.G. nr. 364/1999, la data de 28.07.1999, ora 10. la sediul 

socieății, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea de principiu a modificării statutului actului 

constitutiv, statutului referitor la administrarea societății, după 
cum urmează: ‘Societatea este administrată de către persoane 
fizice sau juridice, române sau străine, în baza unui contract de 
administrație. Principalele atribuții ale administratorului sunt 
cele prevăzute în contractul de administrație. Prevederile 
contractului se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1999 
republicată, precum și cu prevederile Codului comercial și ale 
Codului civil aplicabile".

2. începerea procedurii de selecție a administratorilor 

respectivi:
- Constituirea comisiei de selecție a administratorilor.

- Aprobarea remunerării lunare a membrilor comisiei de 
selecție.

3. Diverse.
in caz de neindeplinire a cvorumului prevăzut de lege, 

adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea loc la data 
de 29.07.1999, ora 10, in același loc și cu aceeași ordine de zi. 

k Relații suplimentare la sediul societății sau la tel. 054/770550.

Căminul spital bolnavi cronici 
organici Brănișca 

Scoate la CONCURS un post de MEDIC.
Condiții: medic generalist sau specialist în boli interne, 

vârsta maximă 50 ani.
Concursul va avea loc în data de 29 iulie 1999, la Inspec

toratul de stat teritorial pentru persoane cu handicap Deva. 
Relații la telefon 666567.

Președintele Consiliului de 
Administrație al 

SC MINEXFOR SA Deva 
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A 

ACȚIONARILOR r

La data de 29.07.1999, ora 11, la sediul societății 
din Deva, str. Titu Maiorescu, nr.2, pentru toți acțio
narii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul 
zilei de 16.07.1999, cu următoarea ordine de zl:

1. Raport privind activitatea economlco-financiară 
pe semestrul 11999;

2. Raportul comisiei de cenzori pentru semestrul I 
1999;

3. Modificarea statutului societății privind:
• structura acționariatului ca urmare a 

privatizării;
• majorarea capitalului social al societății;
4. Măsuri organizatorice;
5. Diverse.
în cazul în care, ca urmare a acestei convocări, nu 

se întrunește cvorumul necesar prevăzut de lege, 
Adunarea Generală se va întruni la data de 30.07. 
1999, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași 
ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 054/ 
622310, int.12 și 22, între orele 8-14.
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Treisprezece moiți la Gura Apei
(Urmare din pag. 1)

de dezastru este greu de redat în 
cuvinte. Oameni disperați care au 
rămas fără nimic iar câteva 
familii de localnici au trecut în 
lumea tăcerii pentru totdeauna. 
Deznodământul - 13 morți, din 
care numai o singură persoană a 
fost găsită până ieri la orele 
prânzului.

OAMENI SI MĂRTURII
Ionel Ciuciuc - inginer șef la 

șantierul Râu Mare: “După 
producerea dezastrului a fost 
extrem de greu de ajuns aici 
întrucât ploile torențiale au 
provocat 7-8 baraje pe drumul de 
acces spre colonie. încă de luni 

m organizat mai multe echipe 
pentru deblocarea drumului, dar 
cu tot efortul nostru încă mai 

vem mult de lucru pe o porțiune 
de aproximativ doi kilometri 
până la baraj. în această 
tragedie și-au pierdut viața 13 
oameni care în cea mai mare 
parte au lucrat la noi, precum și 
familiile acestora, carț locuiau 
în 12 apartamente”.

Gheorghe Mutuzac este unul 
dintre locatarii coloniei care s-a 
trezit cu câteva clipe înainte de 
marea dramă. Apa i-a adus în 
suflet o mare tragedie. Din cei 
cinci copii pe care i-a avut, acum 
mai are patru. Iată ce își mai 
•mintește: “Era pe la trei și 

jumătate noaptea când m-am 
trezit cu apă și pietre în casă.

Una dintre fetițe a început să 
plângă. în acel moment m-am 
aruncat asupra ei. Cu greu am 
reușit să o scot din nămol. O 
nepoată care era la noi, de un an 
și jumătate, a murit în câteva 
clipe. ■ Valul' a omorât-o și pe 
Daniela, de 22 de ani. Nu știu 
dacă este aici sub pământ sau 
dacă a luat-o apa. Ce pot să vă 
spun. Mare durere!"

Tragedia de la Gura Apei a 
mobilizat încă de luni dimineață 
toată suflarea județului pentru a 
da o mână de ajutor celor loviți 
crunt de natură. Alături de aceste 
demersuri ale autorităților 
locale, la care se adaugă cele ale 
reprezentanților Guvernului cât 
și a președintelui României, Emil 
Constantinescu, conducerea
șantierului‘de pe Râu Mare ne-a 
asigurat că va sprijini financiar 
și material familiile afectate de 
catastrofă, începând cu cele 
necesare înmormântării până la 
refacerea locuințelor.

Deși se lucrează cu utilaje de 
mare capacitate, personalul 
șantierului fiind în totalitate 
concentrat la dezafectarea 
coloniei - în sprijinul acestora în 
cursul zilei de ieri a mai sosit un 
pluton de soldați de la UM 
01719 Deva ■ sunt necesare încă 
două-trei zile pentru scoaterea 
tuturor victimelor aflate sub 
pământ și copaci.

Pentru cei calamități...
(Urmare din pag. 1)

La ieșirea din spital Președintele 
Constantinescu a declarat că este 
foarte mulțumit de felul în care au 
acționat medicii de aici, spitalul fiind - 
în opinia domniei sale - foarte bine 
pus la punct cu toate cele necesare 
intervenției în asemenea cazuri. 
Domnul Constantinescu a afirmat că 
membrii din conducerea spitalului i-au 
mărturisit că erau pregătiți pentru a 
interveni în cazuri mult mai grave, însă 
din fericire nu a mai fost nevoie.

in privința unui ajutor concret 
pentru cei răniți dl Constantinescu a 
evitat un răspuns direct, afirmând

Populația și problemele 
ei cotidiene

(Urmare din pag. 1)
mulțimii. în ciuda scăderii

Populația s-a adunat ciorchine 
pe străzile din jurul spitalului, 
pe la orele 11-11.30 zona 
forfotind de lume. în jurul orei 
12,10 a sosit elicopterul care I- 
a adus pe președintele 
României. înconjurat de ofițeri 
SPP și de lucrători ai Poliției, dl 
Emil Constantinescu a străbătut 
artera principală a orașului și a 
intrat în spital pentru a-i vizita 
pe răniți.

Am încercat să surprindem 
impresia pe care a produs-o 
dl Emil Constantinescu asupra 

totuși că vor exista ajutoare după ce 
se vor constata și se vor evalua 
pagubele. Deocamdată, în afara 
banilor promiși de către premierul 
Radu Vasile, nu se întrevede nimic 
concret pentru cei sinistrați.

în încheierea scurtei sale vizite la 
Hațeg, Președintele României și-a 
exprimat regretul față de hațegani 
pentru faptul că a fost nevoit să-i 
întâlnească în asemenea condiții 
tragice. Domnia sa a mai spus că 
speră într-o Solidaritate a locuitorilor 
din Hațeg eu cei sinistrați. După 
plecarea din orașul Hațeg elicopterul 
prezidențial s-a deplasat chiar la locul 
dezastrului.

popularității consemnată de 
ultimele sondaje de opinie, 
locuitorii orașului Hațeg l-au 
privit pe președinte cu 
bunăvoință.

în cele din urmă după 
rostirea unor expresii ironice 
gen „acum gata pot să și mor 
că l-am văzut pe 
Constantinescu", sau ,.trebuia 
să vină și cutare pentru a-și 
măsura ciocul cu
președintele”, populația și-a 
văzut de problemele sale 
cotidiene.

Raționalizarea » 

alimentarii 
cu apă

Urmare a inundațiilor 
produse în ultimele zile în zona 
Râu Mare Retezat, alimentarea 
.cu.apă caldă și apă rece a suferit 
unele modificări.

Cum stația Sântămăria- 
Orlea care asigură 2/3 din 
necesarul de apă al municipiului 
Deva precum și alimentarea altor 
orașe, însumând o populație de 
120-130 mii persoane, nu mai 
funcționează, în prezent, 
alimentarea este asigurată doar 
de stația de apă de la Batiz. Prin 
urmare, conducerea Apaterm 
Deva a recurs la sistarea apei 
calde și la alimentarea 
raționalizată cu apă rece în 
municipiul Deva. „Orașul Hațeg, 
având o sursă proprie de apă, 
se descurcă cum poate. Orașul 
Călan nu primește deloc apă, 
alimentarea se face cu cisternele, 
la fel și comunele care se 
alimentează din conducta de 
aducțiune. în Simeria, parțial apa 
a fost sistată. Important este 
faptul că apa este potabilă, chiar 
dacă este raționalizată", afirma 
dl Liviu Antal, director Apaterm. 
Dumnealui este de părere că în 
cazul creșterii turbidității pe râul 
Strei, stația de la Batiz se va opri, 
în acest sens, Apaterm face un 
apel către populație: „Dorim ca 
oamenii să fie responsabili și să 
consume apa rațional. Ei trebuie 
să înțeleagă că apa este 
împărțită și trebuie să ajungă 
pentru fiecare". (C.CÎnda)

(Urmare din pag. 1)

în amonte de baraj 
există un grup de 30 de 
persoane, soții și copii ai 
celor ce lucrează la baraj a 
căror aprovizionare cu 
alimente se va face cu 
ajutorul unui elicopter. De 
fapt, accesul în zonele 
calamitate se poate face 
deocamdată numai pe cale 
aeriană, folosind cele 4 
elicoptere puse la dispo
ziție de Compania Națională 
a Huilei, Ministerul de 
Interne și Ministerul 
Apărării Naționale.

Și pe raza comunei 
Săntămăria Orlea s-au 
produs ieri inundații de 
amploare, prin revărsarea 
râului Sibișel. Ca urmare,

Zonele calamitate 
din Retezat

96 de persoane au fost 
evacuate, fiind afectate 30 
de gospodării cu apa în 
case și anexe, 45 ha teren 
agricol a fost sub apă iar 
pe DN 66 (Hațeg-Petroșani) 
circulația se desfășoară 
doar cu viteză redusă, 500 
m din drum fiind inuhdat.

în satul Bărăștii 
Hațegului apa a inundat 7 
gospodării, 80 ha teren 
agricol și o porțiune de 1,5 
km din D.C. Bărăști-Săcel, 
iar o stradă și podul au 
fost acoperite integral de 
apă. La Săcel alte 50 de

gospodării au fost 
inundate, precum și 85 
ha teren agricol, iar DJ 
686 (Săcel-Sânpetru) a 
fost acoperit cu apă pe o 
distanță de 3,5 km. Satul 
Ohaba-Sibișel din comuna 
Râu de Mori a rămas, în 
urma catastrofelor, 
absolut izolat. în acest 

caz, nu se cunoaște 
situația sătenilor, pentru 
că nu există nici un mijloc 
de corriunicare, accesul 
fiind posibil numai cu 
elicopterul.

V------------------------  -------- -------------------------------------- ------------------

Universitatea Ecologică Deva
Facultatea de Management în Economia Turismului și 

Comerțului Internațional
Instituție autorizată de Guvernul României prin HG 568/ 

1995
Organizează

Concurs de admitere în data de 17 iulie 1999
înscrierile se fac până în data de 16.07.1999 (inclusiv).
Pentru înscriere candidații vor prezenta:
-buletin de identitate;
-două fotografii 3/4;
-copie xerox după diploma de bacalaureat sau adeverință;
-taxa de concurs 300.000 lei (în care este inclus un test și o broșură). 
Informații suplimentare la secretariatul facultății din str. 1 Decembrie, 

nr.28 sau tel. 054-211816; 054-219076.
V--------------- ----------------- ■ — -----------------

Șoferii de la Deva Trans 
în grevă spontană

Ca și când nu sunt în 
aceste zile destule evenimente 
și fenomene care dau mari 
bătăi de cap locuitorilor 
județului Hunedoara și celor 
care-i gestionează treburile, 
luni și marți au declarat o 
grevă spontană și salariații de 
la SC Deva Trans SA Deva. 
Peste 100 de oameni, de la 
Deva și Brad, s-au prezentat la 
serviciu, insă au refuzat să 
intre in activitate, în semn de 
protest față de condițiile de 
lucru și lipsa protecției sociale 
in exercitarea profesiei.

Principala revendicare o 
constituie concurența neloială 
pe care le-o fac angajaților de 
la Deva Trans o serie de firme 
de transport pirat, care le fură 
călătorii din stații și de pe 
trasee, dijmuindu-le în mod 
serios veniturile. O altă 
revendicare o constituie 
solicitarea către Guvern de a le 
acorda în continuare subvenții 
pentru dotarea societății cu 
mijloace de transport, având în 
vedere starea precară a celor 
existente și imposibilitatea

firmei de a-și procura altele 
prin eforturi financiare 
proprii.

in nota de revendicări 
înaintată Prefecturii și 
Primăriilor Deva și Brad, 
salariații de la Deva Trans 
solicită în mod expres, pe 
lângă alte două revendicări, 
adoptarea de măsuri urgente 
de stopare a concurenței 
neloiale în activitatea de 
transport și discutarea 
programului de restructurare 
a societății. De menționatei 
s-a asigurat transportul în 
convenție pentru firmele cu 
care Deva Trans are 
contracte ferme, însă 
transportul local, în Deva și 
Brad, a fost complet 
paralizat.

Ieri la amiază, greviștii 
așteptau încă răspuns de la 
organele cărora le
înaintaseră lista de
revendicări. în demersurile 
lor, ei au deplină dreptate.

Dumitru GHEONEA

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al 

SC REVA SA Simeria
Convoacă Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor pentru 
data de 27.07.1999, ora IO, la sediul din 
Simeria, str. Atelierelor, nr.32, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a modificării 
statutului referitor la administrarea 
societății;

2. începerea procedurii de selecție a 
administratorilor - constituirea comisiei de 
selecție;

3. Prezentarea bilanțului și a contului de 
profit și pierderi la 30.06.1999;

4. Prezentarea raportului comisiei de 
cenzori cu privire la verificarea bilanțului 
contabil și a contului de profit și pierderi la 
30.06.1999;

5. Diverse
în cazul in care Adunarea Generală nu va 

fi statutară, se va desfășura o nouă adunare 
generală in ziua de 28.071999, la aceea și oră 
și in același loc.

SC HABER COMERCIAL SRL
Angajează

Z) ȘEF DEPOZIT
Cerințe:
- studii superioare (de preferință economice);
- experiență minimum 2 ani în gestiune;
- vârsta maximă 32 ani;
- domiciliul în municipiul Deva;
- disponibilitate de lucru pentru program flexibil;
- bărbat.
Curriculum vitae se va depune la sediul Depozit 

Deva, str. Depozitelor, nr.ll sau la tel/fax 230404 
până în data de 21 iulie 1999.

3 GESTIONAR
Cerințe:
-experiență minimum 2 ani în gestiune;
- vârsta maximă 30 ani;
- bărbat;
- domiciliul în municipiul Deva;
- disponibilitate pentru program flexibil.
CV se va depune la sediul Depozit Deva, str. 

Depozitelor, nr.ll sau la tel/fax 230404 până în data 
de 21 Iulie 1999.


