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Sub genericul “Opor
tunități de finanțare 
nerambursabilă prin
Programul PHARE de 
Dezvoltare Regională”, 
vineri a avut loc ia Deva un 
simpozion de informare. 
Organizat de Agenția de 
Dezvoltare Economică 
Hunedoara, Centrul de 
Afaceri Master Deva și L&G 
Business Services Deva, 
seminarul a avut ca scop 
sprijinirea celor interesați 
în promovarea de proiecte 
de dezvoltare regională, 
prin oferirea de informații 
și documentații necesare 
solicitării finanțării.

După cum se știe, 
Programul PHARE este o 

^inițiativă a Uniunii

§| WEST 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 - 

60% /an 
prin capitalizare - 80%/an 

x la 90 de zile - 
62% /an 

prin capitalizare - 78%/an

Seminar de informare
Europene, care oferă 
sprijin financiar
nerambursabil țărilor
partenere, pentru susți
nerea procesului de 
transformare economică și 
consolidarea democrației, 
reprezentând cel mal 
amplu program de
asistență pentru sprijinirea 
țărilor din Centrul și Estul 
Europei. Domeniile spre 
care sunt orientate 
finanțările PHARE sunt: 
restructurarea întreprin
derilor de stat și dez
voltarea sectorului parti

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA
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cular, restructurarea și 
reforma agriculturii,
reforma instituțională și a 
administrației publice, 
reforma serviciilor și a 
ocupării forței de muncă, 
învățământ și sănătate, 
infrastructură și protecția 
mediului.

începând cu luna august 
a.c., devine operațională 
componenta Restructurare 
Industrială și dezvoltarea 
resurselor umane din 
cadrul Programului PHARE - 
Politici regionale și de 
coeziune.

Bugetul total al acestei 
componente de program va 
fi de 19.375.000 Euro din 
care 15.500.000 Euro 
finanțare PHARE și 
3.875.000 Euro contribuție a 
Guvernului României. 
Aceste fonduri se 
distribuie la nivel regional 
pe cele opt macroregiuni, 
fiecăreia revenlndu-i un 
buget de 2.421.875 Euro. 
Județul Hunedoara face 
parte din Macroregiunea V 
Vest, împreună cu județele 
Timiș, Caraș-Severin și 
Arad. Vor fi finanțate două

tipuri de proiecte: 
proiecte propuse de 
agențiile de dezvoltare 
regională (cu impact lărgit 
la nivelul regiunii) șl

(ca

pot

proiecte selectate la nivel 
regional 
locale).

Se
finanțări 
domeniile: restructurare 

inițiative

solicita 
pentru

industrială, care pot 
consta în sprijin direct 
acordat IMM sau 
Instituțiilor de dezvoltare 
locală, turism, resurse 
umane și piața muncii. 
Sunt îndreptățiți să

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

De la 
Ambasada 
Regală a 
Olandei
Sâmbătă, 31 iulie a.c., în 

cadrul unei vizite particulare îh 
județul Hunedoara, amba
sadorul Olandei, dl C.M. van 
Hanswijck de Jonge, s-a 
deplasat și în zona calamității 
naturale de la Râu de Morr 
unde locuințele muncitorilor au 
fost distruse de alunecarea 
de teren cauzată de 
recentele inundații.

Din cauza condițiilor 
meteorologice nefavorabile, 
deplasarea în acea zonă nu a 
fost posibilă cu ocazia vizitei 
precedente. Cu prilejul vizitei 
de sâmbătă, dl ambasador a 
putut constata și numeroasele 
distrugeri de poduri și drumuri, 
inclusiv drumuri forestiere ale 
Romsilva.

Dl ambasador s-a întâlnit, 
de asemenea, cu vicepre- 
fectul județului Hunedoara, dl 
luliu Winkler, precum și cu 
primarul orașului Hațeg, dl I. 
Glodean.

Este de menționat că între 
timp a fost aprobat de către 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Olandei proiectul elaborat 
de Prefectura Hunedoara 
împreună cu fundația olan
deză EMDA pentru refacerea 
unor obiective din zonă, 
lucrările urmând a începe în 
scurt timp.

Suma oferită de Guvernul 
Olandei pentru aceste lucrări a 
fost de 250.000 dolari SUA.

Medicamente 
costisitoare, 

pensii mici
Am ajuns la Dispensarul medical al comunei 

Lăpugiu de Jos într-o zi „plină”. Am așteptat să fie 
consultați și cei doi pacienți care mai erau dintre 
cei 20 care apelaseră la medic în ziua respectivă.

Ca și la alte unități similare, lipsa fondurilor 
face să fie mereu amânată renovarea clădirii în 
care funcționează dispensarul. Se tot așteaptă 
intrarea în vigoare a legislației privind asigurările 
sociale de sănătate, când se vor găsi fonduri și 
pentru așa ceva, cum sugera medicul de familie, 
dna Adriana Barbu. „Sunt făcute demersurile, ne
am înscris în Registrul unic al cabinetelor medicale
- spunea dumneaei. Pentru încheierea contractului
- cadru vom avea nevoie de autorizație sanitară, 
care ne va costa 300.000 lei.”

Sunt înscriși pe lista medicului de familie 1.100 
de pacienți, medicul înscriindu-se în limitele care 
se acceptă.

Lucrează aici „de-o viață” asistenta Silvia 
Jivan și moașa Silvia Căta. Fiind din localitate, 
sunt persoanele cele mai solicitate în situații de 
urgență, care apar și noaptea. Una dintre 
problemele delicate cu care se confruntă aici 
personalul este faptul că la centrala telefonică 
serviciul nu este non-stop. De la ora 23.00, seara 
ca și sâmbăta și duminica, telefonul nu mai 
funcționează.

Dacă pacientul (respectiv aparținătorul) nu 
are mașină, sau nu-și poate rezolva problema 
mijlocului de transport, este pus în situație-limită. 
La fel se întâmplă și cu deplasarea pe sate. „Până 
anul trecut am avut șaretă - spunea dna Jivan. 
Acum ne deplasăm cu mijlocul de transport al 
pacientului, dar și pe jos. O dată pe lună vine 
salvarea de la Ilia pentru copiii care trebuie 
vaccinați împotriva unor boli. De fiecare dată, dacă 
se ivesc în acea perioadă cazuri de urgență sau 
alte solicitări, se deplasează și medicul pentru 
consultații.”

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)

PUNCTE DE VEDERE

Premierul Radu Vasile
arunca noi
Zâmbind enigmatic pe sub mustață, 

gândind mai mult literar și politic 
decât metodic, guvernamental, premierul 

Radu Vasile aruncă noi fumigene, care 
generează derută și contradicții. Lăsăm la 
o parte faptul că l-a numit pe fostul său 
consilier, inginerul electronist Petrișor Peiu, 
fără nici o experiență în domeniul 
siderurgiei și al manageriatului, în funcția 
de președinte al consiliului de administrație 
la Sidex Galați, sperând să facă minuni, 
ceea ce specialiștii în domeniu n-au reușit. 
Probabil va avea și el rezultatele altui inginer 
electronist, numit tot de Radu Vasile la 
conducerea Ministerului Agriculturii și 
Alimentației. Facem abstracție și de trezirea 
la realitate a lui Radu Vasile, cam târziu, că 
Fondul Monetar Internațional ne pune doar 
condiții după condiții pentru acordarea de 
credite, având o comportare cu totul 
neobișnuită pentru România, în raport cu 
alte țări, inclusiv Rusia și Ucraina vecină.

Ne vom opri însă la bomba politică, 
amorsată cu ceva timp în urmă și aruncată 
acum cu toată puterea. „Timp de 10 ani, 
aceiași lideri politici au rămas în funcții. 
Avem nevoie de o schimbare radicală a 
liderilor din toate partidele. Doresc să 
conduc acest partid (PNȚCD) în alegeri, dar 
numai ca președinte al său. Nu sunt 
interesat în funcții mai mici. Am aruncat 
mănușa”, a declarat franc Radu Vasile. Și 
încă mai mult, ceea ce i-a scos din țâțâni.

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva organizează în 
zilele de 5-6 august un colocviu de artă cu tema “Semnificațiile 
spațiului în arta plastică." Deschiderea colocviului are loc joi, ora 
10,00, la Sala festivă a Prefecturii. Participă cu comunicări oameni 
de specialitate de la muzeele Brukenthal Sibiu, Național de Artă 
București, al Banatului Timișoara, din Arad și din Deva. Colocviul 
este înscris în manifestările "Serbările Cetății". (V.R.)

fumigene
pe înșiși colegii săi de partid, premierul a 
afirmat nonșalant că, având în vedere 
problemele atât de complexe ale țării, 
avem nevoie de stabilitate și continuitate, 
bazate pe o pace socială, care nu poate fi 
obținută decât printr-o coaliție cu stânga.

Descătușat de grijile guvernării, pe 
care consideră probabil că le-a rezolvat 
cu brio, primul ministru țărănist virează 
brusc la stânga, spre tabăra PDSR, cu 
care vrea stabilitate și continuitate. 
Surprinzător și grav. Surprinzător pentru 
că o face de unul singur, fără a-și consulta 
colegii de partid sau tovarășii din opoziție. 
Grav pentru că scoaterea țării din impas 
și criză nu se face bătând pasul pe loc, 
prin stabilitate; nici prin continuitate, 
amplificând gafele și neorânduielile 
actuale. Drumul spre redresare și progres 
presupune schimbare, transformare și 
dinamism, eradicarea greșelilor și 
adoptarea măsurilor care să așeze țara 
pe coordonatele dezvoltării și bunăstării, 
pe care nu le-a probat nici PDSR, nu le-a 
scos din mânecă, așa cum a promis, nici 
PNȚCD.

Fumigenele lui Radu Vasile li s-au 
părut normale unor lideri din opoziție, dar
i-au  înfierbântat peste măsură pe 
contracandidații săi la președinția

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Si warr# m~a
«■

D|e data aceasta n-am mai refuzat
■ invitația verii. Am lăsat totul 

deoparte și, purtând cu mine doar 
dorul de natură, am răspuns chemării 
sale generoase.

Nimic nu se compară cu spectacolul 
ei mut, același poate de ani și ani de 
zile. Prin el, vara îți oferă tot ce are, 
fără să-ți ceară nimic în schimb; doar 
puțin timp și ceva mai multă luare- 
aminte. Atâta cât să-ți legeni privirea 
obosită peste verdele ei înviorător, 
multiplicat în zeci de nuanțe; atâta cât 
să-mprumuți de la soare o picătură din 
căldura lui, pentru a te lăsa mângâiat 
apoi de alunecarea răcoroasă a apei; 
și atât cât să nu-ți mai pese de nimic, 
decât de cer, de verde și de ape...

Ieri vara a fost tristă și a plâns cu 
stropi mărunți de ploaie...între mine 
și zarea albastră nu mai era decât 
luciul întins al apei și colinele pădurii. 
Sunetul timid al muzicii curgând de pe 
strunele viorii însoțeau lacrimile verii 
căzute zgomotos pe acoperișul lacului. 
Albastrul străveziu al cerului se 
plumburise, dar peste lume se revărsa 
un anume fel de lumină. Sau poate că 
o vedeam doar eu, cu ochii minții ori 
mai degrabă cu cei ai sufletului...Și 
totuși, din ce în ce mai mult, 
picăturile rostogolite din înalt se- 
nvăluiau de un nou răsărit al soarelui, 
ca și când vara ar fi plâns și ar fi râs 
în același timp...

Probabil că de mult tânjeam după 
momente ca acestea. M-am robit intr- 
atât grijilor ce mă țintuiesc între 
zidurile și betoanele orașului, încât nu 
mai știam cât de generoasă e vara. Iar 
trăiri ca cele evocate anterior sunt 
răsplata că mi-am amintit de ea...

Georgeta BÎRLA

Semințe 
de spanac

Dna ing. Mihaela Muntoiu, 
director al SC Agrocomus Deva, 
ne-a spus că la magazinul din 
Piața centrală a municipiului s-a 
pus în vânzare sămânță de 
spanac din recolta anului 1999. 
Cei ce doresc să înființeze 
culturi de spanac se pot adresa 
la acest magazin, calitatea 

ișemințeloHiind certificață;JN;Ț2,

Departe de agitația lumii și 
de deșertăciunile vieții, într-un 
decor de basm, oameni cu 
credință au ostenit întru 
ctitorirea unui schit ortodox. 
Așezat pe valea Rîului Mare, 
într-un adevărat amfiteatru 
natural mărginit de semeția 
Munților Retezat, locul numit 
Nisipoasa e cu adevărat 
binecuvântat de Dumnezeu. 
Foșnetul pădurilor ce acoperă 
culmile din jur, mirosul fânului

Schitu! „Retezat” la 
primul său hram

de curând cosit, aerul de-o 
puritate rămasă doar amintire 
pentru orășean, cerul albastru 
te fac să crezi că te afli în 
paradis, te ajută să intri mai ușor 
în comuniune cu Tatăl Ceresc.

Ideea înălțării unui lăcaș de 
cult în inima muntelui, spre 
folosul comunității de pe 
această vale, care de la 
constituirea sa aici cu foarte 
mult timp în urmă n-a avut un 

loc de închinăciune, s-a născut 
în 1995. Atunci, în toamna acelui 
an, s-a constituit și Asociația 
nonprofit,, Retezat” din 33 de 
membri fondatori, cu scopul 
realizării schitului ortodox, de 

maici, cu același nume. Cum 
sublinia părintele-călugăr 
Daniil cu acel prilej schitul va 
întări credința străbună, va 
servi interesele credincioșilor 
din jur dar va oferi posibilitatea 
să se reculeagă și turiștilor 
împătimiți de munte, făcând în 
timp ca această zonă să fie 
cunoscută lumii și prin sfântul

______Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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Sfidându-se reculul economic.

La S.M. Certej se investește
Din cele discutate cu dl ing. 

Constantin Pipoș, șeful Biroului 
investiții din cadrul Sucursalei 
Miniere Coranda - Certej, 1999 
pare a fi un an bun din punctul de 
vedere al investițiilor în mineritul 
din zonă.

Recent a fost pusă în probe 
o nouă instalație de filtrare a 
minereului. De fabricație 
finlandeză, instalația asigură o 
creștere a productivității cu cca. 
40 la sută, o scădere a 
consumului energetic cu peste 
50 la sută față de actualul sistem 
de filtrare aflat în exploatare și , 
în fine, o scădere a umidității 
concentratului de Zn-Pb și a celui 
de Au de la 15 % la 4-5 %, 
îmbunătățind simțitor calitatea 
produsului finit.

Ca urmare a intrării în 
exploatare a utilajului finlandez, 
se apreciază că se va înregistra 
o diminuare a costurilor de 
producție cu 27-30 %, la acest 
lucru contribuind și eliminarea 
cheltuielilor generate de service- 
ul intens pe actuala instalație 
învechită. Valoarea totală a 
acestei investiții s-a ridicat la 2,8 
miliarde de lei.

Un alt obiectiv de investiții din 
portofoliul SM Coranda-Certej îl 
reprezintă în acest an asigurarea 
capacității de depozitare a iazului 
de decantare nr. 2, Valea Mealu,

(Urmare din pag. 1)

Cunoscând foarte bine 
oamenii și bolile de care suferă, 
dna asistentă Silvia Jivan ne-a 
furnizat o seamă de date 
referitoare la bolile mai răspândite 
- care sunt cele cardiovasculare 
și reumatismale - ca și cele care 
reliefează indicele demografic, în 
scădere și aici. „Populația este 
îmbătrânită - aprecia dumneaei. 
De la începutul anului curent 
avem 28 de decese și numai 9 
nou-născuți. în '98, au murit 38 
de persoane, iar nou-născuții au 
fost în număr de 19." Mai preciza 
că oamenii au devenit mai 
cooperanți, sunt receptivi la 
sfaturile medicale, vin la începutul 
bolii, nu așteaptă să se

Miercuri
4 august

TVR I
9.30 Matineu de vacanță 

11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (r) 15.00 Concertele 
Golden Brâu (r) 17.30 O 
familie ciudată (s) 18.10 
Voie bună la TVR 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 502) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
20.45 Camera misterelor 
21.00 Lumea bărbaților (s, 
ep. 22) 21.30 Sub semnul 
Eclipsei 22.00 în compania 
vedetelor 23.00 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
8.00 Sailor Moon (r)

10.15 Limbi străine.
Franceză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Star Trek 
(r) 12.00 Ultimul tren (r) 
13.10 Căsuța din prerie (s) 

^4.00 Emisiune în limba 

până la cota +338 de metri. Este 
necesară construirea unui dig pe 
coama versantului dinspre Nojag 
pentru a opri deversarea sterilului 
și a apei peste dealul Nojag, în 
porțiunile unde cotele de pe vârful 
dealului sunt mai joase decât cota 
finală de depozitare. Digul va 
avea o lungime de 580 de metri, o 
lățime de 15-20 de metri, o înălțime 
de 6-8 metri, necesitând 120.000 
de mc arocamente. Valoarea 
investiției se ridică la 25,8 miliarde 
de lei, în acest an alocându-se 
700 de milioane de lei pentru 
întocmirea proiectului tehnic de 
execuție.

O altă investiție are ca obiect 
lucrări, de îmbunătățire a 
siguranței în exploatare a 
funicularului Coranda - Hondol. 
Pentru funicularul numărul 1, 
Săcărâmb - UP 1 Certej, se va 
construi o prelungire de 1 km a 
traseului, de la sectorul II la 
sectorul III Săcărâmb. Această 
extindere va reduce cheltuielile 
cu transportul auto, care pe 
perioada sezonului rece se face 
deosebit de anevoios. Tot la 
funicularul nr. 1, construit în 1935, 
se construiește o stație 
unghiulară la sectorul II și o stație 
de încărcare la sectorul III, 
solicitările pe traseu fiind 
diminuate prin plasarea a încă 
șapte piloni între cele două stații, 

Medicamente 
costisitoare...

cronicizeze. La fel în situații de 
accidente, când se impune a fi 
vaccinați antitetanos.

Dotarea cabinetului este la 
limită. Nu există decât un 
stetoscop și un tensiometre, iar 
la aparatul de urgență baremul 
este destul de redus, fiind 
incomplet prevăzut. „Prescriem 
medicamente compensate și 
gratuite - spunea medicul Adriana 
Barbu - dar oamenii nu găsesc 
întotdeauna în farmacie ceea ce 
le prescriem”. Este o situație 
nedorită, mai cu seamă că nu 
există farmacie și nici măcar un

maghiară 15.00 Rebelul (s, 
ep. 107) 16.00 Grecia (s, ep. 
113) 16.45 Santa Barbara (s, 

I ep. 929) 17.30 Medicina 
pentru toți (r) 18.00 Primul 
val (s, ep. 11) 19.00 Tinere 
talente (p. III) 19.30 
Emisiune pentru
persoanele cu handicap 
20.00 O pereche potrivită 
(co. SUA 1979) 21.50 
Teleenciclopedia (r) 23.10 
Farmece (r)

ANTENA I
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu 
jucării 10.50 Știri 11.00 Kelly 
(s) 11.30 Aventuri în junglă 
(s) 12.00 Tropical Heat (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s) 14.00 
Esmeralda (s, ep. 84) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 93) 16.00 
Leonela (s, ep. 112) 17.00 
FC Brașov - FC Steaua (d) 
19.00 Observator 20.03 
Roboții ucigași (f. SF SUA 
1984) 21.55 Damon (s, ep. 
4) 22.20 Observator 22.53 

piloni care vor prelua o parte 
din tensiuni. La funicularul 
numărul 2, ce leagă Cariera 
Coranda de Uzina de preparare 
2, se montează 7 piloni pentru 
uniformizarea solicitărilor pe 
traseu. La acest funicular mai 
sunt prevăzute lucrări la stația 
de antrenare. Din cele declarate 
de dl Constantin Pipoș, am 
reținut că valoarea investiției se 
ridică la 17,2 miliarde de lei, 
lucrările fiind executate în 
proporție de 60 la sută.

Se apreciază că motivul 
care generează la Certej 
alocarea de resurse este 
calitatea zăcământului. Cu o 
cantitate de peste 30 de milioane 
de tone, zăcământul de la Certej 
este pretabil la exploatări 
miniere încă 50 de ani și chiar 
mai mult. Cu un program de 
investiții generos, care să 
primenească întregul flux de 
exploatare la carieră și de 
preparare a minereului, 
investiție evaluată la 64 de 
miliarde de lei în prețuri '98, 
costurile de producție la mia de 
lei producție marfă ar putea 
scădea de la 2300 de lei, în 
prezent, la 1500 de lei, dând o 
aură de bonitate economică 
activității minerești în zonă.

A. SĂLÂGEAN

punct farmaceutic în localitate, 
bolnavii trebuind să se 
deplaseze la Dobra pentru 
onorarea rețetelor.

„Medicamentele s-au tot 
scumpit, în vreme ce pensiile 
oamenilor sunt mici - spunea 
dna asistentă. In acest sat nici 
o familie nu are grâu; nu au pus, 
din cauza timpului nefavorabil. 
Oamenii trebuie să-și cumpere 
pâine și n-au de unde să se 
trateze și să dea bani și pe 
transport până la o farmacie. 
Pentru cei bolnavi este foarte 
greu.”

Jandarmul din Saint-Tropez 
(co. Franța/ltalia 1964)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10 0 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
Doctor în Alaska (s) 11.45 
Walker, polițist texan (r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Căpitanul Bullshot (r) 
14.35 Monștrii (s) 15.00 
Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 73) 
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 54)
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 60) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Bull Durham (co. 
SUA’88) 22.25 Știrile PRO 
TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
70) 23.00 Millennium (s, 
ep. 24)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30

Premierul Radu Vasile 
aruncă noi fumigene

(Urmare dio pag. 1)

PNȚCD. Cauza a fost 
tranșată la întâlnirea de la 
Neptun, de la sfârșitul 
săptămânii trecute, dintre Ion 
Diaconescu și Radu Vasile. 
S-a convenit că nu 
Congresul partidului din 
ianuarie 2000 va decide 
viitorul președinte al 
PNȚCD, ci Congresul din 
2001 și că PNȚCD nu va face 
nici o alianță înaintea 
alegerilor generale, iar după

Schitul „Retezat”
(Urmare din pag. 1) 

lăcaș nu doar prin Parcul 
Național Retezat.

Amănunte despre ce s-a 
realizat, despre ce urmează 
să se facă am primit de la 
doamnele Ana Orșa, notar 
public, și Maria Parfenie, 
judecător, membre în comitetul 
Asociației,,Retezat". Am aflat 
astfel că terenul pe care s-au 
construit biserica și casa 
preotului a fost donat de fa
milia Petru și Maria Filan din 
Clopotiva (4 ari), alți 9 ari fiind 
cumpărați de părintele Daniil. 
Toate materialele de 
construcție folosite deja, căt și 
cele ce urmează să fie puse în 
operă la construirea chiliilor 
pentru măicuțe, împrejmuirii, 
zidurilor de sprijin, altor 
utilități, provin din donații. 
Impresionant este faptul că 
între cei care au sprijinit 
substanțial (și continuă să o 
facă) ridicarea acestui schit 
ortodox sunt credincioși 
aparținând mai multor culte. 
Absolut toți cei care au fost 
solicitați de membrii asociației 
au contribuit după puteri, 
fiecare cu ce a avut: materiale 
de construcție, bani sau cu 
brațele la diverse munci. 
Unirea, într-un spirit cu 
adevărat creștinesc, a unor 
oameni de diverse credințe 
poate fi înțeleasă ca un semn 
al binecuvântării divine pentru 
Schitul „Retezat”, unde cei atât

Maria (s) 14.15 Mamma 
Roma (r) 16.00 Preciosa 
(s) 17.00 Celeste se 
întoarce (s) 18.00 Dragoste 
și putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 24) 22.10 Mi
lady (s)

PRIMA TV
8.00 Dimineața pe plajă 

12.00 Karaoke Show 13.00 
Pretutindeni cu tine (s) 
14.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 15.00 Jerry Springer 
Show 16.00 Pretutindeni cu 
tine (s) 17.00 Trăiește vara 
cu Nadine 18.00 Știri 19.00 
Comisarul Rex (s) 20.00 
CI5: Profesioniștii (s) 20.50 
Real TV 22.00 Show-ul de 
noapte 

HBG>
10.00 Doamna Winter

bourne (f. SUA 1996) 11.45 
Un zâmbet ca al tău (co. 
SUA ’97) 13.30 Franklin (s) 

aceea se va alia cu forțe de 
dreapta nu de stânga. Se 
pare că Radu Vasile a 
încuviințat, în baza spiritului 
de disciplină din PNȚCD, 
care ,,există, dar nu se 
respectă.”

Cine știe ce idei politice 
va mai coace premierul, 
sau ce poezii va mai 
comite, înainte de a scoate 
țara din grava criză 
economică în care se 
afundă tot mai mult.

de greu încercați în această 
vară își vor găsi alinare, și 
care va proteja pe viitor 
aceste locuri.

Temelia bisericii și casa 
preotului s-au făcut anul 
trecut. în această vară, în 
iunie și iulie, s-a terminat 
biserica cu ziduri de piatră 
căptușite în interior cu 
cărămidă și între ele pusă 
zgură pentru o mai bună 
izolare. Pe frontonul de la 
intrare un borcan cu flori 
proaspete marca izbânda 
încheierii construcției, căci 
miercurea trecută meșterii 
lipeau cu mortar ultimele 
coame la acoperiș. Până la 
primul său hram - 
„Schimbarea la față"- ce va 
avea loc în 6 august, când 
se prăznuiește această 
sărbătoare ortodoxă, se va 
aranja puțin incinta, se vor 
face pregătirile pentru 
întâmpinarea oaspeților. Și 
se așteaptă să vină lume 
multă, mai ales că alături de 
alți slujitori ai bisericii va 
oficia și P.S. Timotei, 
episcop al Aradului și 
Hunedoarei. între
participanții la ceremonialul 
religios de la primul hram al 
schitului sunt așteptați și 
sinistrații din colonia de la 
Baraj, pentru care unii 
membri ai asociației și 
notari publici din Deva duc 
ajutoare.

14.00 Martorul incomodă 

(thriller SUA 1996) 15.30 
Phoenix (dramă SUA 
1998) 17.15 Dentistul 
(horror SUA 1997) 18.45 
Atentat la World Trade 
Center (thriller SUA 1997)
20.30 Campionul (co. 
romantică SUA ’96) 22.45 
Stargate (s) 23.30
Camionagii spațiali (f. SF 
SUA 1996)

PRO P/ - DEVA
06.15-07.00 Program 

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

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
□osturilor TV. F

Miercuri, 4 august

3 Berbec
Vă veți armoniza perfect cu 

cei din zodia Gemeni, Leu sau 
Săgetător, alături de care puteți 
face minuni.

3 Taur
V-ați ocupat de lucruri mai 

puțin importante și i-ați uimit pe 
cei din jur. Nativele din zodie au 
șansa unei noi cunoștințe, de 
care vor fi mulțumite în cele din 
urmă.

2 Gemeni
Feriți-vă de bârfe și intrigi, 

concentrați-vă numai la 
problema pe care o aveți de 
rezolvat. Evitați asumarea 
riscurilor.

O Rac
Nu mai căutați aiurea iubirea, 

ea se află în apropierea dv. 
Procurați-vă un acvariu; 
comportamentul peștilor poate 
servi ca model pentru oameni

O Len
Nu exagerați cu cura de 

slăbire. Organismul dv. este 
solicitat și ar trebui să vă 
culcați mai devreme. Nu vă 
implicați în prea multe afaceri 
deodată!

3 Fecioară
Sunteți distrat, nu vă puteți 

concentra la locul de muncă. 
Cineva vă pune bețe-n roate. 
Dacă nu ați fost încă în 
concediu, acum este momentul.

3 Balanță
Aveți nevoie de putere și 

răbdare pentru a finaliza ce ați 
început. Situația financiară este 
tulbure; nu repetați greșelile 
trecutului. Veți avea neplăceri.

3 Scorpion
Problemele de familie au 

prioritate în gândurile dv. Lăsați 
partenerul să se ocupe de tot, 
pentru că vă ajută în 
rezolvarea problemelor.

O Săgetător
Nativele zodiei sunt active, 

vor elabora proiecte noi. Cei 
născuți în noiembrie vor avea 
succese în plan financiar. Fiți 
chlbzuiți în cheltuirea banilor.

3 Capricorn
Tindeți spre relații 

intelectuale profunde. Discuții, 
neînțelegeri, certuri în familie. 
Copiii - Capricorn nu suportă 
plictiseala; va trebui ca părinții 
să le cumpere jucării.

3 Vărsător
Zi cu șanse schimbătoare. 

Doamnele obosesc repede și 
sunt cam indispuse. Cele din 
prima decadă sunt predispuse 
la critici și agresivitate.

3 Pești
în stare de iritare, nu vă 

amintiți lucruri importante. 
Impulsivitatea vă provoacă 
neplăceri, alungând pe cel 

apropiat dv. Controlați-vă! J
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Divizia A

Nu s-au desfășurat decât 
două etape în Divizia A și iată 
că azi are loc una intermediară. 
Ca și cum n-ar fi fost destul ne
cazul întâmplat în prima etapă 
cu decesul tânărului Vrăhioru 
de la Astra, după cele 2 etape, 
nu mal puțin de 4 arbitri au 
fost acuzați de greșeli grave 
care au generat nemulțumiri 
profunde în rândul unor for
mații defavorizate, întrucât s-au 
înregistrat și vicieri de rezultate. 
In prima etapă arbitrul Anghe- 
linei, în meciul FC Național - 
Univ. Craiova a eliminat cu 
mare ușurință doi jucători. In 
partida FC Onești - CSM Reșița, 
Zotta a acordat pe nedrept un 
penalty în favoarea gazdelor, 
iar Corpodean a validat un gol 
pentru Dinamo în întâlnirea cit 
Farul fără ca mingea să depă
șească linia porții. în etapa a 
doua, Anghelinei anulează un 
gol valabil al Rapidului la Ba
cău, Chivulete acordă o lovitu
ră de la 11 metri pentru Steaua 
împotriva echipei Rocar, gre
șeală ce o comite și Vali loniță 
la Craiova gratulându-i pe 
craioveni cu un 11 metri, in 
min. 88, decizie contestată de 
conducerea clubului FC Onești.

Ce va fi în etapa de azi? 
Probabil că arbitrii desemnați la 
aceste partide vor ține seama de 
sancțiunile ce le vor primi con
frații lor și vor aplica regula
mentul in litera sa. Deși nu se 
întâlnesc între ele echipe de pri
mă mărime, totuși se anunță a fi 
viu disputate meciurile Petrolul 
- Oțelul, Farul - Univ. Craiova, 
FC Onești - Astra, Rocar - FC 
Argeș, FC Brașov - Steaua. 
După plecarea lui Gahi Stan de 
la CSM Reșița, dinamoviștii pot 
profita din plin de degringolada 
in care se află reșițenii. Partida 
dintre FC Național - FCM Ba
cău s-a disputat ieri, iar meciul 
Rapid - Ceahlăul P.N. a fost 
amânat. După cum se știe, Ra
pidul susține astă seară, de la 
ora 21, partida din turul al doi
lea din preliminariile Ligii cam
pionilor cu Skonto Riga. In tur, 
pe stadionul din Giulești meciul 
s-a încheiat nedecis (3-3). Deși 
e foarte greu pentru oaspeți, noi 
le dorim succes! Meciul se 
transmite la TVR.

C. SANDU

Nadia din nou în țară și la... Deva
După cum se relatează în 

presă, Nadia Comăneci este 
invitata conducerii Clubului 
Sportiv Steaua și a conducerii 
-secției de gimnastică și este 
însoțită de un grup de sportive 
de la școala ei din SUA. împre
ună cu gimnastele de la Steaua, 
elevele marii gimnaste a lumii vor 
efectua un stagiu comun de 
pregătire. în timp ce se va af]? la 
București, Nadia va urmări și 
comenta în direct pentru postul 
de televiziune NBC cel mai în
semnat eveniment astronomic al 
anului, eclipsa totală de soare.

Bekenbauer, comentator la televiziune?
Mulți o știu, Franz Beken

bauer este actualmente preșe
dintele cunoscutului club din 
Germania, Bayern Munchen și 
o personalitate proeminentă în 
lumea fotbalului internațional. 
De aceea, canalele germane 
de televiziune RTL și Premiere 
vor să se asigure că renumitul 
sportiv va continua să comen
teze meciurile pentru telespec
tatori, oferindu-i un salariu de

Arbitrii englezi dotați cu stații de 
radio și căști

în noul campionat arbitrii 
(de centru și asistenții) vor 
dispune de o instalație radio și 
căști pentu a putea fi perma
nent în contact pe întreaga du
rată a partidei. Englezii au 
experimentat într-un meci de 
tineret. Se pare că noul sistem

Nu este o noutate să re
amintim cititorilor noștri tră
irile sufletești, emoțiile puter
nice ce pun stăpânire pe cei 
mai înfocați suporteri ai echi
pelor de fotbal în timpul vi
zionăm unor partide. S-au și 
întâmplat destule cazuri de 
deces, pe diferite stadioane, 
sau în drumul spre spital. 
Așa cum și-au pierdut viața 
și unii fotbaliști, fie chiar pe 
gazon, fie în salvare. Cum s- 
a întâmplat recent și cu 
regretatul Vrăbioru. Sâmbă
tă, în meciul U.T. Arad - 
Corvinul Hunedoara, la un 
moment dat, întregul sta
dion a fost răscolit de ani
mația de la tribuna I. Un om 
în vârstă și-a pierdut cunoș
tința. Dl Ștefan Borzac, în 
vârstă de 59 de ani, a avut 
mare noroc că i-au sărit re

Nu ne îndoim că regina gim
nasticii nu va face o vizită și la 
Deva.

După câte am aflat de la dl 
Viorel Jianu, vom avea plăcuta 
surpriză a întâlnirii la Deva și 
cu cel care a șlefuit cel mai 
mare talent al gimnasticii femi
nine, cunoscutul antrenor Bela 
Kâroly și pe distinsă sa doam
nă, Marta. Familia Kâroly și 
câțiva apropiați își vor petrece 
o vacanță între 6-14 septem
brie la Vața Băi, a cărei faimă 
va crește datorită serviciilor 
asigurate aici.

1,6 milioane de dolari pe an. 
Canalul de televiziune Premiere 
insistă ca Bekenbauer să nu-și 
vândă serviciile unui alt post 
de televiziune concurent (în 
principal canalului tm 3, o pro
prietate a unui magnat 
australo-american). Miza este 
dorința acestui canal tv de a 
prezenta propria sa emisiune 
de la turneul final al CE din 
anul 2000.

de legătură între membrii bri
găzii de arbitri poate limita ero
rile, poate îmbunătăți coope
rarea între cavalerii fluierului. 
O altă veste din acest dome
niu: în Cupa Italiei se va inau
gura oficial sistemul cu 2 arbitri 
centrali.

Și în tribune e pericol de 
deces!

pede în ajutor cei de lângă el. 
în primul rând, unul dintre cei 
mai vajnici suporteri, dr. Mol
dovan, a fost cel care i-a salvat 
viața. Din acel loc, prin viu grai 
s-a transmis intervenția cali
ficată a doctorului, în timp ce 
la stația de radioficare se fă
ceau apeluri la salvare. Doi 
brancardieri au alergat cu o 
targă și l-au dus pe bolnav la 
salvare. în acele clipe, când 
sanitarii l-au preluat din tri
bună pe Borzac, am asistat la 
o scenă memorabilă: specta
torii din acea parte a tribunei 
au aplaudat cu căldură inter
venția rapidă, sprijinul calificat

---------------- n-----------------------------------------------------------  

CFR Marmosim nu are 
forță financiarăr

CFR Marmosim Simeria, echipă pregătită 
de Nicu Alexiuc și Gică Bogdănescu, a fost 
revelația sezonului în trecuta ediție a Diviziei D, 
clasându-se în final pe un merituos loc IV.

La reluarea pregătirilor pentru ediția 1999 - 
2000 s-a prezentat același lot de jucători care a 
încheiat campionatul trecut și anume: Sava, 
Constantin - portari; Jolvinski, Stan, Mureșan, 
Davidoni, Avasiloaie, Bal, F. Biri, Urzică, Sicoe, 
Pepenar, Moldovan, Z. Biri, Varga, Bunea, Bortă, 
Sârmoi - jucători de câmp. Din păcate, după cum 
relata antrenorul principal Nicu Alexiuc, jucătorii 
erau destul de nemulțumiți pentru că nu aveau 
definitivate contractele de joc. Mai mult decât atât, 
pentru că nu au existat posibilități financiare 
pentru efectuarea unui stagiu de pregătire cen
tralizată, antrenamentele (câte unul pe zi) s-au 
desfășurat doar la stadionul din Simeria. Și pentru 
că starea gazonului bazei sportive din Simeria 
este foarte bună, multe echipe dorindu-și să 
evolueze aici, și majoritatea partidelor amicale de 
verificare pe care le-a susținut CFR Marmosim s- 
au desfășurat pe teren propriu. în aceste jocuri 
CFR Marmosim a obținut rezultate destul de 
bune, fiind de remarcat victoriile cu Aurul Brad (2- 
1) și Victoria Dobra (5-2) și chiar înfrângerea la 
limită (0-1) cu Cetate Deva.

Lipsa posibilităților financiare a fost resimțită 
și în neconcretizarea intențiilor de transferare a 
unor jucători, necesari de altfel pentru întărirea 
tuturor compartimentelor echipei. Totuși, în ciuda 
acestor dificultăți, Nicu Alexiuc, antrenorul prin
cipal al echipei, ne spunea că “am dori să ne 
batem pentru promovare". Sperăm ca echipa 
simeriană să treacă peste dificultățile tranziției - 
cu care se confruntă de altfel întreg fotbalul 
românesc - și să fie una dintre combatantele 
valoroase ale Diviziei D.

Ciprian MAR/NUȚ

al doctorului Moldovan! Din 
rândurile lor am aflat că me
dicul s-a ocupat cu profesio
nalism de cel lovit de căldu
ră și poate emoțiile puter
nice i-au crescut tensiunea, 
ce îi puteau fi fatale. De 
aceea, ce bine este că din 
rândurile suporterilor fac 
parte și medici. Fiindcă du
minică s-a întâmplat un caz 
și în meciul Universitatea 
Craiova - FC Onești. Unui 
spectator craiovean i s-a fă-, 
cut rău, a leșinat și șansa lui 
a fost că în apropierea sa 
era un doctor care și-a făcut 
cu promptitudine datoria.

Apoi, a fost transportat cu 
targa la salvare.

După nenorocirea de la 
București, generată și de 
lipsa transportării tânărului 
fotbalist cu o salvare dotată 
corespunzător, precum și 
desele cazuri de îmbolnă
viri subite în tribune impun 
prezența la stadion a două 
mașini de salvare. Fiindcă 
se pune întrebarea: dacă în 
timpul unui meci salvarea 
este plecată cu un fotbalist 
la spital, ce se întâmplă cu 
un alt accidentat pe terenul 
de joc? Primele semne 
bune se și întrevăd: la 
meciul FC Argeș - Petrolul 
asistența medicală a fost 
asigurată de către o ambu
lanță și o salvare.

Sabin CERBU

Din cauza problemelor 
cu sponsorul, Dacia 
Orăștie va juca cu 

juniorii
Deși Dacia Orăștie a încheiat campio

natul pe locul II și a fost una dintre prin
cipalele protagoniste în lupta pentru pro
movare, ratarea obiectivului propus a lăsat 
un gust amar. Astfel mulți dintre jucătorii de 
bază ai echipei și chiar antrenorul Carol Gal 
au părăsit echipa. Luarea acestor decizii a 
fost determinată atât de ofertele primite de 
la alte echipe mai bine cotate cât și de 
atitudinea “sponsorului” care la finalul 
campionatului a cam lăsat echipa de 
izbeliște.

în consecință, la ora la care era pro
gramată rularea pregătirilor, echipa din 
Orăștie se afla într-o situație mai mult decât 
delicată. Din cei 11 titulari ai ediției trecute, 
la echipă s-au mai prezentat doar 7-8, nu 
mai puțin de cinci jucători de bază - Eșanu, 
Szidorak, Dan Gabriel, Berindei și Voinea - 
optând pentru Cetate Deva. Iar jucătorii 
care s-au prezentat la stadion au con
statat cu surprindere că diriguitorii clubului 
nu gândiseră nici un fel de program de 
pregătire. Mai mult decât atât, jucătorilor 
nu li s-âu plătit salariile de mai bine ue două 
luni, fapt care a determinat o atitudine 
negativă față de așa-zisul program de 
antrenament. Unii jucători nu s-au pregătit 
deloc, iar alții s-au antrenat individual 
pentru a nu-și pierde forma sportivă.

Cert e că Dacia Orăștie nu a disputat 
nici un joc amical de verificare și că pentru 
a putea încropi o echipă cu care să se 
prezinte la startul campionatului, antrenorul 
loan Vesa va fi nevoit să apeleze la mulți 
juniori. (C. M.)
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I Duminică, 8 august, ;
I începe campionatul I

și în Divizia D
Duminică, de la ora 11, ' 

I se desfășoară meciurile de I 
| fotbal din prima etapă a tu- | 
I rului diviziei D, ediția 1999 - ■
■ 2000. Vor participa 14 forma- * 
I (ii. Alături de mai vechile i 
| consacrate - Dacia Orăștie, |’ 
| Victoria Călan, FC Paroșeni, | 
. Min. Aninoasa, Constr. Hune- . 
' doara, Metalul Crișcior, Min. • 
I Bărbăteni, CFR Marmosim, I 
| Min. Poiana Ruscăi, Reteza- | 
| tul Hațeg, Aliman Brad, parii- i 
! cipă și noile promovate Ca- ! 
• sino Ilia, Victoria Dobra și ■ 
| Universitatea Petroșani.

Programul complet al tu- |
■ rului Campionatului Diviziei > 

D se publică în ziarul nostru ’
I de vineri, 6 august a.c. (S.C.) I 
I_____________________ i

-------------------------------- -------------------- ---------------------------- .................................... ................ ............. ......................... ... ■

&DIVIZIA 81 DIVIZIA C5
Rezultatele etapei I: Dacia Pitești - Tractorul Brașov 2-1; 

Callatis Mangalia - NC Foresta Suceava 1-1; Poli lași - Poiana 
Câmpina 2-1; Lamin. Roman - Midia Năvodari 2-0; Diplomatic 
Focșani - Sportul Stud. 1-2; Metrom Brașov - Precizia Săcele 2- 
1; Juventus Buc. - Cimentul Fieni 1-0; Gloria Buzău - Chindia 
Târgoviște 3-1; Dunărea Galați - Petr. Moinești 2-0.

CLASAMENTUL

Callatis Mangalia; Foresta Fălticeni - Poli lași; Poiana Câmpina - 
Lamin. Roman; Midia Năvodari - Metrom Bv.; Sportul Stud. - 
Juventus; Precizia Săcele - Unirea Focșani; Cimentul Fieni - Gl. 
Buzău; CF Chindia - Dunărea Galați» Petr. Moinești - Dacia Pitești.

1. GLORIA BUZĂU 1 1 0 0 3-1 3
2-3. Dunărea Galați 1 1 0 0 2-0 3

Laminorul Roman 1 1 0 0 2-0 3
4-7. Sportul Stud. 1 1 0 0 2-1 3

Poli lași 1 1 0 0 2-1 3
Metrom Brașov 1 1 0 0 2-1 3
Dacia Pitești 1 1 0 0 2-1 3

8. Juventus București 1 1 0 0 1-0 3
9-10. NC Foresta Suceava 1 0 1 0 1-1 1

Callatis Mangalia 1 0 1 0 1-1 1
11. Cimentul Fieni 1 0 0 1 0-1 0
12-15. Poiana Câmpina 1 0 0 1 1-2 0

Precizia Săcele 1 0 0 1 1-2 0
Tractorul Brașov 1 0 0 1 1-2 0
Diplomatic Focșani 1 0 0 1 1-2 0

16-17. Petrolul Moinești 1 0 0 1 0-2 0
Midia Năvodari 1 0 0 1 0-2 0

18. Chindia Târgoviște 1 0 0 1 1-3 0
Etapa viitoare, a ll-a, sâmbătă 7 august: Tractorul Brașov -

Rezultatele etapei I: Mecanica Sibiu - Min Mătăsari
2- 1; Rapid Brașov - Viromet Victoria 1-1; Petr. Stoina - 
Șoimii Sibiu 4-2; Nitramonia Făgăraș - Petr. Țicleni 1-0; 
Electr. C. Argeș - Pandurii Tg Jiu 2-1; Gilortul Tg. 
Cărbunești - Romradiatoare Brașov 2-0; Min. Berbești - 
Textila Prejmer 2-0; FCCI Sf. Gheorghe - Petr. Drăgășani
3- 1; Oltchim Rm. Vâlcea - Forest. Stâlpeni 3-0

CLASAMENTUL
1. OLTCHIM RM. VÂLCEA 1 1 0 0 3-0 3
2. Petrolul Stoina 1 1 0 0 4-2 3
3. FCCI Sf. Gheorghe 1 1 0 0 3-1 3
4. Gilortul Tg. Cărbunești 1 1 0 0 2-0 3
5. Min. Berbești 1 1 0 0 2-0 3
6. Mecanica Sibiu 1 1 0 0 2-1 3
7. Electronistul C. Argeș 1 1 0 0 2-1 3
8. Nitramonia Făg. 1 1 0 0 1-0 3
9. Rapid Brașov 1 0 1 0 1-1 1
10. Viromet Victoria 1 0 1 0 1-1 1
11. Min. Mătăsari 1 0 0 1 1-2 0
12. Pandurii Tg. Jiu 1 0 0 1 1-2 0
13. Petr. Țicleni 1 0 0 1 0-1 0
14. Șoimii Sibiu 1 0 0 1 2-4 0
15. Petr. Drăgășani 1 0 0 1 1-3 0
16. Romradiatoare Bv. 1 0 0 1 0-2 0
17. Textila Prejmer 1 0 0 1 0-2 0
18. Forestierul Stâlpeni 1 0 0 1 0-3 0

Rezultatele etapei I: Lamin. Beclean - Armătura 
Zalău 3-1; Min. Dej - Crișul Aleșd 1-3; Ind. Sârmei C. 
Turzii - Min. Sărmășag 4-0; Silvana C. Silvaniei - Sticla 
A.Turda 2-0; Phoenix B.M. - CFR Cluj 6-1; Oașul Negrești 
- Unirea Dej 2-1; Avântul Reghin - Someșul S.M. 1-3; 
Progresul Șomcuța - Olimpia Gherla 1-2; Olimpia 
Salonta - FC Baia Mare 0-5.

CLASAMENTUL
1. PHOENIX BAIA MARE 1 1 0 0 6-1 3
2. FC Baia Mare 1 1 0 0 5-0 3
3. Ind. C. Turzii 1 1 0 0 4-0 3
4. Laminorul Beclean 1 1 0 0 3-1 3
5. Crișul Aleșd 1 1 0 0 3-1 3
6. Someșul S.M. 1 1 0 0 3-1 3
7. Silvana C. Silvaniei 1 1 0 0 2-0 3
8. Olimpia Gherla 1 1 0 0 2-1 3
9. Oașul Negrești 1 1 0 0 2-1 3
10. Unirea Dej 1 0 0 1 1-2 0
11. Progresul Șomcuța 1 0 0 1 1-2 0
12. Armătura Zalău 1 0 0 1 1-3 0
13. Min. Dej 1 0 0 1 1-3 0
14. Avântul Reghin 1 0 0 1 1-3 0
15. Sticla A. Turda 1 0 0 1 0-2 0
16. Min. Sărmășag 1 0 0 1 0-4 0
17. Olimpia Salonta 1 0 0 1 0-5 0
18. CFR Cluj 1 0 0 1 1-6 0

i ________________________✓
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amână cu un an
întrucât Banca Comercială Română a 

fuzionat prin absorbție cu Bancorex, ea își va 
reclasifica portofoliul de credite preluate de la 
banca falimentată, urmând ca toate creditele 
neperformante preluate de la aceasta să fie 
transferate la Agenția de Valorificare a 
Activelor Bancare (AVAB) în schimbul unor 
titluri de stat. Problemele create de această 
fuziune determină amânarea privatizării BCR 
cu 12 luni.

Prezent de curând, 
ocazional, la o nouă întâlnire 
cu presa, dl ing. Gheorghe 
Pogea, directorul general al 
SC Siderurgica SA 
Hunedoara, a reafirmat 
hotărârea consiliului de 
administrație de aici de a 
persevera pe linia 
restructurării și reorganizării 
unității, prin constituirea mai 
multor societăți comerciale -

întrucât prin noua 
tehnologie se consumă 
cantități considerabile de 
fier vechi, l-am întrebat pe dl 
Gheorghe Pogea cum va 
putea fi el asigurat pentru 
Siderurgica Hunedoara.

- Ne preocupă mult 
această problemă. în țară 
sunt resurse mari de fier 
vechi, însă ei se exportă 
masiv. Este un comerț

Siderurgica 
Hunedoara merge

înainte pe noul drum

Sectorul privat are, 
în sfârșit, legea sa
Restructurare, reorganizare, privatizare, economie 

de piață, într-un cuvânt - capitalism. Cuvânt care 
le zbqrlește unora părul în cap. Dar asta e societatea spre 
care mergem. Fie că ne place sau nu. De 10 ani, asta 
vrem, pe acest drum mergem, însă pașii sunt mici, 
anevoioși. Pentru urgentarea parcursului era nevoie de 
Idgi specifice. Și iată că abia acum, la jumătatea lui 1999, 
după un deceniu de la schimbarea direcției de mers a 
țării, de la socialism la capitalism, a fost dată Legea 
privind stimularea întreprinzătorilor privați, pentru 
înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Ce importanță are această lege? Specialiștii și 
optimiștii în promovarea sistemului capitalist spun că ea 
salvează cu adevărat sectorul privat, că permite și

din Valea Jiului
După ce a câștigat, împreună cu SC 

Bucovina SA Vatra Dornei, licitația de închfdere 
a minelor Petrila Sud, Câmpu lui Neag și 
Bozovici (județul Caraș Severin), din cadrul 
Companiei Naționale a Huilei Petroșani, SC 
Sartex ’96 SA Deva face pregătiri intense 
pentru a putea începe, conform programului 
stabilit cu Ministerul Industriei și Comerțului, 
închiderea celor trei exploatări miniere. 
Lucrările vor demara la 15 august și vor angaja 
o bună parte dintre minerii disponibilizați din 
Valea Jiului.

x.

filiale ale societății-mamă, în 
vederea unei viitoare 
privatizări a lor.

- Soluția transferării 
producției de oțel de pe fluxul 
primar pe capacitățile 
oțelăriilor electrice este viabilă 
și eficientă și mergem 
perseverent pe utilizarea ei la 
niveluri cât mai ridicate de 
producție, productivitate și 
profit. Specializarea
generează performanțe. 
Experiența deja arată că lunar 
se elimină pierderi - care erau 
generate pe vechiul sistem - 
de 25-30 de miliarde de lei pe 
lună.

extrem de profitabil. Noi am 
făcut demersurile necesare 
la factorii interni de 
competență, inclusiv la 
Guvern, pentru limitarea 
exportului de fier vechi. Vom 
putea exporta produsele 
obținute prin folosirea lui în 
țară. Dând astfel și de lucru 
multor oameni. Oricum, 
drumul nou pe care s-a 
pornit la SC Siderurgica 
Hunedoara nu are 
întoarcere. El este benefic 
pentru angajații societății, 
pentru țară. Sperăm să fim 
înțeleși, ajutați.

COMENTARIUL PAGINII

/■ Datoria 
externă
scade

La 31 decembrie 
1998, datoria externă a 
României era de 9 
miliarde de dolari. în 
primele patru luni din 
1999 au fost plătite 1,1 
miliarde de dolari, iar 
până la sfârșitul anului 
vor mai fi plătite 400 de 
milioane, încât la 31 
decembrie a.c. datoria 
externă să scadă la 7,5 
miliarde de dolari.

x________________/

Guvernul britanic sprijină 
reconstrucția zonelor 
miniere în România

O delegație a Guvernului britanic prezentă de curând 
în România a declarat că Departamentul de Dezvoltare 
Internațională din Marea Britanie (DFID) va sprijini, prin 
ANDIPRZM, reconstrucția zonelor miniere din țara 
noastră.

Programul finanțat de DFID se va axa pe trei mari 
componente: asistență tehnică, dezvoltarea capacității 
comunitare din zonele miniere și dezvoltarea capacității 
'nstituționale a ANDIPRZM.

Pentru început, DFID va acorda 3,4 milioane de dolari 
pentru asistență tehnică.
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Oțelăria electrică nr. 2 de la Siderurgica Hunedoara “se încălzește”pentru a putea 
produce cantități sporite de oțel.

SECTORUL PRIVAT RETINE 57 IA | 
SUTĂ DIN FORȚA 1)E MUNCĂ ACTIVĂ I

Date statistice recente atestă că în primul trimestru al | 
acestui an numărul persoanelor ocupate in muncă însuma ■ 
10.116.000 de persoane, dintre care 61,8 la sută aveau 1 
statutul de salariați. Ponderea lucrătorilor pe cont propriu șl | 
a celor familial neremunerați era de 36,9 la sută, marea 
majoritate a acestora fiind concentrați în mediul rural.

Privind structura populației ocupate într-o activitate, pe 
forme de proprietate, statistica relevă că 56,6 la sută lucrau 
în sectorul privat, mai mult cu 5,1 la sută decât în primul 
trimestru al anului 1998.

I 
,l 
'! 
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Foto: Traian MÂNU

stimulează crearea coloanei vertebrale a noii economii 
românești, că generează premisele dezvoltării 
economice și de durată a țării, legea aliniindu-se 
legislației internaționale în materie. Ea este importantă 
pentru că prevede o serie de înlesniri și facilități pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, stimulându-i pe 
conducătorii acestora să-și diversifice activitățile, să 
creeze noi locuri de muncă, să exporte.

Care sunt aceste facilități? in primul rând că legea 
simplifică procedurile administrative de înființare a 
IMM-urilor, micii întreprinzători obținând mai ușor avize, 
autorizații, licențe de funcționare. Legea stipulează 
accesul prioritar al IMM-urilor la achiziționarea de 
bunuri materiale, lucrări și servicii, reducerea cu 50 la 
sută pentru criteriile legate de cifra de afaceri și 
garanțiile cerute în domeniul achizițiilor publice, 
întreprinderile mici și mijlocii au întâietate la 
cumpărarea și închirierea activelor disponibile ale 
societăților comerciale și companiilor naționale cu 
capital majoritar de stat sau ale regiilor autonome.

Un capitol important în lege îl reprezintă facilitățile 
economico-financiare, fiscale și bancare, menite să 
stimuleze sectorul privat. Astfel, IMM-urile vor beneficia 
de scutiri de la plata taxelor vamale pentru mașini, 
instalații, echipamente industriale, precum și pentru 
importul de materii prime. Alte avantaje: cota-parte din 
impozitul brut reinvestit nu se impozitează; în cazul în 
care se creează noi locuri de muncă, impozitul pe profit 
se reduce în proporție de 20 la sută; pentru producția 
livrată la export impozitul se reduce cu 75 la sută, se 
garantează creditele de la bănci sau din alte surse.

Avantaje considerabile. Se vor simți ele în 
activitatea IMM-urilor? Când? Aici apar câteva 
neclarități. Parlamentul a adoptat legea, iar șeful 
statului a promulgat-o, deși Guvernul a solicitat 
parlamentarilor să amâne aplicarea ei până în anul 2000. 
Se spune că unele prevederi ar putea fi deja aplicate. 
Care? în ce mod? Există însă incertitudini. Dacă ele s- 
ar clarifica până la finele anului, iar de la începutul lui 
2000 legea s-ar aplica riguros în litera și spiritul ei, s-ar 
putea vorbi de un mare pas înainte în stimularea 
dezvoltării sectorului privat în România. Să sperăm că 
așa va fi.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA

La mijlocul săptămânii 
trecute au avut loc, așa cum 
ziarul nostru a consemnat, 
conferințe de presă privind 
prezentarea bilanțului 
activității FPS, pe primul 
semestru al anului curent la 
nivel central și al celor 11 
sucursale teritoriale. 
Bilanțul în domeniul•
privatizării este considerat 
pozitiv de către șefii FPS, 
deși programul stabilit a fost 
îndeplinit doar în procent de 
30,5 la sută și nu de 50 la 
sută cum ar fi fost normal. 
Au existat, ce-i drept, multe 
carențe și greutăți, generate 
de cauze obiective și 
subiective.

La începutul acestui an, 
FPS avea în patrimoniul său 
de privatizare 3626 de 
societăți comerciale, cu un 
capital social de 42.000 de 
miliarde de lei, din care 
numai 37.000 de miliarde 
aflate în gestiunea Fondului, 
restul fiind la SIF, în acțiuni 
pe cupoane etc. Dintre 
acestea, în primul semestru 
1999 au fost privatizate 
1106 societăți comerciale,

mai puține decât în 1998 
(1267 societăți), 1997 
(1163), 1996 (1245). 
Capitalul social privatizat în 
perioada amintită reprezintă 
doar 17,4 la sută din 
program și 32 la sută din 
capitalul social total

Timișoara, Silcotub Zalău și 
alte câteva. Nici una din 
județul Hunedoara. Despre 
neajunsuri proprii nu s-a 
suflat o vorbă.

De ce a ținut conducerea 
FPS să iasă în fața presei cu 
rezultatele activității sale de »

(--------------------------------------------------------
FPS are conștiința datoriei împlinite

Sa-I lasam sa
X___________________ Z.

privatizat în perioada 1992 ■ 
30.06.1999.

Ca pondere în 
privatizare, în prima parte 
din acest an 59 la sută au 
fost societăți mari, 35 la 
sută au fost societăți mijlocii 
și doar 6 la sută au fost 
societăți mici. între marile t
privatizări reușite în anii 
1998 ■ 1999, în accepția 
FPS, se numără: 
Romtelecom, Dacia Pitești, 
Banca Română pentru 
Dezvoltare, Petrotel Ploiești, 
Astra Vagoane Arad, Azur

_______________________ / 
la înființare, în 1992, și 
până astăzi? Probabil dintr- 
un raționament simplu și 
anume pentru a-și motiva 
existența și preocupările, 
care i-aufost consemnate nu 
de puține ori de către presă 
ca fiind încete, greoaie, 
cointeresate sau greșite, 
însuși premierul Radu Vasile 
a făcut unele aprecieri 
negative, anunțând sfârșitul 
încă în acest an al misiunii 
FPS. Afirmație pripită, după 
opinia noastră. Fără a-i 
elogia activitatea, știind câțe

frâne a pus în procesul 
privatizării, credem că FPS 
trebuie lăsat, și ajutat, să-și 
ducă misiunea până la 
capăt. în pofida erorilor 
comise. Iar capătul pare a 
fi, conform evaluărilor lui 
Radu Sârbu, la sfârșitul 
anului 2000, când va fi 
privatizată și ultima 
societate comercială din 
portofoliul Fondului. La 
urma urmei, aici sunt niște 
specialiști care, în atâția 
ani, au învățat ce trebuie și 
cum tebuie să facă. Nici 
trecerea responsabilității 
privatizării la ministerele 
de resort, nici 
transformarea datoriilor 
unor societăți comerciale în 
acțiuni și vânzarea acestora 
potențialilor investitori, și 
nici măcar celebra AVAB 
nu par a reuși mai mult în 
domeniul privatizării decât 
FPS, așa hulit cum este. N- 
a făcut atât cât și așa cum 
trebuia, însă a realizat 
importanți pași înainte și se 
îndreaptă spre ieșirea din 
scenă. Să nu-i dăm brânci.
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Un nou calificativ pentru
Elevii ciclului primar au 

fost, din anul școlar trecut, 
primii “beneficiari” ai 
sistemului de apreciere prin 
calificative - unul dintre 
numeroasele obiective ale 
reformei din învățământ. 
Astfel pornit, obiectivul 
urmează a fi realizat în 
întregime odată cu 
elaborarea unor criterii de 
acordare a notelor și la 
nivelul celorlalte două nivele 
ale învățământului preuni- 
versitar - gimnazial și liceal.

Un nou calificativ va fi 
introdus curând în sistemul 
de evaluare din ciclul primar. 
Pe lângă cele deja existente 
(“foarte bine”, “bine", 
“satisfăcător" și “nesatis
făcător”), elevii vor avea 
posibilitatea de a fi 
recompensați cu calificativul 
“excelent". Pentru a-l putea 
obține, ei trebuie să demon
streze, în mod constant, 
unele performanțe superi
oare pe parcursul întregului 
an școlar; de asemenea, 
calificativul mai poate fi 
primit în condițiile atingerii 
unor obiective curriculare 
din anii următori, realizarea 
unor sarcini de lucru 
suplimentare, manifestarea 
unor interese școlare

specifice finalizate prin 
performanțe și a unei 
motivații constant pozitive 
de învățare, precum și 
performanțe în activități 
extrașcolare.

Pe de altă parte, se va 
introduce un nou sistem de 
evaluare pentru disciplina 
“educație fizică". Realizat 
într-o concepție nouă, 
compatibilă cu standardele 
internaționale în domeniu, 
sistemul este mai bine 
adecvat atât particula
rităților de vârstă și celor 
motorii ale elevilor din 
clasele l-XII, cât și 
condițiilor materiale 
specifice fiecărei unități de 
învățământ.

Până la 15 septembrie 
1999, Serviciul Național de 
Evaluare și Examinare 
(SNEE) va publica 
materialele referitoare la 
strategia aplicării
schimbărilor preconizate 
în sistemul național de 
evaluare, pentru ca în 
cursul primului semestru 
al anului școlar 1999-2000 
să fie elaborate și 
publicate celelalte 
materiale de evaluare, pe 
discipline sau pe arii 
curriculare. (G.B.)

Muzica..» ce ar fi 
dacă n-ar exista?
Câte stări sufletești ne poate da muzica! Este una 

dintre cele mai sănătoase terapii, ea ajutându-ne 
practic în orice situație. Muzica e o artă creată de om și 

transmisă către oameni de către oameni. Parcurgând o zi, un 
anotimp chiar și o perioadă a vieții ne putem da seama ce 
efecte poate avea muzica asupra noastră: ne dispune, n 
indispune, ne distrează, ne întristează, ne dă viață și energie 
ne face mai gânditori, ne împinge către meditație, ne poate ‘ 
obosi, și câte altele nu s-ar mai putea înșira!

Cu toții știm că omul are diferite.stări sufletești, așa încă' ’ 
o muzică bine aleasă poate avea efectul scontat, adică poate 
scoate omul dintr-o anumită stare sufletească transportându- 
I în același timp într-o cu totul alta. Oare cum ar fi viața noastră 
dacă n-ar exista muzică în ea? Arfi ștearsă, seacă, monotonă, 
tristă și cu siguranță că n-ar mai fi oameni care să zâmbească. 
Atunci când ești trist te poți înveseli cu ajutorul unei melodii 
bine alese, alegerea unei melodii făcănd-o după cum și ceea 
ce simțim într-un moment dat. Starea sufletească a unui om 
se poate schimba în câteva secunde datorită „ei"- muzicii. Și 
totuși, de multe ori suntem revoltați datorită muzicii lipsite de 
calitate, fără gust și fără nici o esență, cu alte cuvinte sunt 
acele melodii care nu-ți transmit nimic, „clișee sau kitchuri" 
care abundă p&piață. Din păcate, anumite generații - în speță 
cei tineri care nu au o cultură muzicală - gustă din plin această 
„muzică”, ea fiind transmisă pe toate frecvențele posturilor de 
radio. Este atât de obositor și stresant - acesta fiind efectul 
acestei așa-zise muzici. Deci ce ne mai rămâne decât să ne 
alegem muzica care ne place pentru a ne mai descreți fruntea, 
pentru a ne relaxa, pentru a ne face ordine în gânduri și a 
savura câteva momente de frumos. Muzica este parte 
integrantă a vieții noastre, are o influență mare asupra vieții 
sociale și deci nu poate fi ignorată. Fără ea n-ar putea exista 
viața pe pământ.

Evi MEITNER

f---------------------------------
| Viol sub amenințarea 
I cuțitului
. Minorul Kulik Dorel, de 17
I ani, din Petroșani, fără ocupație, 
| este cercetat în stare de reținere
■ de către polițiștii din municipiu. 
I în data de 23 iulie 1999 a

Bătaie in bar
Tânărul Moldovan Alexandru, 

de 26 de ani, din Deva, fără 
ocupație, fără antecedente 
penale, este cercetat în stare de 
libertate de către lucrătorii

<( IlfUHHI
•

fin cadrul Festivalului internațional de creație literară, 
desfășurat recent la Curtea de Argeș, eleva Olga 

Ștefan, care a debutat în acest an cu volumul de versuri 
“Simțuri multiple" la Editura Emia din Deva, girată fiind de 
Eugen Evu, a obținut marele premiu ■ PRIOR - pentru cartea 
sa.

Olga Ștefan (elevă în clasa a V-a la Hunedoara} a 
participat pentru a doua oară la acest prestigios concurs, la 
actuala ediție fiind cea mai bine cotată între cei opt copii 
supradotați literar din țară. Ea a atras atenția numeroșilor 
scriitori și critici români și străini, fiind prezentă la un 
recital special, la sediul Uniunii Scriitorilor. De asemenea, 
se conturează certitudinea unui premiu de răsunet pe care 
tânăra poetă urmează a-l primi în Germania, la concursul 
“Novalis", destinat poeziei feminine românești. (G.B.)

/

Un gând și o 
p&infâ ki Club T

“Răbdarea face din 
nedreptatea soartei o 
glumă, când ne ia ce nu 
poate fi păstrat”.

în curtea Castelului 
Corvineștilor din Hunedoara, 
studenți la artă plastică din 

șase centre universitare 
ale țării participă la 

Universitatea de vară. 
Foto: Traian MÂNU

Shakespeare

■

MMM WlftWOI
x #

în anii 60, Internetul a fost inițial un experiment al 
Departamentului Apărării al Statelor Unite care urmărea să-i 
ajute pe oamenii de știință și pe cercetătorii răspândiți pe 
suprafețe mari și obligați să lucreze pe calculatoare puține. în 
perioada războiului rece s-a născut interesul pentru o rețea 
informațională, capabilă să reziste unui atac aerian; dacă o 
parte a rețelei ar fi fost distrusă, datele ar fi continuat să circule 
prin intermediul părților neafectate.

Prin intermediul Internetului avem acces la informații din 
toate domeniile, de la științe exacte la cultură, de la tehnologie 
la divertisment, de la sport la muzică. Și nu în ultimul rând 
oamenii citesc ultimele știri interne și externe cu ajutorul 
vastelor sale servicii și surse de informare.

Internetul ne 
manipulează???
Secolul nostru este martorul unei explozii informaționale 

fără precedent. Indiferent dacă este vorba despre presa 
scrisă, radio sau televiziune, Internet sau alte mijloace, lumea 
a ajuns la un anumit grad de saturație în ceea ce privește 
informația. Ce este informația? A informa provine din 
latinescul = informare =, care conține ideea de modelare a 
materiei. Unele definiții ale termenului conțin și sensul de a 
modela mintea, a forma sau a instrui mintea. în prezent l '^ea 
este din ce în ce mai pasibilă de a fi contaminată de informație.

Mulți oameni suferă de un anumit stres cauzat de informații 
deoarece această eră a informației a schimbat modul în care 
trăim și muncim. Acest stres este generat de prăpastia care se 
adâncește continuu între ceea ce înțelegem și ceea ce credem 
că ar trebui să înțelegem. Este golul care există între date și 
cunoștință, iar acesta se naște când informația nu ne satisface 
dorința sau necesitatea de a cunoaște. Dorința de cunoaștere 
prin utilizarea Internetului este molipsitoare și creează totodată 
un anumit tip de dependență, comparativ cu efectul unor 
narcotice. Din acest punct de vedere rețeaua este în opinia 
unora instrumentul perfect de manipulare. Dacă nu va fi ținută 
sub control cu mare atenție, dorința acerbă față de asimilarea 
a cât mai multor informații ne poate răpi mult timp din somn, 
sănătate, fără să mai punem la socoteală partea financiară 
necesară satisfacerii acestui viciu.

S-a stabilit însă că în fostele state socialiste această 
racordare la magistrale « creat derută în rândul utilizatorilor, 
informația fiind aansumată ca atare, în forma ei primară, fără 
a putea fi prelucrată și folosită eficient pentfti a genera un 
progres vizibil. Trebuie însă stabilit cât ne este suficient nu din 
punct de vedere cantitativ, ci calitativ. Accesul nerestricționat la 
Internet face ca mediul de informare să poată fi folosit și ca 
mediu de formare și dezinformare. Ș-a încercat controlarea lui, 
acest lucru fiind însă imposibil de realizat.

într-un fel sau altul Internetul a afectat și va afecta într-o 
manieră profundă viețile noastre. A schimbat fundamental 
modul în care societatea lucrează și comunică prin furnizarea 
unui mediu rapid și ieftin de obținere și comunicare a 
informațiilor. Generațiile următoare de tineri vor fi educate prin 
intermediul calculatoarelor și al rețelelor de informații.

Elena CRIȘAN

După con
sultație:

Medicul: 
“Am o veste 
bună pentru

dumneavoastră, doamnă 
Brown..."

Tânăra pacientă: “Sunt 
domnișoară, doctore!”

Medicul: "în acest caz, 
domnișoară Brown, am o 
veste proastă pentru 
dumneavoastră ".
n n ți n nn n ri n ri rrrm

Blondie (VI)

| acostat pe o stradă din
■ Petroșani pe minora M.I., de 12 
I ani, elevă la școala generală 
| nr.7 din municipiu și sub 
• amenințarea cuțitului a condus- 
i o în apartamentul unui cunoscut

Tinerii și 
infracțiunea9

I 
I
I
I
I 
V

din oraș, unde a obligat-o să 
întrețină cu el relații sexuale. 
Tânărul urmează a fi prezentat 
organelor de parchet cu 
propunere de arestare pentru 
săvârșirea infracțiunilor de 
'perversiune sexuală" și 
‘corupție sexuală".

Biroului Ordine Publică pentru 
comiterea infracțiunii de 
vătămare corporală. în ziua de 
06.06.1999, aflându-se în barul 
aparținând SC ACRORAFT SRL 
Deva, susnumitul a provocat 
scandal bătându-l pe Goia Emil, 
din Deva, și provocându-i leziuni

ce au necesitat pentru . 
vindecare 24 de zile de îngrijiri I 
medicale. j

Celularele au 
căutare

Cu ocazia unei acțiuni | 
organizate de lucrătorii i 
Biroului Poliției Criminale, a ! 
fost depistat Șerban Daniel | 
Grigore, de 24 de ani, din I 
Deva, fără ocupație, care în ' 
urma cercetărilor s-a stabilit | 
că a sustras dintr-un I 
autoturism un telefon celular " 
marca NOKIA, în valoare de | 
3.200.000 lei. Prejudiciul a I 
fost recuperat în întregime, iar ' 
autorul cercetat în stare de I 
libertate pentru comiterea i 
infracțiunii de furt calificat. 1

Deși Blondie era în plină 
glorie în cadrul grupului apar 
primele semne de 
neînțelegere. Primul care 
părăsește formația este 
Infante, nemulțumit că nu 
apare pe coperta discului 
Autoamerican ca și autor de 
piese. Un alt motiv de ceartă 
este numărul foarte mare de 
muzicieni de studiou invitați pe 
acest album: Tom Scott (sax), 
B Girls (voce), Alejandro 
,,Alex" Acuna (percuție), Ray 
Brown (bass), Ollie E. Brown 
(percuție), Steve Goldstein 
(keyboards), Howard Kaylan 
(voce), Scott Lesser 
(percuție),. Emil Richards 
(percuție), Mark Volman 
(voce) și Wah Wah Watson 
(chit.). Acești muzicieni deși 
au avut o contribuție 
remarcabilă la realizarea 
albumului au diminuat rolul 
nucleului de bază al grupului 
B indie creând astfel 
nemulțumirea unora dintre 
membrii fondatori deciși să 
părăsească formația pentru 
proiecte solo.

Albumul Autoamerican 
este fără îndoială mult mai 
reușit decât Eat To The Beat. 
Pe acest disc grupul continuă 
să-și extindă aria

experimentelor stilistice cu 
succes. Pentru prima dată ei au 
o piesă rap (Rapture). Aîte 
piese reușite sunt Follow Me 
(un cover după Camelot - 
musical de pe Broadway), 
Faces (un jazz în stilul Vegas), 
Here’s Looking At You (o piesă 
semnată de Tin Pan Alley) și 
Europa (piesă instrumentală în 
stil simfonic). La succesul

albumului o contribuție au avut- 
o și textierii Jimmy Haskell, 
Tom Scott, Ollie Brown și Alex 
Acuna. Pe Autoamerican sunt 
incluse piesele: Europa / Live It 
Up / Here’s Looking At You / 
The Tide Is High / Angels On 
The Balcony / Go Through It / 
Do The Dark / Rapture / Faces 
/ T Birds / Walk Like Me și 
Follow Me.

La sfârșitul iui 1980 în 
revista Billboard albumul Eat To 
The Beat figura pe locul 8, în 
timp ce Parallel Lines pe locul 
40. în Anglia grupul a avut de 
asemenea succes. în topul de 
singles Blondie a figurat cu

piesele: The Tide Is High 
(locul 13), Atomic (18) și Call 
Me (42). în clasamentul de 
albume pe locul 34 s-a situat 
Eat To The Beat iar pe 39 
Parallel Lines.

Al doilea extras pe single 
din albumul Autoamerican 
intitulat Rapture a figurat pe 
locul 1 în Billboard 
(14.02.1981) și locul 5 în UK 
(31.01.1981).

în 1981 membrii grupului 
au fost angrenați în proiecte 
solo minore. Cea care a 
reușit din nou să se afirme a 
fost Debbie Harry 
demonstrând că este liderul 
incontestabil al formației. Ea 
a apărut în The Muppets 
Show fiind invitata lu> 
broscoiului Kermit și a jucat 
în filmul Videodrome în regia 
lui David Cronenberg. Harry 
realizează în iulie 1981 
albumul solo ,,Koo Koo” la 
care a colaborat cu 
producătorii Nile Rodgers și 
Bernard Edwards (Chic.). 
Coperta discului realizată de 
H.R. Giger (creatorul 
monstrului Alien) ne prezintă 
fața lui Harry străpunsă de 
ace. Afițtele promoționale ale 
acestui disc au fost lipite pe 
toate metrourile și 
autobuzele din America și 
Anglia.

HoriaSEBEȘAN
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SC HIDROCONSTRUCTIA 
SARUCURESTII

Sucursala Râu Mare Retezat
Hațeg, str. Horia, nr. 87, jud. Hunedoara

ANGAJEAZĂ urgent:
-mineri 2 locuri
- mineri suprafață 5 locuri
- mecanic LDM 1 loc
- artificier 1 loc
-dulgher 5 locuri
- fierar betonist 2 locuri
- betoniști 3 locuri
- cond. auto 2 locuri

Informații suplimentare la Biroul personal al
Sucursalei R.M. Retezat, telefon 054/ TTT14b 
777061.

SPEDITIOIXI 
TRANSCONTINENTAL 
" SRL

Distribuitor autorizat al companiei
Philip Morris 

în județul Hunedoara 
Angajează: AGENȚI VÂNZĂRI

Cerințe:
- studii superioare (medii)
- experiență în vânzări 

(minimum un an)
- permis conducere cate

goria B
- disponibilitate la pro

gram prelungit

Oferim:
- salarii atractive în func

ție de realizări
- cursuri de pregătire
- mașină de serviciu
- posibilitatea dezvoltării 

unei cariere în domeniul vân
zărilor

Cei interesați vor depune un CV la sediul firmai din Deva, str. 
Horea, nr. 87, până în data de 10.08.1999, menționând un număr 
de telefon pentru a putea fi contactați.

Primăria orașului

Colon
organizează CONCURS pentru

1 post inspector de specialitate • 
impozite taxe -

O studii superioare economice cu 
licență

• vechime în specialitate - mrhimum 3 
ani

• cunoștințe operare PC (proî^’elimi- 
natorie)

O condiție obligatorie - domiciliul în 
orașul Călan

Concursul va avea loc în data de 23 
august 1999, ora 10,00.

înscrierile se fac până la data de 20 
august 1999, ora 14,00.

Jnformații suplimentare la tel. 730223, 
Compartimentul Resurse Umane 
Salarizare.

S.C. ALIMENTARA SA DEVA
organizează LICITAȚIE în data de 09.08.1999, ora 

14, pentru VÂNZAREA SPAȚIILOR COMERCIALE 
situate în:

- spațiul comercial situat în str. Horea, nr. 
184, Viile Noi, în suprafață de 180 mp

- spațiul comercial situat în bdul 22 
Decembrie, bl. 43 (arhivă), în suprafață de 
41 mp.

Condiții de participare:
- taxă de licitație - 200 000 lei
- garanție 10 % din prețul de pornire a licitației
ÎNCHIRIERI SPAȚII COMERCIALE.
- spațiul comercial situat în str. Bejan, bl. 67, în 

suprafață de 159 mp.
- spațiul comercial situat în str. M. Viteazu, bl. 117 

(piață), în suprafață de 253 mp.
Informații la telefon 216406.

BANCA DACIA FELIA SA
SUCURSALA DEVA

Vinde la LICITAȚIE următoarele:
^h1. Apartament 3 camere situat în Deva, str. Bejan, nr.

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

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

doara
4. Instalație joc Bingo; - preț de pornire: 40.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 18.08.1999, ora 10,00, la 

Judecătoria Deva, Biroul Executorilor Judecătorești.
O 1. Teren intravilan în suprafață de 1250 mp, chioșc, 

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

2. Apartament 2 camere, situat în Hunedoara, str. 
Mureșului, bl. C41, ap. 53; - preț de pornire: 24.000.000 lei.

3. Garsonieră, situată în Hunedoara, B-dul Dacia, bl. G2, 
et. V, ap. 105; - preț de 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.

5. Utilaje autoservice: mașină echil. roți, pompă spălat 
auto, disp. hidr. de ridicat tip Girafă, compresor 136 I, aparat 
sudură, dispozitiv demontat jenți, tester auto, aparat vul- 
canizat manual LAMCO; - preț: 29.150.000 lei (se vând și 
separat).

6. Autosașiu izoterm Mercedes Benz 1987, neînma
triculat, defect (piese); - preț de pornire: 32.000.000 lei.

7. Renault Trafic 1985; - preț de pornire: 15.000.000 lei.
Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecătorești din 

Hunedoara în data de 6.08.1999, ora 10,00.
Informații suplimentare la sediul Băncii Dacia Felix SA - 

Sucursala Deva sau la telefoanele: 226367, 220796.

Vând total sau parțial
CONSTRUCȚIE NOUĂ (1988):

- Abator, carmangerie - linie complet utilată;
- Linie utilată pentru conserve carne-pateuri;
- Linie utilată salamuri crude - uscate tip Sibiu cu 

sistem de climatizare;
-Anexe, atelier, birouri,teren aferent, extrase CF, 

autorizații, licențe;
- Utilaje brutărie, modelator, porționator, malaxor.

Toate utilitățile sunt în funcțiune. Relații tel. 094- 
566158.

(------------------------------------ -------------------------------------- -- ------
Rezun^te/e activității Băncii Transilvania la

30.06.1999 PRICEWATERHOUsE(dOPERS @

Consecvența principiilor sale de deschidere și în spiritul transparenței promovate 
de societățile listate pe piețele de capital, Banca Transilvania prezintă acum 
performanțele înregistrate la sfârșitul primelor 6 luni ale anului 1999:

EVOLUȚII COMPARATIVE:
La3.06.1999: Creșterea față de 31.12.1998: Creșterea față de 30.06.1998:
Total active de 1,28 ori de 2,01 ori
Credite acordate de 1,25 ori de 1,82 ori
Capitaluri proprii de 1,21 ori de 2,19 ori
Depozite atrase de 1,22 ori de 2,02 ori
Număr de clienți de 1,21 ori de 1,44 ori

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:
30.06.1999 Creșterea față de 31.12.1998: Creșterea față de 30.06.1998:
Venituri de 1,05 ori de 2,49 ori
Cheltuieli de 1,20 ori de 3,11 ori
Profit brut de 0,71 ori de 1,42 ori
Impozit pe profit de 0,75 ori de 1,43 ori
Profit net de 0,70 ori de 1,41 ori

Primul semestru al anului 1999 reprezintă pentru Banca Transilvania trecerea într- 
o nouă etapă de dezvoltare, al cărei suport este realizat prin dublarea capitalului social. 
Față de încheierea exercițiului financiar anterior, creșterea este de la 50 miliarde lei la 
1000 miliarde lei. în același timp, capitalurile proprii au crescut de la 161 miliarde lei la 

miliarde lei.
X Activitatea Băncii Transilvania s-a caracterizat în continuare prin profesionalism și 

prudență, caracteristici implementate la toate nivelele băncii, concretizate în 
gestionarea atentă a riscurilor specifice.

Activele au o structură corespunzătoare care să permită atingerea scopului 
permanent urmărit de bancă: optimizarea raportului venit/ risc.

Astfel, la data de 30.06.1999, lichidarea imediată (disponibilități ale băncii/ total active) 
era de 34,76%, nivelul minim de siguranță stabilit pentru acest indicator fiind de 18%.

Totodată, Banca Transilvania menține o linie ascendentă a creditului, acesta fiind 
orientat atât spre clienții formați alături de bancă cât și spre noii clienți care cumulează 
condițiile de eligibilitate fundamentate de Banca Transilvania. La data de 30.06.199)? 
ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor acordate reprezenta 0,43%, iar 
provizioanele și rezervele pentru riscul de credit și de dobândă sunt de 25,11 miliarde lei.

în privința dezvoltării teritoriale, obiectivele propuse pentru prima parte a anului în 
curs au fost realizate, în prezent, rețeaua de sucursale fiind îmbogățită cu două noi unități: 
București - P-ța Alba Iulia și București - Bucur Obor, totalul unităților operative fiind de 31.

Toate aceste realizări au drept suport o fructuoasă colaborare atât cu clientela cât și 
cu partenerii din sectorul bancar.

S.C. MINAG VĂL SA. CĂLAN 

(în lichidare)

Vânzare stocuri

Lichidatorul PricewaterhouseCoopers, desemnat prin sentința nr. 
413/CA/1999 din data de 21.05.1999 în dosarul 6605 pentru 
administrarea falimentului S.C MINAGVAL S.A. Calan, str. 
Furnalistului nr. 17/B, jud. Hunedoara, organizează licitație cu 
oferte închise în plicuri sigilate conform art. 80 alin (2) din Legea 
nr. 64/199-5, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 pentru 
vânzarea stocului de materii prime, materiale, piese schimb și piese 
turnate. •

Licitația va avea loc la sediul societății în data de 24.08.1999, ora 
10.00.

In caz de neadjudecare la prima ședință de licitație cea de-a doua se 
va organiza în data de 31.08.1999, ora 10.00.

în caz de neadjudecare la cea de a doua ședință de licitație, se va 
organiza o nouă licitație pe data de 07.09.1999, ora 10.00.

Documentele de licitație și informații privind desfășurarea licitației 
se pot obține de la sediul societății. Telefon 054.732.065
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Geoagiu Băi (1700 mp) și 
bicicletă Pegas nouă, băr
bătească, prețuri negocia
bile. Tel. 216590, după ora 
20.

• Vând 5 ha teren arabil 
în Băcia și intravilan în 
Hărău, 668298. (8429)

• Vând teren în suprafață 
de 2534 mp, Deva. Informații 
la tel. 092/648055, 054/ 
720558(8163)

• Vând vilă în construcție, 
800 mp, teren intravilan 
aferent, ultracentral Geoagiu 
Băi. Tel. 648246. (6764)

• Vând garsonieră mobi
lată, ultracentral, Deva, 30 
Decembrie. Tel. 214830, 
223335. (6764)

• Vând spațiu comercial, 
zona gării, Simeria. Infor
mații la tel. 213162 sau 094/ 
290513(6765)

• Vând apartament ultra
central, 3 camere, decoman
date, Hațeg, Galeșu, bl. 15, 
ap. 8, sc.A, tel. 770330 
(6768)

• Vând casă, grădină, 
pământ în localitatea Ste- 
jărel, nr. 37. Informații tel. 
094/812589(8223)

• Vând apartament 2 
camere, Orăștie, Pricazului, 
bloc 73. Informații tel. 
240723(8224)

• Vând casă cu grădină 
și gaze, Simeria, str. 1 Mai, 
33, tel. 260677 (2764)

•Vând Mercedes Cobra, 
neînmatriculat. Informații tel. 
216048(6751)

• Vând tractor U 445 și 
DT 445, Orăștie, str. Cojo
carilor, nr. 10. (8225)

1 • Vând tractor L 445.
Informații la Sebeș Alba, tel. 
058/731542(8425)

• Vând tractor U 445 L, 
preț negociabil, 26.700.000. 
Cumpăr anvelope de U 650, 
1400 x 38. Tel. 624394 
(8439).

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)

• Vindem convenabil 
chioșc metalic, vizibil 
lângă Cantina “Siderur
gica” Hunedoara. Infor
mații tel. 211275,212157.

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulapuri frigorifice, avanta
jos, reduceri 20% și în rate. 
Sebeș, 058/733796, tel. 
094/558716. (8220)

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru. Tel. 
092/403869(8164)

• Vând acordeon Farfisa 
Transivox plus stativ, 2700 
DM, taragot Stovaser, 2500 
DM, Dacia 1310 Break, an 
1987, 2500 DM, Mercedes 
190 D, an 1987,12 000 DM. 
Tel. 092/307321 (66751) 

rapid și ieftin. Tel. 094/
859958(6771)

• Vând mașină de cusut 
Singer, mare, stare foarte 
bună. Tel. 622431. (7215)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează tavan sus
pendat Donn, cărămizi sti
clă, vată minerală Tel, fe
restre și uși din PVC, sis
teme Rigips, tavane pereți 
compartimentare, tencuieli 
uscate. Tel. 092/740048, 
054/648715(8223)

• Vând cuptor pâine, plus 
două malaxoare, diferite 
utilaje panificație, prețuri 
accesibile. Tel. 094/597784 
(8226)

• Vând ladă frigorifică cu 
perdea de aer, 6001,450 DM, 
ladă cu suprastructură ter- 
mopan, 1,5 m, 500 DM, con
gelator Arctic, cu 5 sertare, 
250 DM. Informații tel. 777265 
și TT7149, seara (3115)

ÎNCHIRIERI
-■*

• Ofer spre închiriere 
spațiu 200 mp, central, 
pentru depozit sau pro
ducție, preț avantajos. Tel. 
223468(8432)

• închiriez garsonieră 
mobilată, telefon. Informații 
la 094/259482, între orele 
16-22, preț negociabil, 150 
DM. (8430)

OFERTE DE 
SERVICII

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Oferă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (OP)

în Lăpugiu de Jos
Calamitățile naturale aut

înfrânat agricultura
Ca peste tot în țară și în comuna Lăpugiu de Jos democrația 

a dus, printre altele, și la desființarea marilor unități agricole, cum 
ar fi CAP-urile, Agromecurile și complexul Grind. După punerea 
în posesie a terenurilor agricole, cetățenii au încercat să-și 
lucreze pământul, fiecare după posibilități, neexistând pe raza 
comunei nici măcar o asociație familială, bazată pe acest tip de 
activitate.

Pentru că industria la nivel local este limitată la SC Giesguth 
Mobele Element Prod Export SRL, cu sediul în Grind, care oferă 
sub 100 de locuri de muncă, populația comunei Lăpugiu a ales 
ca ocupație de bază agricultura îmbinată cu creșterea ani
malelor. Poate anul acesta mai mult ca oricând s-a dovedit că nici 
una nici alta nu sunt profitabile; totuși, cei care locuiesc aici de- 
o viață, nu pot abandona lucrul câmpului ori creșterea câtorva 
animale din gospodăria proprie, de pe urma cărora își câștigă 
existența. Mai dezamăgiți în urma inundațiilor din ultimii ani, 
cetățenii din satele Lăsău și Grind, situate pe lunca Mureșului 
(altădată atât de fertilă!), au încetat să mai cultive pământul. 
"Faptul că au rămas atâtea terenuri nelucrate nu este de 
condamnat, mai ales că forța de muncă este îmbătrânită (peste 
60 de ani). Inundațiile au afectat într-atât pământul încât a 
devenit sărac în elementele componente. Acum pentru a fi cât 
de cât fertil, trebuie tratat cu îngrășăminte, erbicide ceea ce 
costă foarte mult. Nu sunt pesimistă, însă cu toate calamitățile 
acestea, nu văd un viitor al agriculturii”, a mărturisit dna Lucia 
Onițiu, inginer agronom la Centrul Agricol Lăpugiu. Se pare că, 
deocamdată, doar creșterea animalelor mai aduce ceva venituri, 
fie chiar și simbolice, producătorilor agricoli. De altfel, efectivul 
mare de animale (bovine - 1257, ovine - 3354, porcine - 1474, 
păsări - 11.150) înregistrat în acest an pe raza comunei este 
relevant în acest sens. Marea nemulțumire a producătorilor 
rămâne însă prețul mic la valorificare, motiv pentru care mulți 
sunt nevoiți să se deplaseze în orașe pentru a-și vinde 
produsele.

Cristina CÎNDA

• Efectuez transport una 
tonă Renault Trafic, foarte 
avantajos. Tel. 216483,092 
712716.(6752)

• Societate internațio
nală de import oferă ime
diat locuri de muncă cu 
câștiguri între 700 000- 
1.000.000 lei/săptămână. 
Angajăm elevi, studenți, 
șomeri etc. cu sau fără 
experiență. Tel. 621446, 
094/280444. (8469)

• Angajăm confecționere 
și lăcătuși mecanici pentru 
mașini de tricotat. Tel. 
216048. Informații între orele 
8-16.(6751)

• Angajăm vânzător presă
cu carnet de muncă în 
municipiul Hunedoara. Infor
mații tel. 213007 și 233178. 
(6772)___________________

• Firmă italiană anga
jează gestionar, 4 ore, 
numai cu garanție imo
biliară, C.V. la fax: 069/ 
232042 (OP)

"PIERDERI .

• Pierdut carte de muncă 
și livret militar pe numele 
Anghelescu Claudiu. Le 
declar nule. (7063)

• Pierdut legitimație și 
sigiliu nr. 775, eliberate de 
GFR pe numele de Negrilă 
Vasile. Le declar nule. (6773)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Buie loan. îl declar 
nul. (8162)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Dumitrache Gheor- 
ghe. îl declar nul. (8161)

• Pierdut carnet de evi
dență șomaj nr. 19878 pe 
numele Sărmășan Marcela, 
îl declar nul. (8160)

• S.C. Alin Trans Impex 
SRL Brad declarăm nule 
filele de CEC seria D.000 00 
512992 și D. 000 00 
512996. (3368)

jîj DECESE

• După o lungă și grea 
suferință s-a stins din viață 
dragul nostru

ADAMDUM0I
în vârstă de 75 de ani. 
înmormântarea va avea loc 
joi, 5 august 1999, în Măceu. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! Familia. (3116)

• Familia Moga Anghel, 
copiii Viorel, FlOri și An- 
gheluț anunță cu adâncă 
durere încetarea din viață a 
celei care a fost

MOGA MĂRIȚI
în vârstă de 64 ani. înmor
mântarea, în 5.08.1999, ora 
13, în satul Hărțăgani. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! (8480)

• Cuscrii Moga Gheorghe 
și Florica împreună cu copiii 
Daniel, Olimpia și Roxana 
sunt alături de familia îndoliată 
la greaua durere pricinuită de 
decesul celei care a fost

MOGA MĂRIȚIr

Nu o vom uita niciodată. 
(8481)

WPOUpi
Pușca din 

ascunzătoare
Lucrătorii Poliției Orașului 

Simeria au fost sesizați recent 
de Krech Ștefan, 62 de ani, 
pensionar - că în timp ce efec
tua unele reparații la locuința 
sa din strada Teilor, într-o asc
unzătoare de sub pervazul, fe
restrei, a găsit o armă și mai 
multe cartușe.

De la fața locului echipa 
operativă a ridicat în vederea 
cercetărilor o carabină militară 
purtând inscripția "Budapest 
95", precum și 106 cartușe 
aferente.

Hoți in noapte
La Uricani, polițiștii cerce

tează în stare de arest pe Ci- 
prian Manoil Mocanu, un reci
divist de 18 ani și pe C.T.F., de 
15 ani, ambii din Lupeni.

într-o noapte, cei doi au 
pătruns prin spargere în incinta 
magazinului SC "Covy” SRL 
Uricani, de unde au furat pro
duse alimentare în valoare de 
3.000.000 de lei.

Au forțat 
portiera

Alți trei tineri, de data asta 
din Petroșani, au forțat într-o 
noapte cu o șurubelniță por
tiera unui autoturism de unde 
au furat un radiocasetofon în 
valoare de aproximativ 
1.000.000 de lei.

Cei trei se numesc Florin 
Antoniu Criveț, Bogdan losif 
Biro, ambii de 18 ani și Cristina

VREMEA
Vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Cerul va 

fi variabil, în zonele de deal și de munte se vor semnala averse 
de ploaie și descărcări electrice. Dimineața, izolat, ceață. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, iar 
minimele între 14 și 19 grade Celsius. (L. Micloșoni)

Sistarea apei 
potabile și calde 
la Deva, Hațeș, 
Călan și Simeria

S.C. APATERM S.A. DEVA anunță consumatorii de 
apă potabilă și caldă din orașele Hațeg, Călan, 
Simeria, Deva precum și din satele adiacente 
conductelor de transport <j> 1000 mm și <}> 600 mm 
sistarea totală a apei reci și calde menajere pentru 
spălarea sistemului de alimentare cu apă din data 
de 5.08.1999 ora 7,00 până în data de 6.08.1999 
ora 7,00.

cea mai bună calitate «cel mai bun preț

Ai nevoie de el zilnic!

s
s imtu'iaîe

en gros
fi hm. defMțctut eh»;

Deva, str. Atelierelor, nr.1, tel. 054 - 221 424.

Maca, 17 ani. Nici unul nu avea 
o ocupație stabilă.

Contabilul șef 
bate 

administratorul
Mare bătaie s-a încins între 

doi domni. Ne referim la lovan 
Matiu, 51 de ani, contabil șefia 
SC "Ardealul” SA Deva și loan 
Stancu, 53 de ani, administrator 
la aceeași firmă.

A bătut contabilul șef cu 
pumnii și picioarele pe admi
nistrator, de i-au trebuit celui 
din urmă 26 de zile de îngrijiri 
medicale pentru a-și reveni.

Mcoiae, Vaier și 
stâlpii de 
susținere

Din incinta E.M. Lonea - 
Pilier au fost sustrași nu cu 
multă vreme în urmă stâlpi de 
susținere tip "T.H.” în valoare 
de aproximativ 5.000.000 de lei.

Pentru acest lucru, poliția îi 
cercetează pe Nicolae Duca, 
25 de ani și Vaier Vian Tiglar, 
36 de ani.

Ambii sunt din Petrila, nu 
au nici o ocupație și sunt cu- 
noscuți cu antecedente penale.

Decretul 400 
funcționează!r

La un control efectuat de 
polițiștii din comună la locuri de 
muncă din cadrul SC 
"Refractara" SA Baru Mare, au

*

iaurt extra.............
cremă BELCAR...
smântână 25 %.... 
cremă unt.............
lapte bătut............
lapte consum........
Telemea de vacă..

1880 lei
2250 lei
3900 lei
3800 lei
2950 lei
2950 lei

13500 lei

fost depistați și câțiva lucrători 
aflați sub influența băuturilor 
alcoolice.

Este vorba de Petru Mun
tean, 28 de ani, Nicolae Traian 
și Gheorghe Pogan, 32 de ani 
fiecare.

Toți sunt muncitori la Secția 
1 cuptoare gaz și vor răspunde 
pentru încălcarea prevederilor 
Decretului 400/1981.

Ramona a bătut- 
o pe Minerva
Ramona Doncea are 27 

de ani și este din Bretea 
Streiului. Nu cu multă vreme 
în urmă, ea a bătut-o pe Mi
nerva Anghel din Hunedoara, 
provocându-i leziuni care au 
necesitat 8 zile de îngrijiri 
medicale.

Oprea n a fost 
găsit mort

Polițiști din Deva au efec
tuat cercetări pentru luarea 
măsurilor legale privindu-l pe 
Oprean Jurj, un pensionar pe 
caz de boală de 45 de ani din 
municipiu.

Oprean a fost găsit mort 
într-o încăpere din cadrul SC 
"Condor” SA Deva.

Nu sunt suspiciuni de comi
terea vreunei fapte penale.

Agresorul
Nu mai puțin decât 45 de 

zile de îngrijiri medicale i-au fost 
necesare unei pensionare de 
53 de ani din Petroșani după o 
bătaie primită de la Valerian 
Bucur, de 28 de ani din lo
calitate. Acum agresorul este 
cercetat de poliție.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara
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VIATA POLITICA
Liberalii - preocupați de 

noua lege a pensiilor
Conferința de presă 

desfășurată vineri, la Deva, de 
către Organizația județeană a 
PNL, a adus în prim plan situația 
deosebit de gravă în care au 
ajuns pensionarii din România.

în calitate de membru al 
comisiei sociale din Senatul 
României, dl Constantin Blejan a 
prezentat o informare la zi 
asupra situației reale a 
pensionarilor - atât numeric cât 
și din punctul de vedere al 
veniturilor - fapt ce relevă 
condițiile extrem de anevoioase 
în care sunt obligați să-și ducă 
anii din urmă un număr mare de 
semeni ai noștri.

Potrivit ultimelor statistici în 
România numărul pensionarilor 
a ajuns după 1989 la cifre 
impresionante datorită condițiilor 
create de către factorii de 
putere, precum și altor acte 
normative care au condus la 
pensionări la vârste premature. 
Astfel, s-a ajuns în prezent la un 
număr de 4.027.000 persoane 
cu pensie de stat, 1.700.000 
beneficiari ai unei pensii 
agricole și aproximativ 500.000 
de pensii de boală.

Ușurința cu care s-au 
acordat grupe superioare de 
muncă, în special grupa I, a 
condus în prezent la un număr 
de trei milioane de persoane 
față de 380.000 - 400.000 la 
nivelul anului 1989.

Sub aspectul cuantumului 
pensiilor, 9,85% beneficiază de 
sume cuprinse între 10.000 - 
300.000 lei, 38,5% de pensii 
între 300.000 - 500.000 lei, 35% 
între 500.000 - 750.000 lei, 4,9 
% au pensii de peste un milion 
și numai 0,97 la sută depășesc 
1,5 milioane de lei.

Situația dramatică a 
pensionarilor derivă în primul 
rând și din răsturnarea

raportului dintre populația 
activă care numără 4,9 
milioane de salariați cât și din 
numărul mare al celor care 
lucrează la negru, de 
aproximativ 2,5 milioane de 
oameni care nu plătesc 
contribuțiile stabilite de lege la 
bugetul asigurărilor sociale.

Referindu-se la noua lege 
a pensiilor, dl senator 
Constantin Blejan a apreciat că 
intrarea în vigoare a acesteia 
depinde de comisia de 
specialitate din Senat, unde se 
află în prezent și când va fi 
dată Președintelui spre 
promulgare. Notaa lege a 
pensiilor, a mai apreciat 
senatorul PNL, nu rezolvă din 
păcate problema recorelării 
pensiilor pentru .persoanele 
care s-au pensionat anterior 
acestui act normativ, ci numai 
pentru cele aflate în pragul 
pensionării de la apariția noii 
legi.

Faptul că actualul cadru 
legislativ creează anomalii 
monstruoase - o persoană 
care are salariu de un milion 
ajunge să aibă pensie de 1,4 
milioane de lei - pare să nu-i 
prea deranjeze prea mult pe 
guvernanți, iar inechitățile între 
cei care au rămas în pensie - 
și au prestat aceeași activitate 
-, au ajuns la multe sute de mii 
de lei, fapt ce creează mari 
nemulțumiri în rândul acestei 
categorii sociale.

Pentru recorelarea 
pensiilor în cazul persoanelor 
aflate deja în drepturi mai este 
nevoie de o hotărâre de 
guvern, altfel discrepanța între 
pensionari se va menține în 
continuare și după apariția noii 
legi a pensiilor.

Cornel POENAR

Tinerii pedeseriști 
speră să obțină locuri 
în viitorul Parlament

Municipiul Deva a găzduit la 
finele săptămânii trecute 
reuniunea liderilor
organizațiilor de tineret ale 
PDSR din secretariatul zonal 
Banat - Crișana. Organizațiile 
de tineret ale Partidului 
Democrației Sociale din 
România sunt structurate pe 
nouă zone, fiecare dintre 
acestea având in subordine 
organizațiile din patru sau cinci 
județe. In secretariatul zonal 
Banat - Crișana sunt incluse 
organizațiile din județele 
Hunedoara, Timiș, Caraș- 
Severin și Arad, secretar zonal 
ales fiind dl Claudiu Pasăre, 
președintele organizației de 
tineret a PDSR Caraș-Severin.

Pe agenda întâlnirii de la 
Deva s-au înscris șase puncte, 
printre care putem enumera 
stabilirea unui plan de activități 
comune pentru perioada verii și 
analiza activității organizațiilor 
de la ultima întâlnire zonală și 
până în prezent. Un lucru 
important care a reieșit din 
discuțiile cu reprezentanții 
mass-media a fost acela că 
tinerii pedeseriști se doresc a 
fi altfel decât seniorii partidului, 
pentru a-și pune în aplicare 
ideile având chiar sprijinul 
președintelui Ion Iliescu. 
,,Președintele Iliescu - a spus 
dl Claudiu Pasăre, ■ a 
impulsionat după 1996 
constituirea acestei structuri de 
tineret, forumul național 
existent până în '96 fiind pe 
post de marionetă”. Pierderea 
alegerilor de către PDSR i-a 
făcut pe strategii partidului să 
gândească la un alt mod de 
organizare a tineretului, pentru 
a se putea ține cont și de

părerea acestora. De altfel, 
40% din noile structuri de 
conducere ale. PDSR se 
doresc a fi formate din tineri. 
,,Avem oameni extrem de 
capabili în partid, oameni 
nepătați din punct de vedere 
politic, oameni care nu pot fi 
acuzați că au fost 
colaboratori ai fostei 
Securități. Sunt tineri extrem 
de capabili din punct de 
vedere profesional și care pot 
oricând să devină 
parlamentari sau chiar să 
îndeplinească funcții de 
răspundere mai mari. De 
altfel, există o nemulțumire la 
vârful partidului față de 
activitatea unor parlamentari 
PDSR care nu participă la 
ședințe și deci nu pot susține 
pozițiile noastre în 
Parlament, uitând practic 
motivul pentru care ău fost 
trimiși acolo. ”

In altă ordine de idei, 
tinerii pedeseriști din cele 
patru județe au declarat că 
până în data de 19 
septembrie organizațiile 
județene care fac parte din 
secretariatul zonal Banat - 
Crișana vor trebui să-șî 
organizeze conferințele 
județene, ocazie cu care vor 
fi alese și noile organe de 
conducere, precum și 
delegații la conferința 
națională ce va avea loc la 
începutul lunii noiembrie. De 
asemenea s-a mai precizat 
faptul că președintele Iliescu, 
aflat momentan în concediu, 
se va afla și el în județul 
nostru la începutul lunii 
august.

Andrei NISTOR

Societate comercială 
romano-austriacă

Angajează pentru județul Hunedoara 
Agent comercial pentru distribuție produse 

alimentare
Condiții: - vârstă minimă 30 ani
- posesor carnet de conducere cat. B
- experiență in domeniul vânzărilor minimum 

3 ani in companii internaționale
- studii superioare (constituie avantaj).
Vă rugăm trimiteți CV la fax nr. 057/230865, 

până in data de 07.08.1999
Informații la tel. 094-597415 

f Sucursala Județeană CEC'i 
| Hunedoara-Deva | 

cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie nr. 90, organizează | 
| concurs pentru ocuparea postului de șef birou revizie, in | 
| data de 30 august 1999, ora 10.00.

Informații la sediul Sucursalei sau la telefon nr. 218460^

SC Imperial Trans 
Comtur SRL Hațeg 

vă oferă sub prețul pieței produse electrice de uz 
gospodăresc (mori cereale, furaje, rădăcinoase, 
pompe submersibile de la 10-42 m adâncime, 
aparate suduri, strunguri lemn, redresoare, 
motoare electrice), fabricate în Rusia - Electromaj 
- la magazinul din B-dul Decebal, bl. C, sc. A. 
parter (lângă fosta Banca Agricolă) Deva.

Săptămâni speciale pentru tine

B timpul pentru McDona,d'S

Seminar de informare
(Urmare din pag. 1)

solicite finanțări per
soanele juridice, instituțiile 
publice sau private, 
administrațiile locale care 
sunt eligibile funcție de 
anumite criterii. Dintre 
acestea amintim numărul 
locurilor de muncă create 
direct, costul pe locul de 
muncă, gradul în care 
proiectul este vizibil și se 
autosusține, creșterea nu
mărului de IMM nou înfiin
țate ș.a. Pentru un proiect, 
finanțarea solicitată nu 
trebuie să depășească 
62.500 Euro. Proiectele ce 
constau în investiții în 
sectorul privat trebuie să

asigure pe lângă 
finanțarea solicitată și o 
contribuție privată de cel 
puțin 40 la sută din 
valoarea totală a 
proiectului.

Cel interesați de 
promovarea unor astfel de 
proiecte se pot adresa 
uneia din organizațiile 
următoare: ADEH - Agenția 
de Dezvoltare Economică 
Hunedoara - str. 1 
Decembrie, nr. 35; Centrul 
de Afaceri Master Deva, 
str. împăratul Traian, nr. 
42; SC CAMA STAR Co SRL 
Deva, str. Mihal Eminescu, 
nr. 2; L&G Business 
Services Deva, str. 
Mărăștl, bl. 5/29.

Pompierii din 
Pui, dota ti de 

italieni
De curând Corpul 

pompierilor civili din Pui a 
fost dotat cu mașină de 
intervenție și stingere a 
incendiilor. Mașina a fost 
donată de formația similară 
din localitatea TRENTO 
(Italia), așezare cu 
perspective de înfrățire cu 
localitatea Pui. Utilitara 
dispune de accesorii 
moderne pentru intervenții 
în caz de urgență, a 
precizat dl Dorin Bașiu, unul 
dintre intermediarii obținerii

utilajului atât de necesar 
locuitorilor comunei Pui.

Pompierii din Trento au 
făcut demonstrații de 
intervenție și stingere a 
focului în centrul civic al 
localității Pui. Au fost 
asistați de curioși și 
trecători, au dat explicații și' 
s-au întreținut cu cei 
prezenți. La demonstrații a 
participat o parte din 
consilierii comunei Pui, 
interesați de performantele 
mașinii. (V. BUTAȘ)

Gratuit
băutura răcoritoare

din fiecare meniu McDonald's
Otaris este valabilă In perioada ZB tulle - B septembrie 1999.

9 august
R.A.S.A. + Fum
DJ Sleek
Pacha Man z*
Ganja & Marijua
La Familia
B.U.G. MAFIA-

Sponsori:
UniversitateiTde Vest "Vasile Goldis" ASIROM 
CCW Romania Hotel Parc Mc. Donald's 
Restaurant International PetromArad EMOL 
Adevărul Arad .Romlux West Bank
Radio Telecom Bit Johanna - Mobilier la comandă 
Millennium Finexîm Feroneria BCR 
Mondo Style CCIAArad Amely Mibo Impex 
Mera & Comera Agrirom

10 august
AMA LA
Laura Stoica Band 
Sarmalele Reci 
Compact
Cargo

11 august 
DJ Pico - Arad 
DJ Cool - Arad 
DJ Max - Timisoara 
DJ Rancha - Craiova 
DJ Horace Dan D - Cluj 
DJ Pytone - Cluj 
DJ Vasile - București 
DJ SKY - Arad 
DJ Mannzotti - Germania 
DJ Ralph - Germania 
DJ Tommy Serano 

- Love Parade '99 
CYBERNETICA - Elveția 
FUN FACTORY - Germania

Cumpărați din timp ABONAMENTE c
Producător general: WEST MEDIA NETWORK_______Producător artistic: SIESTA

■andul dim Arad

. Kaiser


