
Prin relațiile bilaterale, noi construim de fapt noua Europă
După cum l-am mai informat 

pe cititor, întâlnirea de lucru de 
vineri, 24 aprilie, între domnii 
Stephane Berdat -delegat pentru 
cooperare europeană al 
Republicii - Canton Jura din 
Elveția și Gheorghe Barbu - 
Președintele Consiliului județean 
Hunedoara s-a încheiat cu o 
conferință de presă.

La conferința de presă au 
participat - alături de cele două 
personalități - dl.prof.univ. Jean 
Jacques Wagner - director de 
studii la Institutul universitar de 
tehnologie din teritoriul Belfort- 
Franța, teritoriu asociat cu 
Cantonul Jura în programele 
mixte elvețiano-francezo- 
hunedorene, împreună cu o 
grupă de studenți franco-helveți 

veniți în județul Hunedoara 
pentru un stagiu de practică pe 
probleme de marketing, precum 
și dna Daniela Miheț - președinta 
asociației “Alter-Ego" care i-a 
preluat în “custodie” pe studenții 
franco-elvețieni.

Informațiile vehiculate, 
interpelările făcute și răspun
surile date în cadrul conferinței 
de presă au fost diverse și cu 
multe detalii și ca de obicei 
spațiul tipografic afectat nu 
permite o redare mai generoasă.

Ne rezumăm la a sintetiza că 
în cadrul programelor mixte 
județul Hunedoara - Cantonul 
republică Jura în asociere cu 
teritoriul francez Belfort, 40 de 
hunedoreni au efectuat stagii de 
marketing și practică ma

nagerială în Cantonul Jura și 
teritoriul Belfort iar un număr de 
10 consilieri județeni au 
împărtășit din experiența helvetă 
și franceză în probleme de 
administrație locală.

Am reținut de la dl. Stephane 
Berdat o afirmație metaforică și 
nu numai, cu privire la inițierea 
și desfășurarea programelor 
comune cu județul Hunedoara. 
“Prin relațiile bilaterale pe care 
le întreținem pe bază de 
programe comune, noi construim 
de fapt, de la bază, de la nivelul 
“cetățenilor, noua Europă”.

Emblematică această 
afirmație dacă avem în vedere 
diversitatea relațiilor externe ale 
județului nostru. Și ca o glumă, 
dar nu fără miez, a mai afirmat 

oaspetele helvet: “Avem ambiția 
de a crea prin noi și pentru noi 
(hunedoreni, elvețieni, francezi), 
în sens metaforic desigur, o 
"agenție matrimonială” în care să 
nu aibă loc rasismul, anti
semitismul, naționalismul, 
extremismele de orice fel”.

Sigur, n-au lipsit întrebările 
adresate amfitrionilor de gazetarii 
prezenți.

întrebarea adresată de ziarul 
"Cuvântul liber” s-a formulat astfel:

- Am înțeles că în cadrul 
programelor comune, tineri din 
județul Hunedoara au efectuat 
stagii de antreprenoriat în 
Cantonul Jura și teritoriul Belfort. 
Bănuim că s-au făcut și niște 
evaluări a ceea ce s-a însușit la 
sfârșitul acestor perioade de 

stagiatură. La ce concluzii au 
ajuns partenerii hunedorenilor 
după aceste evaluări?

- O evaluare asupra a ceea 
ce s-a însușit s-a făcut la mai 
multe verigi și niveluri la care s- 
a efectuat stagiul. Acum facem 
adevărata evaluare când dorim 
să vedem ce au aplicat din ce 
au învățat ca practică 
antreprenorială, câte locuri de 
muncă au creat în unitățile unde 
sunt patroni, prin aplicarea 
învățăturii pe care au primit-o. 
Dacă în înfăptuirea unor astfel 
de intenții ei ne vor spune că 
au nevoie de ajutor, noi îi vom 
ajuta prin contacte cu firme din 
străinătate.

Ion CIOCLEI

Spectacol 
at Teatrului 
Național 
dinEuJ- 
Napoca

Azi și mâine, de la 
orele 19 și, respectiv, 14, 
Teatrul Național din Cluj- 
Napoca prezintă la Deva 
spectacole cu piesa 
“Falstaff” de Shake
speare. în rolul principal 
- cunoscutul actor Dorel 
yișan. (M.B.)___________ ?
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Și ziariștii aa dosare?...

Rm scris acest co
mentariu, iritat de un 
prieten. “Cum adică, voi 

ziariștii nu aveți dosare la 
securitate?!”

De câțiva ani, senatorul 
Constantin Ticu Dumi
trescu, țărănist și regalist 
convins, președinte al 
Asociației Foștilor Deținuți 
Politici din România, se 
zbate să impună în par
lament o lege a accesului la 
așa-zisele dosare ale Secu
rității. Argumentele sale, 
potrivit cărora o asemenea 
lege va constitui un bun 
prilej de meditație și puri
ficare, de asanare morală a 
societății, alte argumente, 
mai mult sau mai puțin 
plauzibile și convingătoare, 
au primit replici peste 
replici, drept pentru care 
proiectul de lege a așteptat 
mult timp clipa acceptării 
dezbaterii sale în parlament.

Se repune in drepturimeseria

Cu puțini ani în urmă, 
pârjolul roșu pusese la colț 
majoritatea meseriilor având 
caracter ce nu se lega vizibil și 
“materialist-dialectic “ de actul 
de producție. în prezent, 
necesitatea obținerii unor 
performanțe economice din ce 
în ce mal bune repune în 
drepturi activități neglijate în 
acea vreme. Este și cazul 
meseriei de psiholog. “Am dori 
ca psihologului să I se acorde 
importanța maximă la capitolul 
deciziilor care se iau în filială la 
nivelul alegerii și testării 
resurselor umane”, preciza dl 
ing. Cornel Cazan, director ge
neral al Filialei de Transport și 
Distribuție Energie Electrică 
Deva (F.T.D.E.E.). Declarația a 
fost făcută cu prilejul întrunirii 
la Deva a psihologilor din cadrul 
filialelor RENEL din țară. în
tâlnirea a avut ca scop șl o 
prezentare a unor aparaturi 
moderne de investigație 
psihologică care echipează 

^laboratorul de psihologie al

Până aici, însă, CTD a trebuit 
să lupte, să se certe chiar cu 
colegii de partid, care l-au 
înlăturat vremelnic din 
rândul 5r, să intre în grevă 
parlamentară. Unele din

paragrafele legii concepute 
de CTD au fost negate, altele 
au fost revăzute și adăugite 
chiar de autor, în sfârșit au 
fost introduse și câteva idei 
și considerații noi.

Potrivit proiectului de 
lege, oricine poate avea 
acces la dosarul cui dorește. 
Se prevede că pot fi făcute 
publice dosarele oricăror 
persoane cu înalte funcții și 
responsabilități, precum 
politicienii, parlamentarii, 
guvernanții, demnitarii, până

depsihutog
F.T.D.E.E. Deva, un vârf de lance 
în domeniu în cadrul RENEL. 
Produse de firma budapestană 
“Struktura”, al cărei repre
zentant s-a aflat la Deva, 
aparatele s-au bucurat de un viu 
interes din partea celor prezenți. 
S-au făcut demonstrații prac
tice, arătându-se modul în care 
pot fi folosite aparatele pentru 
evaluarea subiectului din 
punctul de vedere al echilibrului 
șl orientării spațiale, puterea de 
percepere Instantanee, timpul 
de reacție simplă, alternată sau 
selectivă, percepția vizuală, 
capacitatea de concentrare șl 
rezistența la monotonie, gradul 
de oboseală și de îndemânare 
prin analiza tremurului mâinii, 
precum și multe alte coordonate 
specifice.

Din scurta discuție avută cu 
dl ec. Nlcolae Podelean, șef 
serviciu resurse umane din 
cadrul F.T.D.E.E. Deva, a reieșit 
că în RENEL psihologia a 
devenit nu doar un instrument 
profesionist de evaluare a 

la președintele țării. Cineva 
a insistat să se prevadă 
expres posibilitatea acce
sului la dosarele preoților 
și înalțflor prelați, iar mai 
de curând a apărut pro
punerea unor senatori, 
votată într-o veselie în 
senatul României, de a fi 
făcute publice și dosarele 
ziariștilor, conducători de 
publicații scrise, posturi de 
radio și televiziune. 
Această din urmă inițiativă 
a declanșat reacții aprinse, 
contradictorii. Unii confrați 
s-au supărat foarte că ar 
putea ajunge în situația de 
a li se uita cineva în dosare, 
considerând aceasta ca o 
ingerință în viața lor 
personală. Alții au acceptat 
ideea că și jurnaliștii se pot

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)
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personalului, ci șl o obli
gativitate, date fiind Imensa 
răspundere și gradul de 
periculozitate ale unor 
activități. în normativul de 
autorizare a personalului 
RENEL, pentru executarea de 
lucrări în instalațiile electro- 
energetlce, este prevăzută 
autorizarea acestuia. Măsura 
presupune, pe lângă 
examinarea profesională șl 
medicală, cu titlu obligatoriu, 
și examinarea psihologică. 
Folosirea în analiza din punct 
de vedere psihologic a unei 
aparaturi moderne are avan
tajul că oferă posibilitatea 
depistării unor aptitudini și 
abilități ce pot scăpa meto
delor clasice de Investigație, 
elimină erorile șl subiec
tivismul în apreciere șl nu în 
ultimul rând măresc eficiența 
și randamentul în analiză.

Adrian SĂLĂGEAN

Azi, 29 aprilie, în toate 
liceele din țară are loc o 
simulare a examenului de 
bacalaureat. Scopul acțiunii 
este acela de a se vedea cum 
funcționează sistemul trans
miterii prin mass-media. De 
aceea între orele 8,40-9,30 se 
transmit prin radio și tv 
subiectele pe care catedrele de 
limba română le preiau și le 
retransmit în sălile de clasă.

în rest totul decurge ca la o 
lucrare de control obișnuită dar 
care durează 3 ore. Lucrările nu 
se închid și nu se notează. Prin 
această simulare se urmărește 
să se vadă dacă există dis- 
funcționalități în acest sistem și 
care este stadiul de pregătire a 
elevilor, avându-se în vedere că 
ei termină anul școlar în 29 mai. 
Subiectele sunt din toată 
materia, conform programei 
publicate în toamna trecută. 
Avându-se însă în vedere că 
poate în acest moment nu toți 
elevii au reușit să-și recapituleze 
întreaga materie pentru acest 
test nu se dau note. (V.R.)

DIPLOMA EUROPEI
PENTRU COMUNA

GEOAGIU
La sesiunea ae primă

vară a Adunării Parla
mentare a Consiliului 
Europei, respectiv ia 
Strasbourg, în ziua de 21 
aprilie a.c., s-a anunțat că 
pentru comuna Geoagiu din 
județul nostru a fost 
acordată diploma Europei.

Secretarul Primăriei 
comunei Geoagiu, di loan 
Marcu, ne-a spus că 
această distincție a fost 
acordată în baza unor 
criterii selecționate dintr-un 
chestionar ta care s-a 
răspuns, vizând diverse 
aspecte economico-sociaie 
ale localității. (N. T.)

Acum este momentul sa câștigi de doua ori cu QUASAR! Pag.

Febra “Titanicului" a 
cuprins, după cum era de 
așteptat, și publicul devean, fie 
el cinefil ori doar amator. Bilete 
vândute cu anticipație, săli 
arhipline, copii, tineri și adulți 
așteptându-și rândul la bilete 
au reconfirmat interesul, ba 
chiar apetitul acestora pentru 
acele filme care (cu sau fără 
distincții) se anunță din start 
drept remarcabile.

Cu greu s-ar mai putea 
adăuga ceva la tot ceea ce s-a 
spus și s-a scris despre 
realizarea unuia dintre cele 
mai costisitoare filme din 
istoria cinematografiei. Cele 11 
premii Oscar și "Globul de aur ” 
sunt suficient de grăitoare 
despre calitățile și valoarea 
producției americane a lui 
James Cameron și Jon Landau, 
în ce măsură publicul este de 
acord cu aprecierile criticii de 
specialitate rămâne insă de 

ț văzut. Iar dincolo de așa-zisul 
succes de public, important 
este felul in care spectatorul 
în țelege să recepționeze film ui 
în sine, cu tot ceea ce aduce el 
pe ecran (de la scenariu, până 
la efecte speciale). Judecând 
doar după unul din 
spectacolele rulate (cel de

Ediția a lll-a a Salonului 
Editurilor Hunedorene și Târgul de 
Carte s-au deschis ieri la Galeriile 
“Forma” Deva. Organizată de 
Inspectoratul pentru Cultură al 
județului, Biblioteca Județeană 
“Ovid Densusianu" Deva și S.C. 
Rețeaua Librăriilor Bibliofor S.A. 
manifestarea s-a bucurat de o 
prezență numeroasă. La des
chidere, alături de organizatori au 
fost de față oficilități ale județului, 
scriitori, alți oameni de cultură, 
iubitori de carte. Și firește au 
participat reprezentanții editurilor 
cu standuri în cadrul salonului: 
grupurile editoriale RAO, ALL, 
Teora, Didactică și Pedagogică 
din București, Gryphon Brașov, 
Kriterion Cluj-Napoca, Sed- 
comlibris lași, Helicon, Augusta, 
Excelsior din Timișoara iar din 
județ Sigma Plus, Destin, Vultur (Continuare în pag. 8)
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duminică dimineața), am 
spune că s-a reușit ca 
spectatorii care au umplut 
până la refuz sala 
cinematografului "Patria”să 
vizioneze, nu doar să “vadă” 
celebra producție cinema
tografică. Trecând peste 
manifestările mai degrabă in 
surdină ale diferitelor vârste 
(subînțelese fiind...suspinele 
tinerelor la apariția pe ecran 
a chipeșului Leonardo Di 
Caprio), reacțiile s-au 
rezumat, în ansamblu, la cele 
cerute de replicile ori de 
scenele mai mult sau mai 
puțin provocatoare ale 
filmului. Trecând, de 
asemenea, și peste ceea ce 
rămâne în urmă după astfel 
de momente (aspect ce ține 
deja de alte “resorturi”), am 
mai reținut gestul oarecum 
neașteptat al spectatorilor 
din finalul filmului: ei au 
aplaudat la scenă deschisă, 
cum s-ar spune, secvența 
infățișându-le pe cele două 
personaje principale; poate 
pentru a le răsplăti astfel 
evoluția sau poate, pur și 
simplu, pentru că ei ar fi ales 
acel happy-end pentru “Ti
tanic”. (GB.)

ZM, Fundația I.D. Sîrbu 
Petroșani, Emia, Intelcredo, 
Călăuza și Bibliofor.

în cuvântul de bun venit la 
această ediție dna Valeria 
Stoian, directoarea Bibliotecii 
Județene "Ovid Densusianu" 
Deva, a salutat în primul rând 
prezența editurilor din București 
și din țară, care participând la 
salonul celor hunedorene dau 
prilejul devenilor să-și împli
nească nevoia de lectură și 
informație. Dl Pompiliu Budulan, 
prefectul județului, și-a motivat 
participarea prin faptul că 
“hrana spirituală e foarte 
importantă". Iar dl Gheorghe 
Dreghici, vicepreședintele 
Consiliului Județean, a urat în
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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sunteți într-o vervă mo
lipsitoare. O discuție vă va 
aduce în atenție niște 
adevăruri la care nu ați mai 
meditat până acum. O 
călătorie v-ar prinde bine. 
O TAUR
(21.IV - 21.V)

Aveți o zi agitată, ceea ce 
se va resimți în viața 
afectivă. încercați să vă 
calmați inițiind anumite 
activități artistice.
O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Cei din jur au o stare de 
neliniște care vă va influența 
și pe dv. Puteți face cu
noștințe ce se vor dovedi în 
curând utile.
3 RAC 
(23.VI - 23.VII)

Mare atenție, căci da
torită unei acțiuni ne
chibzuite riscați să distrugeți 
tot ce ați obținut cu atâta 
trudă. Mizați pe autocontrol 
și pe discernământul dv.
O LEU 
(24.VII - 23 .VIII)

Faceți față destul de greu 
cheltuielilor, dar veți avea 
parte de un ajutor bănesc 
substanțial. Cineva vă va 
sprijini în planurile dv.
3 FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Unul din frații dv ar putea 
avea o problemă de 
sănătate (chiar o intervenție 
chirurgicală). Relațiile cu 
partenerii se pot deteriora 
din cauza unor răutăți 
gratuite pe care doriți a le 
spune.
C BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Vi se propune o afacere 
destul de rentabilă, dar 
persoana care v-o face nu 
vă inspiră prea mare 
încredere. Ar fi bine să vă 
urmați intuiția...
2 SCORPION 
(24.X - 21.XI)

încăpățânându-vă să vă 
susțineți punctele de vedere 
în fața partenerului de viață, 
dați naștere la o discuție 
inutilă. încercați să fiți mai 
diplomat(ă).
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Nu faceți speculații, căci 
veți pierde tot ce ați investit. 
Nici cu sentimentele nu stați 
prea bine, fiindcă persoana 
iubită vă va face o scenă. 
Nu vă pierdeți cu firea!
2 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Ceva anume vă va irita 
astăzi și veți da drumul 
tuturor nemulțumirilor pe 
care le aveți. Ceea ce se va- 
ntâmpla nu e sigur că vă va 
mulțumi.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Intervin unele piedici 
legate de călătorii sau ches
tiuni profesionale. Totul e să 
fiți optimist, mai ales că vă 
vor ajuta și prietenii.
O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

La serviciu sunteți 
nemulțumit, fiind posibilă o 
ceartă cu colegii. Partenerul 
de viață este alături de dv, 
așa că nu vă vărsați nervii 
pe el.

Azi, etape 
intermediare în

diviziile A și C
Azi, în Divizia A se vor desfășura 

meciurile din penultima etapă în care nu se 
mai poate întâmpla nimic deosebit în fruntea 
clasamentului unde Steaua are toate șansele 
să termine victorioasă și ediția ’97-’98 a 
Campionatului de fotbal. Militarii joacă în 
Regie și nu credem că își fac probleme, 
studenții pierzând în serie ultimele partide. 
Și Rapidul are un meci ușor, cu Foresta, în 
Giulești. Dar iată și restul programului etapei 
a 33-a: Ceahlăul - Univ. Craiova; Petrolul - 
Oțelul, Farul - Jiul, CF Chindia - FC Național, 
FC Argeș - CSM Reșița, Dinamo - FC Bacău 
și Gloria Bistrița - “U” Cluj. în programul 
meciurilor televizate sunt prevăzute 
întâlnirile Sportul - Steaua și Petrolul - Oțelul 
Galați, de la ora 16.

în Divizia C, în etapa de azi (a 32-a) a 
seriei a 3-a “Minerul Certej” (locul 7 în 
clasament) joacă acasă cu Unirea Petrolul 
Drăgășani (locul 5 în clasament).
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GIMNASTICA FEMININĂ 
ROMÂNEASCĂ

în perioada 30 aprilie - 4 mai a.c., Sankt Petersburg (fostul 
Leningrad și Stalingrad) va găzdui cel mai important test oficial 
pentru sportul grației și al frumuseții, gimnastica feminină, 
Campionatele europene. înaintea plecării spre Rusia am reușit să 
purtăm o scurtă discuție cu recunoscutul tehnician, prof. Octavian 
Belu, antrenorul coordonator al lotului de gimnastică.

- Die Belu cu ce gânduri vă îndreptați spre Sankt Petersburg?
- Plecăm așa cum am făcut-o întotdeauna cu gândul de a 

câștiga, de a obține rezultate conform pretențiilor noastre și ale 
iubitorilor gimnasticii din țara noastră. Gimnastele senioare care 
vor fi la Sankt Petersburg sunt cele care au dus greul ultimilor ani 
atât la Campionatele Mondiale cât și la Jocurile Olimpice. Mergem 
pe mâna Simonei Amânar, lidera rămasă după plecarea celorlalte 
două mari gimnaste, Lavinia Miloșovictși Gina Gogearr, ea a rămas 
să ducă greul acestor concursuri. Mă gândesc nu numai la 
“europene” ci și la Cupa Mondială și la Jocurile Bunăvoinței de la 
New York din luna iulie. Mai mergem și pe mâna Claudiei Presecan, 
o gimnastă triplă campioană mondială cu echipa și de o experiență 
competițională deosebită. Dar să nu uităm că avem suportul dorinței 
de afirmare personală a gimnastelor Corina Ungureanu, Alexandra 
Dobrescu și nu în ultimul rând a Măriei Olaru, gimnastă care mai 
anul trecut era junioară și care promite, dar deocamdată nu a avut 
niște rezultate ieșite din comun, dar promite să fie o gimnastă 
echilibrată cu rezultate bune în viitor.

-Cum stăm la junioare?
- Despre junioare nu pot să spun mare lucru, mai bine zis nu 

putem să ne lăudăm cu o selecție foarte bună. Avem junioare cam 
rămase în urmă cu pregătirea, atât cu probleme de bagaj tehnic al 
exercițiilor, cât și cu o experiență foarte redusă în competițiile de 
mare anvergură, gimnaste care se vor afla pentru prima dată în 
concurs de asemenea importanță și încărcătură emoțională. Ele 
de fapt au prea multe probleme de sănătate la vârsta lor, o generație 
pe care o putem înscrie printre generațiile slabe în gimnastica 
românească. Poate cea mai slabă. Sigur, dorim să ne întoarcem 
cu ceva medalii, cu toate că avem de înfruntat Rusia, chiar pe 
terenul ei propriu.

- Die Belu, vă dorim mult succesl
- Mulțumesc, sper să fie așa.

Viorei NiCULA
L

MIERCURI 
a rfjî 29 apri,le 

TVÎt |
6.00 România: ora 6 fixl

8.40 Bacalaureat ‘98: repetiție 
generală (I) 9.30 TVR Cluj 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Tradiții
15.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 15.55 Fotbal 
Divizia A: Petrolul-Oțelul (d) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 204) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.15 Efecte 
secundare (s, ep. 18) 22.05 
Teatru TV prezintă: „Totul e un 
joc” 23.30 Jurnalul de noapte 
23.45 Cultura în lume (mag. 
cultural) 0.15 Recital 
Nightlooser’s

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Regina celor 1000 de ani (d.a./ 
r) 8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 
Cu ochii'n 4 (r) 10.15
Teleenciclopedia (r) 11.00 

\yideocaseta muzicală 11.30

I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

Comorile lumii (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 13.30
Mapamond (r) 14.00 Em. în Ib. 
maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germana 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 106)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs)19.10 Club 2020
20.10 Ultimele știri (s) 21.00 
Avocatul poporului 21.40 
Fotbal Returul finalei Cupei 
Italiei: Lazio Roma-A.C. Milan 
(d) 23.35 Meridianele dansului. 
Tineri coregrafi români

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele (s) 11.00 
Doamna de fier (f/r) 12.40 
Mizerabilii (d.a) 13.10 Vise și 
oglinzi (s, ep. 34) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 
37) 15.20 Viață sălbatică (do) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Esmeralda (s, ep. 28) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Jacknife

Victorie lejeră, la scor 
REMIIN DEVA - AUTONOVA S.M. 

35-18
Și meciul de sâmbăta trecută disputat între 

formațiile Remin Deva - Autonova Satu Mare, 
din cadrul Diviziei A la handbal feminin, seria 
Vest, s-a disputat în Sala sporturilor din Deva 
cu ușile închise, terenul devencelor fiind 
suspendat 2 etape. în prima etapă de 
suspendare (acum 2 săptămâni) când Remin 
a jucat cu AEM Timișoara (tot cu ușile închise) 
a câștigat cu 22-17, iarîn meciul cu Autonova, 
devencele au învins la un scor concludent: 
35-18. Se vede că handbalistele de la Remin 
joacă bine și fără public spectator!

în bună dispoziție de joc, gazdele au 
zburdat pur și simplu pe teren, și-au creat 
numeroase faze la poarta adversă, care ar fi 
fost bine apreciate de publicul spectator. Deși 
conducerea tehnică a echipei a folosit întregul

lot de jucătoare disponibil, aproape toate 
jucătoarele au înscris în poarta Autonovei 
Satu Mare.

în poartă au apărat Cristina Buză (care a 
marcat și un gol) și Cerasela Harșoni, Codruța 
Zavragiu (a înscris 5 goluri), Melinda Toth (6), 
Cosmina Rus (3), Simona Bozan (2), 
Lăcrămioara Alunge Rădos (5), Laura Crăciun 
(4), Georgeta Pătru (7), Violina Hențiu și 
Lavinia Sârbu (câte un gol), Gabriela Guleș.

A arbitrat bine brigada I. Vulcănescu și 
Covăsîțan din Timișoara.

în etapa viitoare Remin Deva se 
deplasează la Arbema Arad, iar partida din 9 
mai a.c. cu Artego Târgu Jiu se va disputa la 
Hunedoara, întrucât Sala Sporturilor din Deva 
găzduiește o expoziție.

C. SANDU

DEVA. CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL DE 

RADIOGONIOMETRIE 
DE AMATOR 

“CUPA DECEBAL”
în perioada 1-5 mai 1998 se desfășoară la Deva, în zona 

cabanelor Bejan și Căprioara, ediția a XXII-a a Concursului 
Internațional de Radiogoniometrie de Amator (RGA) “Cupa 
Decebal”, cu participarea radioamatorilor din mai multe 
județe ale țării cu tradiție în acest sport și din Republica 
Moldova, iar în ziua de 3 mai se desfășoară multiple 
activități cu caracter național, prilejuite de sărbătorirea a 
50 de ani de radioamatorism în județul Hunedoara: între 
orele 9,00-10,00, se desfășoară în zona cabanei Bejan 
primul concurs național de unde ultrascurte în teren cu 
stații de putere mică (așa numitele QRP Fieldday), con
curs dotat cu “Cupa Decebal”, iar de la ora 12,00, la Sala 
de festivități a Romtelecom Deva, un Simpozion de 
radiocomunicații și radioamatorism, cu expoziție de 
aparatură de radiocomunicații, expoziție de aparatură 
veche (“Old Time”), exponate documentare vechi, târg 
pentru radioamatori și tombolă.

Tot cu ocazia acestei aniversări, Comisia Județeană 
de Radioamatorism Hunedoara a instituit diploma gratuită 
pentru radioamatori „Județul Hunedoara - 50 de ani de 
radioamatorism”, care se acordă pentru legături radio cu 
radioamatorii hunedoreni în perioada 01.05. - 30.06.1998.

Amintim, de asemenea, că la Deva se editează de trei 
ani Revista pentru radioamatori “YO/HD Antena” și că 
săptămânal de la Radioclubul Județean se transmite o 
emisiune de informații pentru radioamatori (numită 
emisiunea QTC), în fiecare vineri seara, de la ora 21,00, pe 
frecvența de 145,225 MHz FM.

Adresa Radioclubului Județean este strada G. Barițiu, 
nr.5, iar numărul de telefon 216149.

Adrian VOiCA, YO2BPZ

(dramă SUA 1989) 21.30 Știri
21.40 Voi cuceri Manhattan-ul 
(s) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții 0.40 Voi cuceri Manhat- 
tan-ul (s/r) 1.30 Observator (r)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Chi
cago Hope (s/r) 11.45 Avocații 
(s/r) 12.30 Camera ascunsă 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r)
14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, 
ep. 22) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Destine III 
(melodramă SUA 1986) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 79) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Pro și contra cu Octavian 
Paler 0.20 Dosarele X (s)

PRIMA TV
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30
Armaguedon (s/r) 16.00 Se
crete de familie (s/r) 17.00 
Antonella (s, ep. 121) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 122) 18.45 
Marielena (s, ep. 88) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Verdict: 
crimă! (s) 21.45 Nimic personal 
(s) 22.45 Murder by Death (co. 
SUA 1976) 1.45 Secrete de 
familie (s)

ACASĂ
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Frecvența radio 74,5 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Xuxa (show pentru copii)
15.30 Rocky și Bullwinkle (d.a) 
16.00 Fotbal Sportul 
Studențesc-Steaua București

SANCȚIUNI 
STABILITE DE 

COMISIA 
CAMPIONATULUI 

JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

Pentru abaterile grave 
de ia regulamentul de 
organizare a activității 
fotbalistice la jocul dintre 
echipele Minerul Livezeni 
și AS A A urul Brad disputat 
în data de 18 aprilie ’98 pe 
terenul II Jiul din Petroșani 
și analizând cauzele și 
faptele săvârșite de către 
unii jucători și spectatori 
s-a hotărât: amendarea 
Asociației Sportive Minerul 
Livezeni cu 500.000 lei și 
sancționarea cu vot de 
blam cu ultim avertisment; 
ridicarea dreptului de jocuri 
oficiale și amicale pe 
terenurile AS Jiu! Petroșani 
pe timp de 8 etape; Pater 
Petru a fost sancționat cu 
excluderea din activitatea 
sportivă; Varga loan - 
suspendat din activitatea 
competițională 6 luni și 
100.000 lei amendă.

18.00 Celebri și bogați (s, ep. 
94) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 93) 20.15 Un alt 
început (s, ep. 18) 21.15 
Casă, dulce casă (co. SUA 
1984) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 No comment - 
realizator Alin Bena 22.05-
22.15 Știri locale

ANTENA VDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor 10.30- 
11.00 Muzică, publicitate
17.30- 17.45 Interviul săp
tămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r)
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t> DIVIZIA 8/
Rezultatele etapei a 28-a: Rocar București - Petrolul 1 

Moinești 0-0; Dacia Unirea Brăila - Tractorul Brașov 1-1; FC ! 
Brașov - Metrom Bv. 1-0; Nitramonia Făgăraș - FC Onești 1-2; | 
Foresta II Fălticeni - Poli lași 0-1; Gloria Buzău - Precizia Săcele 
2-1; Dunărea Călărași - Astra Ploiești 0-5; Metalul Plopeni - AS 
Midia Năvodari 1-0; Dunărea Galați - Poiana Cîmpina 3-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (2 mai): Politehnica lași - Dunărea Galați, AS j 
Midia - Dunărea Călărași, Poiana - Metalul, Astra - Nitramonia, ] 
FC Onești - FC Brașov, Metrom - Dacia Unirea, Petrolul -I 
Foresta II, Tractorul - Gloria, Precizia - Rocar.

1. ASTRA PLOIEȘTI 28 23 4 1 65-13 73
2. FC ONEȘTI 28 23 2 3 71-21 71
3. FC BRAȘOV 28 17 5 6 42-26 56
4. TRACTORUL BV. 28 15 4 9 45-25 49
5. MIDIA NĂVODARI 28 15 4 9 46-34 49
5. PETR. MOINEȘTI 28 13 3 12 43-35 42
7. METROM BV. 28 12 4 12 25-29 40
8. ROCAR BUC. 28 12 3 13 42-41 39
9. PRECIZIA SĂCELE 28 11 5 12 38-35 38
10. "POLI" IAȘI 28 11 4 13 37-36 37
11. POIANA CÂMPINA 28 11 4 13 43-46 37
12. DACIA BRĂILA 28 9 4 15 43-50 31
13. GLORIA BUZĂU 28 8 7 13 32-52 31
14. NITRAMONIA 28 8 3 17 34-47 27
15. MET. PLOPENI 28 7 6 15 17-43 27
16. DUNĂREA GALAȚI 28 6 6 16 32-58 24
I7. DUNĂREA CĂL. 28 7 3 18 29-66 24
18. FORESTA II FÂLT. 28 6 5 17 25-52 23

CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN DE FOTBAL

Rezultatele etapei a 14-a din 26 aprilie 1998

CIF Aliman Brad - Avântul Zdrapți 3-0
Minerul II Ghelari - Victoria Dobra 0-3
Gloria Geoagiu - Santos Boz 4-0
Fotbal Start Deva - Gloria Bretea Ro. 3-0
Foresta Orăștie - Unirea Vețel 1-3

CLASAMENTUL
.... —sZ< x

1. SANTOS BOZ 14 11 0 3 27-11 33
2. UNIREA VEȚEL 14 8 4 2 38-22 28
3. CIF ALIMAN BRAD 14 8 2 4 31-20 26
4. FORESTA ORĂȘTIE 14 7 2 5 28-21 23
5. AVÂNTUL ZDRAPȚI 14 7 1 6 26-23 22
6. VICTORIA DOBRA 14 6 3 5 26-19 21
7. GLORIA GEOAGIU 14 5 3 6 23-29 18
8. FOTBAL START DEVA 14 4 2 8 22-24 14
9. MINERUL II GHELARI 14 2 1 11 17-41 7
10.GLORIA BRETEA RO. 

X.
14 2 0 12 11-39 6

Etapa viitoare, 3 mai 1998:
Foresta Orăștie - CIF Aliman Brad 
Unirea Vețel - Fotbal Start Deva
Gloria Bretea Română - Gloria Geoagiu 
Santos Boz - Minerul II Ghelari
Victoria Dobra - Avântul Zdrapți

b _ ___4 tir1
Rezultatele etapei nr. 24 din 26 aprilie:
FC Paroșeni-Vulcan - Min. Ghelari 8-0
Metalul Crișcior - C. Hunedoara 0-10
Min. Aninoasa - Victoria Călan 2-1
Min. Livezeni - Casino Ilia (neprezentare) 3-0 
Min. Teliuc - CFR Marmosim Simeria 1-3 
Dacia Orăștie - ASA Aurul Brad (întrerupt) 0-1 
Retezatul Hațeg - Min. Bărbăteni 2-3

CLASAMENTULCLASAMENTUL
(1. AURUL BRAD 24 20 2 2 119-21 62
2. FC PAROȘENI - VUL. 24 17 4 3 90-24 55
3. DACIA ORĂȘTIE 24 15 3 6 86-31 48
4. CFR MARM. SIM. 24 15 3 6 65-35 48
5. CONSTR. HD. 24 14 4 6 107-40 46
6. MIN. BĂRBĂTENI 24 12 4 8 62-44 40
7. VICTORIA CĂLAN 24 10 5 9 42-41 35
8. MIN. ANINOASA 24 11 2 11 65-62 33
9. MIN. GHELARI 24 9 1 14 37-63 28
10. MIN. LIVEZENI 24 6 5 I3 47-63 23
11. MET.CRIȘCIOR 24 6 1 17 31-81 19
12. MIN. TELIUC 24 6 1 17 37-87 19
13. RETEZATUL HAȚEG 24 4 2 18 35-127 14
J4. CASINO ILIA 24 4 1 19 28-132 13

Etapa viitoare nr. 25 din 3 mai:
FC Paroșeni-Vulcan - Metalul Crișcior 
Constr. Hunedoara - Minerul Aninoasa 
Victoria Călan - Min. Livezeni
Casino Ilia - Min. Teliuc
CFR Marmosim Simeria - Dacia Orăștie 
ASA Aurul Brad - Retezatul Hațeg
Min. Ghelari - Min. Bărbăteni.

Te colectezi la CONNEX GSM intre 23 martie și 30 aprilie

până la 01.01.20001 (300 minute gratuite"‘lună. abonamontși conectare gratuită)
50 pachete CONVEX GOI 
Ești conectat, ești premiati**** e șl»

* CONTEXT (Serviciul de Mesaje Scurtele oferă GRATUIT până la’ 30 iunie. Oferta asie valabilă numai pentru abonații CONNEX 
GSM care folosiesc acest serviciu în’România. în afara teritoriului României se taxeazăconform tarifelor partenerilor de Roaming 

CONNEX GSM.
** Cele 100 de minute se vor credita pentru prima sau a doua factură.

*** Convorbirile efectuate peste limita celor 300 de minute/lună se vor taxa ia tariful CONNEX CLUB.
s Nu sunt Incluse convorbirile internaționale și Roaming.

**•“ Bonusurile din această promoție nu pot fi câștigate nici de angajații MOBITON, 
B - nici de membrii direcți ai familiilor acestora.

CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT DEALER CONNEX GSM ! ANA ELECTRONIC - Marchian Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-211 261,054-211 261 ■ AB 
SYSTEMS - Deva, Str. Santuhalm nr. 31 A, 054-233 082,054-233 527 • ADISAN TELECOM - Top Interserv 2000 Deva, Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, 054-218 901,054-233 300 • GLOBAL NET 
Top Tech Deva, Str. Andrei Mureșanu nr.1,054-213 871,054-213 871 * GLOBAL NET - DevaSat Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-214 439,054-214 453 «GLOBAL
PARTNERS NETWORK - Ascopier Deva, Str. 1 Decembrie nr. 14,054-233 606,054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva, Str. Zarandului, __ I
bl. 43, parter, CP 2700,054-235 678,054-234 567 • QUASAR - Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-222 999,054-222 999 • JL
ROMSERVICE - Deva, Bd. Decebal, bl. A1, parter, 054-231 084,054-231 084 • SIV’ TEL - Flruta & Co ____
Deva, Str. Mareșal Averescu, bl. 22, parter, 054-218 655,054-218 655,054-219 550
• UNIAXIS - Deva, Bd. Decebal, bl. I, Magazin Apicola, 092 | ' * înMH 6~
277 902,054-222 058 _------Fi 7 f I W f

IEX
□snrr
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“CDIXIDDR” Deva ia înălțime 
spre privatizare

La SC Condor SA Deva, 
ideea privatizării unității se 
vehiculează de vreo șase ani. 
Chiar exista o reglementară prin 
care fostul mare trust de 
construcții, care a realizat zeci de 
mii de apartamente și o serie de 
obiective sociale de covârșitoare

Deva, cea mai mare și mai 
eficientă subunitate a societății. \

- Și de aici înainte ce va 
urma, die vicepreședinte? -1- 
am întrebat zilele trecute pe dl 
Constantin loan.

- Formalitățile legale, cu 
perseverență și responsabilitate.

■ PAS are o nouă conducere
■ FPS a răspuns favorabil
■ Ar fi o gură mare de oxigen

necesitate și importanță în întreg 
județul Hunedoara, se putea 
diviza în unitățile componente și 
privatiza individual. Nu s-a vrut.

Presiuni din interior, de jos, 
au făcut ca în vara lui 1994 ideea 
să capete ceva contur. Se 
înființa asociația Programul 
acțiunii salariaților - PAS. Erau 
necesare demersurile specifice, 
multe și anevoioase, pe drumul 
privatizării. La dimensiunea, 
considerabilă, a întregii societăți. 
Din nou frâne, pași înapoi, dez
interes. Din interes. Nici FPS - 
local și central - n-a manifestat 
suficientă preocupare și 
insistență. Oamenii au început 
să cârtească, să acuze echipa 
managerială de neimplicare 
fermă în acțiunea privatizării.

Urmarea? Convocarea, de 
curând, a adunării generale a 
PAS. Cei prezenți au audiat și 
discutat un raport de activitate. 
Apoi au ales un nou consiliu de 
administrație al PAS, format din 
șapte membri. Funcția de 
președinte i-a fost încredințată 
lui Mircea Chirilă, directorul 
tehnic al SC Condor SA, iar cea 
de vicepreședinte - lui Con
stantin loan, inginer șef la SUT

Cei 800 de membri ai PAS sunt 
unanim de acord să urgentăm 
drumul spre privatizare. Opțiunea 
a fost transmisă Fondului 
Proprietății de Stat, care ne-a 
comunicat acceptul său. Acum, 
echipa managerială a societății 
are obligația ca, până la 30 aprilie 
1998, să depună la FPS caietul 
de prezentare a societății pentru 
privatizare, conform legilor în 
vigoare.

- Care este, la această oră, 
repartizarea acțiunilor socie
tății?

- 51 la sută are FPS, 23 la 
sută le dețin membrii PAS, iar 26 
la sută sunt în posesia a nu mai 
puțin de 2.800 de acționari 
individuali din afara societății 
(membri de familie ai salariaților 
SC Condor SA, pensionari, alte 
persoane). Intenția noastră este 
să schimbăm ponderea posesiei 
acțiunilor, de la FPS la membrii 
PAS. Deci vom intra în 
competiție, prin FPS, cu alți 
amatori care vor dori să cumpere, 
la licitație, acțiuni la societatea 
noastră. S-ar putea ajunge și la 
soluția ca acțiunile să fie vândute 
la Bursa de Valori. Oricum, 
suntem înscriși fără dubiu pe

drumul privatizării și, indiferent 
în ce condiții, vrem să ajungem 
la capăt. Iar asta, cât mai 
curând.

în colectivele SC Condor 
SA Deva domnește optimismul, 
speranța. Oamenii știu că 
societatea are active 
neangajate de ani buni, care se 
degradează cu fiecare zi, că n- 
au existat inițiative manageriale 
de restructurare a patrimoniului, 
de limitare a unor cheltuieli 
inutile, de rentabilizare a 
activității economice. Și mai 
știu că de la SC Condor SA 
Deva au plecat în ultimii ani 
mulți angajați de forță și calitate 
profesională, care și-au 
înjghebat mici societăți 
particulare, unde lucrează de 
asemenea foști salariați la 
Condor. Sunt întreprinderi mici 
și mijlocii care prosperă de la 
an la an. Cu atât mai întemeiată 
este deci nădejdea salariaților 
de la Condor în privatizare.

- Și ce-ar mai însemna 
privatizarea, die Constantin 
loan?

- O gură mare de oxigen 
pentru fiecare. înseamnă 
restructurare și reorganizare a 
întregii activități pe baze 
economice, rentabile. înseamnă 
muncă ordonată, responsabilă, 
eficientă, cu revărsare în 
buzunarele oamenilor a costului 
exact al realizărilor.

De bună seamă, n-o să fie 
azi-mâine o veselie generală și 
un trai îmbelșugat. Pentru că vor 
mai exista greutăți, neîmpliniri. 
însă privatizarea bine făcută și 
condusă este altceva decât 
sectorul de stat, care-și 
diminuează treptat, treptat 
ponderea. Succes, Condor!
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"DACA AS FI INVESTITOR STRATEGIC
f

REP: D-ie director generai, 
traversăm o perioadă de acută 
recesiune și dezordine, când 
legile economice sunt de 
multe ori dominate de legea 
junglei in absența unui cadru 
concurențiai dar, epurat de 
posibilitatea intervențiilor 
mercantile partizane. V-aș 
întreba cât este de greu să fii 
numărul unu într-o firmă ca 
I.C.S.H. în actuala con
junctură?

V.B.: Este o postură dificilă, 
întrucâtva similară, ca 
responsabilitate, cu cea a unui 
căpitan de vas care are obligația 
de a salva echipajul și nava 
aflate în pericol de a eșua. 
Pentru că acțiunea de 
conducere, în actuala confi
gurație economică, nu are nimic 
din măreția “marilor realizări”, ea 
consumându-se în manopere 
lipsite de glorie, anonime, de 
găsire a căii spre supraviețuirea 
economică. In cazul I.C.S.H. 
situația a cunoscut un maxim 
negativ în perioada iunie- 
decembrie 1997 când firma nu a 
putut câștiga nici o lucrare la 
licitație. Fenomenul a avut ca 
ecou un val de disponibilizări 
efectuate în cursul anului trecut. 
Din fericire, această serie 
neagră s-a întrerupt la începutul 
anului în curs, de când am reușit 
să obținem 13 lucrări în 15 
licitații la care am participat.

REP.: Sunt aceste lucrări 
acoperitoare pentru poten
țialul actual ai firmei?

V.B.: Din capul loculu 
trebuie spus că, deocamdată, 
epoca marilor lucrări de investiții 
în construcții nu se face simțită. 
Principalul nostru beneficiar a 
rămas combinatul siderurgic 
hunedorean, căruia îi dedicăm 
cca. 60 de procente din lucrările 
noastre. Pe fondul lipsei de

lichidități, deși frontul de lucru la 
"Siderurgica" ar valora peste 50 
de miliarde de lei, sumele de care 
se va dispune efectiv nu 
depășesc 20 de miliarde de lei. In 
prezent, suntem angrenați în 22 
de lucrări la combinat, din care 
amintesc reparația capitală a 
furnalului numărul 5, care e 
terminată, desprăfuirea OE 2,

H
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BREVIAR ECOJVOM/C
Produse “Made Privatizarea...

~pRÎvÎRi ~spre
in România”

Programul PHARE a inițiat de 
curând finanțarea unui proiect 
pentru dezvoltarea activității de 
export din România. în acest scop, 
experți britanici și francezi au 
elaborat o lucrare de circa 200 de 
pagini, care pornește de la o analiză 
a politicii comerciale românești și se 
concretizează pe câteva sectoare 
de activitate considerate strategice. 
Lucrarea își propune să răspundă la 
întrebarea ce produse românești, 
cum și cu cât succes pot purta 
marca “Made în România” pe 
piețele externe? Sunt nominalizate 
produsele de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, mobilă, sticlă, 
ceramică, materiale de construcții, 
mărfuri alimentare, echipamente 
electrice și nonelectrice, fiind 
împărțite pe zone de export (Europa 
de Vest, America de Nord, America 
Latină, Japonia, Asia, Orientul 
Mijlociu etc).

după Vasile
Programul de guvernare al 

executivului condus de Radu Vasile 
cuprinde, între altele, un set de 
măsuri de reformă, a căror aplicare 
va determina schimbări structurale 
majore în raportul societăți de stat - 
societăți private, lată câteva dintre 
acestea, prevăzute a se materializa 
până la finele anului curent: 
UDivizarea RENEL - până la 31 
mai; LJDivizarea ROMGAZ - până 
la 30 iunie; LJFinalizarea primei 
etape de privatizare a ROM- 
TELECOM - până la 30 septembrie; 
£7Privatizarea BRD și a BAND 
POST - până la 31 decembrie; 
[^Restructurarea Băncii Agricole - 
tot până la 31 decembrie; 
£7Definitivarea programelor de 
restructurare a Bancorex și a BCR 
- până la 30 decembrie.

Măsuri îndrăznețe, necesare. Se 
vor aplica ele întocmai? Rămâne de 
văzut.

în Săptămâna Luminată
SC “Sargeția Forest” SA Deva este privatizată sută la sută 

și are trei patroni. Am trecut într-una din zilele săptămânii 
trecute pe la “Sargeția Forest”, fostă IFET, care avea cu ani în 
urmă o activitate dinamică și fructuoasă. Acum - liniște și pace.

- Nici societățile private nu stau toate pe roze, ne spune cu 
amărăciune dl Liviu Hodor, directorul general al societății.

- Nu mal este acea efervescență de altădată, die director.
• Nu mai este. Acum suntem capitaliști. Iar în săptămâna 20- 

24 aprilie a.c., liniștea este totală. Luni și marți - zilele a doua și 
a treia de Paște, joi - Sf. Gheorghe, vineri - Izvorul Tămăduirii. 
Acum oamenii țin fără teamă sărbătorile. Ce să facă la firmă? Să 
povestească pe bani? Să consumăm fără rost carburanți, 
lumină, căldură, timp? l-am lăsat în concediu fără plată, conform 
contractului colectiv de muncă.

Este și aceasta o coordonată a firmelor private: plata după 
muncă, economii po toate căile.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA,
Adrian SĂLĂGEAN

în 1995, doi ingineri inimoși 
și-au conjugat inițiativa și energia 
și au constituit, în Deva, o 
societate cu răspundere limitată. 
Obiectivul ei: confecții din 
aluminiu. Așa au și intitulat-o: 
Aluminiu Conf SRL. Din bruma 
de bani pe care au avut-o au 
cumpărat niște hale vechi pe 
strada Plevnei, au angajat trei 
meseriași, s-au aprovizionat cu 
ceva materiale și au început 
treaba. “Am pornit această 
acțiune pe cont propriu cu 
oarecare strângere de inimă, dar 
și cu speranța că vom reuși, 
mărturisește unul dintre admi
nistratorii firmei, Ștefan Molnar. 
Colegul meu Dănuț Guzu avea și 
oarece experiență în domeniul 
privat, ne-am acordat perfect 
voința și dorința de a face ceva, 
ne-am asumat răspunderea și 
astăzi lăsăm în urmă trei ani de 
activitate".

într-un birou modest, la un 
anume fel de etaj, cei doi ingineri 
fac și manageriat și secretariat și 
contabilitate și aprovizionare și 
concepție și relații cu partenerii 
de afaceri și cu clienții. Iar jos, în 
hala spațioasă și luminoasă, 
lucrătorii pun în operă comenzile 
beneficiarilor. “A fost greu și este 
greu”, subliniază cel de al doilea 
administrator al firmei, Dănuț 
Guzu, care a abandonat S.C. 
Condor S.A. Deva în favoarea 
acestei întreprinderi private. Și 
nu-i pare rău. Cu ce-am început? 
- se întreabă Dănuț. Și tot el 
răspunde: cu mici lucrări la niște 
prieteni, cunoscuți. Cu câteva 
rafturi și uși. Lucrările au plăcut. 
Lumea a început să ne caute. 
Noi am ieșit în întâmpinarea 
clienților”.

Ideea celor doi ingineri a fost 
interesantă și nu putea să nu

reușească. Confecțiile din 
aluminiu dau și vor da tot mai 
mult contur construcțiilor, notă 
de estetic și modern clădirilor - 
în interior, dar și în exterior. Iar 
faptul că S.C. Aluminiu Conf 
SRL Deva oferă calitate, 
operativitate, elasticitate în 
prețuri o recomandă ca pe o 
firmă serioasă, credibilă, de 
perspectivă, pe care lumea o 
poate căuta cu încredere. în 
timp, ea și-a cernut forța de 
muncă, i-a oprit doar pe cei 
care știu ce vor și fac ce știu, ce 
trebuie, și-a diversificat și 
modernizat producția, a ridicat 
continuu ștacheta calității. Azi, 
Aluminiu Conf SRL Deva 
execută o gamă largă de 
confecții din aluminiu: uși, 
ferestre, tavane, vitrine, 
chioșcuri, fațade, comparti
mentări interioare, rafturi, 
geamuri termopan și geamuri 
colorate (în masă și reflec
torizante), alte lucrări. Cine 
dorește să vadă măcar și 
sumar cum lucrează Aluminiu 
Conf SRL l^eva poate privi, 
între altele, lucrările de la sediile 
OGA, S.C. “Pălării Cristina" și 
S.C. “Artemis", magazinul “Miss 
Alicia”, farmacia “Humanitas" - 
toate din Deva -, de la 
"Marmosim” Simeria, unele 
chioșcuri etc.

- Suntem o întreprindere 
mică, avem 10 angajați, cu 
carte de muncă în regulă și cu 
salarii după activitate și 
rezultate, alcătuim o familiuță 
unită, punem cu toții umărul ca 
să izbutim, mai adaugă Ștefan 
Molnar. Iar Dănuț și cu mine 
alergăm fără contenire pentru 
interesele firmei. Managerii nu 
pot conduce eficient din birou, 
prin telefon, ci numai miș-

orice tip din domeniul 
construcțiilor, după datele pe 
care țe deținem azi, pot spune 
că avem acoperit potențialul 
productiv în proporție de 80 la 
sută în 1998.

REP: Ce impact va avea 
acest lucru asupra anga- |
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jațiior firme! ?
V.B.: O continuare a

Dialog cu dl ing. Victor Bucaleț, 
director general la I.C.S. Hunedoara

precum și lucrări de amenajare la 
cuptorul electric numărul 3. 
Executăm lucrări de reparații 
capitale și pentru R.A.I.L. 
Hunedoara, pentru care am 
finalizat parterul blocului 47, 
lucrăm la reabilitarea rețelei de 
apă a municipiului, precum și la 
eliminarea apei din subsolurile 
blocurilor din cartierele Micro 7 ș/. 
Micro 5. Beneficiind de toate 
abilitările de calitate cerute 
pentru a presta lucrări în Europa, 
avem o colaborare cu firma 
germană "Hafa", pentru care 
efectuăm poduri basculante. Anul 
trecut, această colaborare ne-a 
adus cca. 400 de mii de mărci 
germane, iar în acest an am 
preconizat un rulaj pe această 
relație de 1 milion de mărci. 
Acești bani sunt vitali pentru 
desfășurarea activității noastre, 
dacă avem în vedere că 
majoritatea beneficiarilor I. C. S. H. 
sunt bugetari sau firme de stat cu 
probleme financiare, care își 
onorează foarte greu obligațiile 
de plată. Dovadă că așa stau 
lucrurile sunt și cele 25 de 
miliarde de lei cât reprezintă 
creanțele I.C.S.H. în clipa de 
față. Cu toate că suntem abilitați 
să executăm orice lucrare de

disponibilizărilor și în acest an. 
Sunt prevăzute pentru dispo
nibilizare cca. 400 de 
persoane, fiind vizați îndeosebi 
angajați din suprastructura 
firmei.

REP.: Cum priviți pro
blema privatizării societății 
pe care o conduceți ?

V.B.: Realist vorbind, dacă 
aș fi investitor strategic, de la ■ 
I.C.S.H. aș cumpăra doar | 
oamenii, care reprezintă o 
valoare deosebită. M-aș gândi 
mult ce să fac cu dotările 
firmei, pentru că din punctul de 
vedere al tehnologiei și duratei 
de funcționare ele sunt 
depășite de mult. Ultimii ani au 
fost totuși martorii unor dotări 
de mai mică anvergură cum ar | 
fi aparate de vopsit și de 
sudură în flux de gaz din 
ultima generație, precum și 
scule de mică mecanizare. Cu 
toate acestea, dacă va exista 
cineva interesat să cumpere 
pachetul majoritar de acțiuni de 
la F.P.S. va avea în față un 
efort investițional imens pentru 
reabilitarea tehnologică a 
I.C.S. Hunedoara.
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dobânzile maricandu-se aflandu-se
permanent în relație directă cu 
clienții, cu furnizorii de materiale, 
cu partenerii de afaceri.

Firma nu este una prea 
bogată, patronii nu sunt miliardari, 
angajații nu au ajuns milionari, 
însă cu toții sunt mulțumiți cu ceea 
ce fac, sunt siguri că pot mai mult, 
sunt convinși că mâine va fi și la ei 
mai bine ca azi.

- Sperăm să fie, dacă guvernul 
își va îndrepta atenția și spre 
aceste întreprinderi mici și mijlocii, 
consideră Dănuț Guzu. Pentru că 
ne descurcăm greu. Blocajul 
economic, circuitul anevoios al

banilor, 
percepute de bănci, impozitele 
împovărătoare, ritmul lent al 
investițiilor - din lipsa banilor, 
firește - sunt frâne și în munca 
noastră. Sperăm să se mai 
așeze lucrurile în țară.

SC Aluminiu Conf Deva 
este doar un exemplu, dar unul 
elocvent, în domeniul pri
vatizării în România, motivat de 
profesionalism și seriozitate, 
de voința unor oameni harnici 
și dinamici, conștienți că pe 
acest drum trebuie perseverat.
 - - - 
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Tineretul încotro?

Actualități în«

Nu de multe ori, noi, tinerii 
de azi, suntem "complimen
tați" cum că n-am fi buni de 
nimic, că vai și amar va fi de 
ea țară când va ajunge în 
mâna noastră!

E drept că tineretul de as
tăzi e mai altfel, poate che
marea la viață fierbe în noi mai 
intens. însă comparat cu ge
nerațiile trecute, nici nu poate 
fi vorba!

Dar credeți dumneavoas
tră, noi cei trecuți de acești 
frumoși și frământați ani, că 
vina ne revine în totalitate? Ce 
orizonturi, ce perspective ni 
se deschid (în afara școlii) 
nouă, tinerilor din România? 
Sau să privim mai îndeaproa
pe, celor din orașul nostru! 
Cine are grijă de noi în aceas
tă privință?

Participarea noastră la via
ta socială ar trebui să fie mai kJ-
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Tinerii și infracțiunea
AU FURAT SOBA!

Acum, când a venit și primă
vara, trei minori din Uricani au furat 
o sobă de teracotă. Practic, F.l. de 
17 ani, S.P.S. de 15 ani și A.M. 
de 14 ani au demontat soba bu
cată cu bucată. într-o noapte, ei au 
pătruns în locuința lui Constantin 
Motoi prin forțarea unui geam, după 
care s-au apucat de treabă. Valoa
rea sobei este de 1.500.000 de lei. 

VIOLATORUL A DISPĂRUT
Florin Matei Moldovan, de 22 

de ani, din Vulcan, a dispărut de 
la domiciliu. El este căutat de 
poliție pentru că a violat o tânără 
de 16 ani, elevă la Liceul indus
trial din localitate.

într-o seară, în jurul orei 20, a 
.școstat fata și, sub diverse pro
misiuni, a dus-o în apartamentul 
unui prieten, unde și-a bătut joc 
de ea, până a doua zi dimineața. 
Este dat în urmărire.
------------------ -------------------  

pronunțată dar cum? Prin inter
mediul barurilor și discotecilor, 
al fumului de țigară și al bă
uturii?! Suntem tineri, vrem să 
ne distrăm, avem energie, dar 
de ce să nu ne punem această 
energie și în slujba unor lucruri 
constructive? De ce să nu ne- 
ajute cineva să formăm orga
nizații cu implicații serioase 
cum ar fi: curățenia orașului și 
o viață astfel mai sănătoasă, 
copiii nevoiași și bătrânii nea
jutorați. Ce bine ne-ar prinde și 
câteva cluburi: literare, sanitare, 
de informatică, orice care să 
ne-ajute să ne dezvoltăm apti
tudinile. Sau la fel, construirea 
unui complex sportiv cu piscină, 
săli de tenis, de baschet sau 
de aerobic pentru ca să prac
ticăm orice sport, de plăcere, în 
timpul nostru liber. Acestea însă 
la un preț rezonabil căci... prin 
buzunarele părinților noștri (ale

VIOLENȚII AU FOST 
AMENDAȚI

în urma unei acțiuni a lu
crătorilor biroului ordine publică 
din cadrul Poliției Municipiului 
Deva, pentru combaterea infrac
țiunilor cu violență, au fost depis
tați și sancționați Dumitru Vînă- 
tău, de 23 de ani și Florin Drăgan, 
de 22 de ani. Primul a trebuit să 
plătească 200.000 de lei, iar al 
doilea, 80.000 de lei.

CE FACE ILIE NOAPTEA?
Fură bani! Este vorba de llie 

Mihăilă, un tip din Deva, fără o 
ocupație stabilă, deși are 26 de 
ani.

Profitând el de faptul că Zol- 
tân Csizer era beat, i-a furat omu
lui din casă 500.000 de lei. I s-a 
întocmit dosar penal pentru comi
terea infracțiunii de furt. 

unora) bate șomajul care mai 
nou e sinonim cu "mândrie na
țională."

Nu avem, de exemplu, un 
ziar local legat de problemele 
noastre tinerești, elevii liceelor 
din oraș să colaboreze prin 
intermediul acestui ziar aju- 
tându-se, susținându-se reci
proc în diferite situații.

Ar fi foarte frumos să e- 
xiste un teatru în oraș, o operă, 
căci și noi tinerii suntem dor
nici de cultură, de adevărata 
valoare! însă cine să cultive în 
noi aceste pasiuni? - băutura 
din discotecile care acum sunt 
locurile noastre de întâlnire?

Fiecare din noi vrea să 
realizeze ceva în viață, vrea 
să devină cineva, însă avem 
nevoie de sprijin. De ajutor 
adevărat, nu credeți?

Alecsandra SÂRBU 
........ ....................

țy/////✓////// 
Un gând 

și o poanta 
la CLUB T
"Niciodată cineva nu-și 

face socotelile vieții atât de 
bine, încât împrejurările, vârsta, 
experiența să nu aducă mereu 
ceva nou, să nu-l învețe ceva;' 
astfel încât nu știm ceea ce 
credem că știm și, în urma 
experienței, lepădăm ceea ce 
am socotit mai important 
pentru noi."

Terentius 

i

Moș Teacă
Moș Teacă este 

martor la un duel. 
Cei doi adversari I

sunt postați la 30 de metri unul 
de celălalt.

- Un moment, zise Moș 
Teacă, înainte de a da 
semnalul de foc, trebuie să 
vedem dacă acești doi domni . 
sunt la egală distanță unul de I 
a*irf.

\V\SXAA\

MUSIC BOX
La începutul anului 1990 

grupul s-a reunit în studiourile 
Rhinoceros / Sydney și îm
preună cu producătorul Chris 
Thomas și inginerul de sunet 
David Nicholas a început înre
gistrarea noului album. Albu
mul intitulat "X" a fost finalizat 
la sfârșitul lunii septembrie, 
fiind precedat de singlelul pro
motional Suicide Blonde/ 
Everybody Wants U Tonight/ 
Milk Mix/ Devastation Mix (No. 
11 în UK la 17.09.1990 și locul 
9 în Billboard la 22.09.1990), o 
piesă dedicată de Hutchence 
lui Kylie Minogue.

"X" a figurat pe locul 2 în 
UK (18.10.1990) și No. 5 în 
USA (24.10.1990) pe el fiind 
incluse piesele: Suicide 
Blonde/ Disappear/ The 
Stairs/ Faith In Each Other/ 
By My Side/ Lately I Who 
Pays The Price/ Know The 
Difference/ Bitter Tears/ On 
My Way și Hear That Sound. 
Albumul "X" deși nu a egalat 
succesul lui Kick are meritul 
de a le păstra popularitatea la

Scrisoarea ta nu vorbește 
prea multe despre tine, tu îmi 
vorbești mai mult despre prie
tenele tale. Felul în care îmi 
vorbești despre ele însă îmi 
spune că nu te poți bucura de 
ceea ce ai tu pentru că ești 
mult prea tristă pentru ce au 
ele: "Sunt mai frumoase, mai 
inteligente, au haine după ulti
ma modă, au părinți cu bani 
mulți și au case frumoase."

VIAt06mi 5j)
Diana, nu te mai gândi la 

ce nu ai, încearcă să înșiri pe 
o foaie de hârtie tot ceea ce 
ai, tot ce îți place la tine, sunt 
sigură că vei găsi multe lu
cruri. Ce îți place la tine, la 
fizicul tău, ce știi să faci, ce 
talente ascunse ai? Oricât de 
ștearsă ți s-ar părea persoa
na ta e ceva care să îți placă 
la tine, e ceva ce poți să ac
cepți așa cum este. Nu fi tris
tă că alții au mai mult, aceas
ta nu e un motiv de tristețe, 
dacă ești tristă vei face să 
pălească și ceea ce e frumos 
la tine. Nu uita că frumusețea 
depinde și de tine, aacă și tu 
crezi că ești urâtă, proastă și 
nu ai nici un talent atunci ce 
să mai creadă alții care nu te 
cunosc?!

Ai încredere în tine, gân
dește pozitiv despre persoana 
ta.

Toți avem ceva bun în noi, 
oricât de rău și urât ar fi un 
om rămâne în el un sâmbure 
de frumusețe și bunătate. Nu 
uita acest lucru. Pietrele pre
țioase sunt mult mai frumoa
se când sunt șlefuite și puse 
în valoare în montura untri 
inel.

V-

Ina DELEANU

un nivel constant. Pe disc se 
găsesc piese de certă valoare 
(Suicide Blonde, The Stairs, 
Bitter Tears, Disappear etc), 
care sunt la fel de reușite ca 
oricare piesă de pe Kick, al
bumul suferă însă din cauza 
soundului aproape identic cu 
cel din LP-ul precedent. în ciu
da excelentei secții ritmice reali
zate de baterie, sax și muzicuță 
(pe disc este invitat Charlie 
Musselwhite) acest disc ___
este un fals pas XT'?-, 
înainte al grupului /lyU/ 
INXS. "X" este
produsul unui grup V ( V* 1 
care cântă împre- 
ună de peste 10 ani și ' 
are un stil propriu inconfundabil.

în luna noiembrie grupul are 
un turneu cu casa închisă în 
Germania, show-urile lor cu
prinzând piesele: Suicide 
Blonde, Listen Like Thieves, 
New Senzation, Guns In The 
Sky, Loved One, Don't Change, 
Never Tear Us Apart și binecu
noscutele Need You Tonight și 
Devil Inside care erau lăsate la 
bis. La 12.12.1990 este lansat 
cel de-al doilea single 
Disappear Middle Beast (No. 8

învățământul vocational ♦
Timp de trei zile (24, 25 și 

26 aprilie a.c.), Colegiul Națio
nal "Decebal" Deva, instituție 
de mare prestigiu a județului 
Hunedoara, a găzduit o întâl
nire de lucru, având ca scop 
implementarea învățământului 
PHARE în județul nostru. La 
nivelul țării există 25 de unități 
pilot, printre care și Liceul 
Metalurgic din Hunedoara și 
Grupul Școlar Minier Petro
șani, și 50 de unități de apli
cație.

Activitatea pentru formarea 
formatorilor pentru învățămân
tul vocațional a reunit la Deva 
directori din Ministerul Edu
cației Naționale și de la unita
tea de coordonare a progra
mului PHARE, inspectori ge
nerali de specialitate, experți, 
reprezentanți ai unităților pilot 
și ai școlilor de demonstrație 
din întreaga țară.

Pentru dl Corneliu Voicu, 
directorul Direcției de învă
țământ profesional postliceal 
din cadrul Ministerului Edu
cației Naționale, aceste mo
mente au fost de o mare în
cărcătură emoțională, dum
nealui fiind elev, apoi profesor 
al acestui liceu. Din spusele 
dumnealui am aflat că acest 
program a fost inițiat în anul 
1995 și că la Deva se lucrea
ză, pentru prima dată, în grup, 
deși întâlnirile au loc periodic. 
"Planurile s-au finalizat; de la 
planuri se trece la metodo
logii. Deci, fiecare etapă este 
parcursă conform unui pro
gram pe care îl controlează și

Poșta 
rubricii 

Sorin Andronache,
Hațeg. Materialul "Moartea tau
rului sau victoria marelui învins" 
nu poate fi publicat în ziarul 
nostru. în coloanele "Cuvân
tului liber" relatăm fapte reale 
ale concetățenilor noștri. Ori 

in Billboard Hot 100, No. 9 în 
topul Airplay, No. 11 la vânzare, 
și No. 2 în US Top 20 Video 
Countdown). Sfârșitul lui 1990 îi 
găsește în plin turneu promo
tional, în timp ce albumul, s-a 
vândut în trei milioane și ju
mătate de exemplare, el figu
rând pe locul 46 în topul final de 
albume din revista britanică 
NME.

în luna februarie '91 grupul 
este din nou invitat la cere- 

monia Brits Awards unde 
câștigă categoria best 

| international band. La 
18.02.1991 un nou 

extras pe single intitulat
Good Times cântat în duet 

cu Jimmy Barnes a atins locul 
18 în UK, în paralel în Billboard 
figura singlelul Bitter Tears (No. 
8 in US Top 20 Video 
Countdown).

Grupul are urrturneu nord 
american în luna martie, pe 
piață apărând singlelul By My 
Side (4'45"). După ce Michael 
Hutchence s-a despărțit de Kylie 
Minogue se părea că grupul va 
anula turneul european, însă el s- 
a împrietenit rapid cu Patsy Ken- 
sit (23 ani, actriță și solistă în

1

experții de la programul 
PHARE, respectiv Banca Mon
dială, care are contribuție în fi
nanțare. Practic, este o coo
perare între M.E.N. și Banca 
Mondială”, afirma dl Voicu.

în ședința de deschidere 
la care au participat toți fac
torii de decizie, s-a lansat în 
dezbatere publică proiectul de 
învățământ. "Programele șco
lare vor fi stabilite prin secre- 
tizare, adică fiecare persoană 
le va trimite la București fără 
să scrie vreun nume sau 
școala ci numai obiectul. Co
misia va fi trasă la sorți din 
oameni care n-au lucrat la 
program. Este, într-o oarecare 
măsură, și un stimulent ma
terial, ei fiind premiați dar fără 
să existe vreo influență su
biectivă, căci trebuie să pri
meze viitorul copiilor. Impor
tant este să știm că elevii nu 
mai sunt obiecte, ci parteneri 
de educație", spunea dl Cor
neliu Voicu.

Prin aceste acțiuni se ur
mărește trecerea de la învă
țământul informativ și can
titativ la cel formativ și calitativ, 
formarea profesională fiind 
structurată pe trei grupe: una 
inițială, care este a învăță
mântului, cea de-a doua repre
zintă formarea continuă, și 
■cea de a treia este reconver- 
sia. Mai putem spune că acest 
tip de învățământ va permite 
tânărului să se integreze so
cial sau chiar să întreprindă 
singur unele activități.

Cristina CÎNDA
— —-

materialul trimis, chiar dacă 
exprimă încrederea în "justiția 
Divină", este doar o povestire 
imaginară, fără legătură cu 
realitățile și tradițiile noastre.* * *

Același lucru vă putem co
munica și referitor la mate
rialele trimise ulterior ("Capul 
de cocoș plutea pe apă!" și 
"Poveste despre un tei bătrân").

grupul pop Eight Wonder) ast
fel încât situația a reintrat în 
normal.

în vara lui '91 INXS a par
ticipat la câteva festivaluri bri
tanice culminând cu un show 
cu casa închisă pe celebrul 
stadion Wembley. Pe baza 
materialelor înregistrate pe par
cursul turneului '90-'91 au a- 
părut discurile live Somethin' 
Extra (dublu CD înregistrat pe 
parcursul turneului european 
din 1991), Live USA și Live 
Baby Live, precum și caseta 
video Live Baby Live (94 mi
nute). Albumul Live Baby Live 
a figurat pe locul 8 în UK 
(10.11.1991) și 72 în Billboard 
pe el fiind incluse piesele: 
Guns In The Sky/ New 
Senzation/ Send A Message/ 
The Stairs/ Disappear/ By My 
Side/ Hear That Sound/ Ori
ginal Sin/ The Loved One/ 
Wildlife/ Mystify/ Bitter Tears/ 
Suicide Blonde/ What You 
Need Kick/Need You Tonight/ 
Mediate/ Never Tears Us Apart/ 
Who Pays The Price și Devil 
Inside.

- va urma
ți oria SEBEȘ AN

— - *
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bricație 1981, tel. 227601 (3660)
• Vând tractor U445, cu cabină,

CUMPĂRĂRI
• Vând apartament 2 camere , remorcă basculabilă și plug, 

decomandate, etaj 2, Deva, bdul Banpotoc nr. 234 (3658) 
Dacia, bloc 29, ap. 14. Tel. 626178 «Vând autoturism Citroen Die-
(3628)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral, 65.000.000

sel, înmatriculat, 1986. Tel. 
226885, după ora 16 (3663)

• Vând orice telecomandă
lei. Tel. 218301 (3649)

• Vând apartament, zona împă- 
ratu Traian, casă plus grădină, 
zonă centrală, frigider, congelator, 
vitrină frigorifică, pianină, televizor 
alb-negru, tel. 215572.

• Vând 2 apartamente a două 
camere, Dacia 1300, convenabil. 
Informații Deva, Aleea Romanilor, 
bl.20, sc.3, et.1, ap.47, familia 
loniță. (3655)

• Vând apartament 2 camere , 
bloc F, Aleea Jiului, Deva, 60 
milioane, negociabil. Informații 
621136, după ora 16.

• Vând casă, Bacea, nr. 133 
(3659)

• Vând garsonieră, confort 1, 
lângă Liceul auto. Tel. 217969 
(3661)

• Vând casă mare cu anexe, 
60 ari grădină, comuna Băcia, nr. 
250 (3722)

• Vând apartament 2 camere, 
fără îmbunătățiri, etaj 4. Tel. 
232236 (3721)

• Vând apartament 3 camere , 
3 balcoane închise, două băi, totul 
decomandat, confort deosebit, prin 
ample îmbunătățiri. De vizitat marți, 
miercuri, joi, orele 16-19, bdul 
Decebal, bloc 14, sc. C, ap.34 
(Ulpița). (3666)

pentru televizor - 90.000 lei, video, 
satelit. 092368868 (mp)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând 8 hidrobiciclete, 8 bărci din 
fibră de sticlă, motoretă "Mobra Su
per", Hunedoara. Tel. 714051 (3628)

• Vând combină C12 CP cu 
piese de rezervă, sat Lăpugiu de 
Sus, nr. 64. (3563)

• Vând prășitoare, cu cinci 
rânduri, plus rariță. Relații la tel. 
390, seara, sau 224, ziua, loca
litatea Ilia. (5000)

• Vând și montez parbrize, 
toate tipurile, Deva, str. Dragoș 
Vodă, nr.14. Tel. 225075 (3711)

• Vând casă, magazin Piața 
Obor, cuptor patiserie, mașină 
înghețată. Tel. 711955, 092/ 
356273 (3539)

• Vând scule pentru tinichigerie 
și vopsitorie auto. Tel. 659306 , 
Popa. (3717)

• Vând vitrină frigorifică și doi 
căței Bichan Maltez. Tel. 223236 
(3664)

• Vând talon Dacia 1310, tel. 
226198 (3723)

• Vând stații voce 2 x 3000 W, 
Fintoag, 142.(3667)

ÎNCHIRIERI

• închiriem spațiu uscătorie 
(aproximativ 30 mp) pentru birou 
firmă sau cabinet medical. Deva, 
bl. D1, scA, (Centrul de transfuzie 
sanguină). Tel. 225032 (3718)

• S.C. Combor SA Orăștie, str. 
Luncii nr. 3, organizează în data 
de 6.05.1998 licitație pentru 
închirierea unui șopron. Relații 
suplimentare la tel. 054/242350 
sau la sediul firmei. (3436)

• Ofer spre închiriere spațiu 
mare pentru activități comerciale, 
în Șoimuș, 325. (3674)

• închiriez spațiu comercial, 
zona pieței agroalimentare Deva. 
Relații tei. 214595 (3671)

• închiriez cameră mobilată sau 
garsonieră. Tel. 229661 (3726)

OFERTE DE
SERVICII

• Ofer înmatriculări auto, peste 
8 ani. Tel. 092/281533 (3654)

• Executăm, tipărim lucrări de 
diplomă, 1500 pagina, Orăștie, tel. 
241520, după ora 16. (3435)

• Ofer contracte dansatoare
în Elveția, Franța și Germania. 
Tel. 055/210768 (MP)_________

• Școlarizăm gratuit 200 de 
persoane, consilier financiar, asi
gurăm angajarea. Informații tel. 
Deva, 233402, Orăștie 241158, 
Călan, Hațeg 730139, Brad 651603.

DIVERSE

• Pentru competență și profe
sionalism în aplicarea tratamen
tului și intervențiilor chirurgicale, 
adresez sincere mulțumiri doc
torilor Valeriu Marcu, Păscu- 
lescu Petru, Mărcuș Antoneta și 
Raicu Mihai, precum și întregului 
colectiv de la secțiile O.R.L. și 
Ortopedie, ale Spitalului Jude
țean Deva. Konka Levente 
Marius. (3657)

PIERDERI

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală aparținând Baby 
Stile Com SRL, pe numele Radu 
Miluța. îl declar nul. (3547)

SC HATEGAN M.L
COM SRL DEVA

str. M. Eminescu, nr. 76 
Distribuitor unic al SC PHOENIX SRL Ploiești 

Vinde prafuri pentru înghețată la preț avantajos.
De asemenea, produce și vinde: vafe pentru 

înghețată (cornete și pahare) și foi napolitană. 
Informații Ia tel. 054/230515 sau la sediul firmei.

- ---------------- ----------------

S.C. "Corvinul" S.A.
Hunedoara

Str. Moldovei, nr. 8, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr. J20/52/1991
Convoacă Adunarea Generală ordinară a 

acționarilor în data de 18.05.1998, ora 11, la Com
plexul 'Union", pentru toți acționarii înregistrați la 
Registrul Român al Acționarilor la data de 15.05.1998.

în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor 
nu va fi legal constituită, se va reprograma în data de 
20.05.1998, la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
I societății sau la telefon 054/712316.

S.C. Foricon SA 
Deva

Cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 28, 
vizavi de Banca "Dacia Felix", 

telefon: 054/220763, fax: 054/227579
Vă oferă din stoc următoarele materiale 

de construcții: ciment, var, ipsos, ciment 
alb, humă, cherestea, bitum, carton 
bitumat, plăci azbociment, tablă zincată, 
tablă neagră, chimicale, vopsele lavabile, 
produse tehnico-sanitare, parchet, faianță, 
electrice, palux, aracet, fitinguri.

------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■=----------— . ............... ...............  —

Combaterea buruienilor clin culturile ele

Combaterea pe cale chimică a 
redus în mare măsură gradul de 
îmburuienare a culturilor, dar ca 
urmare a aplicării neraționale și 
unilaterale a produselor erbicide, 
au apărut forme rezistente de 
buruieni la anumite sortimente. 
Combaterea eficientă, în sensul 
reducerii rezervei biologice de 
buruieni, presupune utilizarea de 
erbicide adecvate nu numai plantei 
de cultură, ci și spectrului de 
buruieni ce trebuie distruse.

La cultura grâului, ca urmare 
a utilizării pe scară largă a produ
sului Sare DMA - 2,5 l/ha, cu 
spectru restrâns de combatere 
(doar la câteva specii sensibile), a 
crescut infestarea cu buruieni 
rezistente care au devenit chiar 
buruieni - problemă ca: turița (Ga
lium), cânepioara (Galeopsis), 
măzărichea (Vicia), macul, mu
șețelul, scânteioara, mărgelușa 
(Lithospermo). Deși este cel mai 
ieftin erbicid, nu recomandăm 
utilizarea lui, eficacitatea erbicidării

cereale
fiind redusă datorită buruienilor 
problemă.

Pentru combaterea buruienilor 
cu frunza lată (dicotiledonate) reco
mandăm următoarele produse: Ice- 
dinul super (Oltisan super) în doză 
de 1 l/ha, se aplică din faza de 
înfrățire până la apariția primului 
internod. Atenție deosebită se cere 
la respectarea perioadei optime de 
tratament (un internod). Fiind un 
produs hormonal, Icedinul provoacă 
sterilitatea spicelor (spice prinse cu 
vârful în burduf, lipsa boabelor din 
spic) cu scăderi de producție.

Produsul Lancet 1-1,25 l/ha se 
aplică din faza de înfrățire până la 
apariția celui de-al doilea internod. 
Un alt erbicid - Sansac 1 l/ha se 
aplică din faza de înfrățire până la 
apariția celui de-al doilea internod. 
Erbicidul Buctril M, în doză de 1 I/ 
ha, se aplică din faza de înfrățire 
până la începutul apariției ultimei 
frunze. Cu bune rezultate se folo
sește produsul Granstar -15-20 g/ 
ha se aplică din faza de două-trei

poioa/e
frunze până la faza de burduf. De 
asemenea, produsul Grodyl 20-40 
g/ha se aplică din faza de 2-3 frunze 
până la apariția burdufului.

La ultimele două produse, doza 
minimă se aplică când buruienile 
sunt în faza de rozetă, iar doza 
maximă în stadii mai avansate de 
creștere. Pentru combaterea ierbu
rilor (monocotiledonate) ca: odosul 
(Avena fatua) și iarba vântului 
(Apera spica venti) se poate utiliza: 
Puma super 0,8-1 l/ha indiferent de 
faza de vegetație a grâului, dar 
ierburile să fie răsărite (2-3 frunze) și 
până la formarea celui de-al doilea 
internod; lloxan 3 l/ha după răsărirea 
odosului și până în faza de 2-3 
frunze bine dezvoltate; Assert 2 l/ha 
aplicat din faza de înfrățire și până 
la formarea primului internod la 
grâu, iar ierburile să fie răsărite dar 
să nu depășească stadiul de 2-3 
frunze bine dezvoltate.

La cultura orzului, pentru com
baterea buruienilor cu frunza lată se 
pot utiliza produsele: Icedin 1 l/ha,

Lancet 1-1,25 l/ha, Buctril 11/ha, 
Granstar 15-25 g/ha, Grodyl 20- 
40 g/ha, iar pentru combaterea 
ierburilor (odos, iarba vântului) 
Assert 2 l/ha sau lloxan 3 l/ha. 
Pentru toate produsele perioada 
de aplicare corespunde cu cea 
indicată la grâu.

La orzoaica se pot utiliza, 
pentru dicotiledonate, Icedin 0,751/ 
ha, Lancet 11/ha, Granstar 15-20 
g/ha, Grodyl 20-40 g/ha, iar pentru 
odos și iarba vântului Assert 21/ha, 
cu respectarea indicațiilor privind 
perioada de aplicare de la grâu.

Erbicidele menționate pentru 
cerealele păioase nu ridică pro
bleme privind rotația culturilor. 
Excepție face produsul Assert 
pentru cultura postmergătoare de 
sfeclă de zahăr, fiind necesar un 
timp de pauză de 24 luni.

Biolog, luliana MARIAN
Inspectoratul județean 

Hunedoara pentru protecția 
plantelor

MANAGERUL
SC FARMACEUTICA 
REMEDIA" SA DEVA

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor la data de 12 mai 1998, ora 9,00, la sediul 
societății din Deva, strada Dorobanților, nr.43, jud. 
Hunedoara, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 1998, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea LISTEI cu activele propuse pentru 
utilizarea în sistem de leasing imobiliar cu clauză fermă 
de cumpărare pentru vânzarea cu plata în rate sau 
pentru vânzarea cu plata integrală, prin negociere 
directă, către locatari.

2. Diverse.
în cazul în care prima adunare nu se poate ține, 

următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acțio
narilor se va ține la data de 13 mai 1998, în același loc 
și la aceeași oră.

M I I IMLAM SA DEVA
Angajează vopsitori autoturisme. Practică de 
minimum un an. Condiții de muncă și câștig 

deosebite. Relații la telefon nr. 211843.

Firmă franceză cu filiala în Orăștie, specializată în 
produse electrocasnice, cu o cifră de afaceri de 5 

miliarde lei anual, angajează:

director de filiala
care să aibă calități de leader, să fie dinamic și bun | 

cunoscător al relațiilor comerciale:

> vârsta maximă 40 ani
> noțiuni de: management, marketing și Excel
> mobilitate geografică și agresivitate comercială
Avantaje oferite:
> remunerație: - fixă, foarte avantajoasă

- % din cifra de afaceri
> autoturism de serviciu
> servirea mesei la restaurantul firmei

Pentru informații sunați la tel. 094/504369, 
054/242883; fax 054/241296, 054/247978

SC "ELC0" SA Deva
cu sediul în Deva, str. G. Enescu, 

nr. 39/A
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 

la sediul societății în data de 11.05.1998, ora 
10,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea măririi capitalului social.
2. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut 

în statut, a doua adunare se va tine în ziua de 
18.05.1998, ora 10,00, cu aceeași ordine de zi.

SC DACIA APOLD SA cu sediul în Apoldu de Sus, jud. Sibiu 
Vinde prin licitație publică următoarele 

mijloace fixe:
O Tractoare: U - 650, U - 651, SV-445;
O Grapă cu disc;
O Pompe stropit;
O Mașină erbicidat;
O Remorci diferite; 
O Motocultor (cositoare); 
O Greble mecanice;
O Combină CP- 12;
O Autoatelier TV -12D;
O Șpalieri și stâlpi împrejmuire. 

Licitația va avea loc în fiecare vineri la sediul din 
Apoldu de Sus, începând cu ora 10,00.

Informații suplimentare la tel. 069/553532, 
533294.M -- - --------------------

I
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Shell Romania srl
Vâ oferă posibilitatea de a vâ implica direct într-o nouâ activitate proprie, 

pe bazâ de CONTRACT DE AGENȚIE: operarea unei stafii Shell.

DORIM

• aptitudini manageriale, flexibilitate, corectitudine

• experiență comercială în comerțul cu amănuntul

• spirit întreprinzător

• dedicare exclusivă acestei activități

• domiciliul stabil în Hunedoara

• vârsta maximă 45 de ani

Existența unui capital de pornire constituie un avantaj. 
PREFERĂM CUPLURI

Dacă doriți să vâ asumați responsabilitatea operării celui mai modem tip de benzinărie din Europa,
trimiteți-ne CV-ul dumneavoastră pe adresa O.P. 2 - 61 BUCUREȘTI, menționând pe plic "RETAIL”, până la data de 4 mai 1998.

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
B Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE : 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII: 
Corpuri iluminat stradal, design '97 
Tuburi fluorescente, balasturi, startere 
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

R.A.G.C.L. DEVA
Anunță locuitorii municipiului Deva că, începând cu 

data de 4 mai a. c., se va trece ia sistarea apei reci și calde 
pentru acele asociații de locatari care înregistrează 
restanțe la plata serviciilor noastre mai vechi de 60 de ziie, 
concomitent cu rezilierea contractelor respective.

Aceste măsuri sunt valabile și pentru cetățenii și agenții 
economici din orașele Hațeg și Călan.

Regretăm luarea de măsuri extreme, dare singurul mod 
de a recupera banii pentru serviciile prestate, regia fiind 
într-un blocaj financiar care pune în pericol continuarea 
prestării serviciilor pentru populație.

Măsurile au fost dispuse de Consiliul de Administrație 
cu acordul organelor locale.

COMITETUL DIRECTOR

Is.c. “Zori Noi ”' 
SA Petroșani 

[Prin tipografia 
i Matinal !

Execută cu promptitudine 
orice comandă de tipărituri, 
alb-negru-color.

Execută orice tip de im

primate.
Tipar offset, calitate deo

sebită
Comenzile se pot lansa la 

sediul societății din Petro
șani, str. N. Bă/cescu, nr. 2 
sau la telefoanele: 054/ 
541662; 054/542464. •

\jax. 054/545972

a trăit 
a murit 
a înviat

wrw
WStf'W M tfcl a'IlaH

'Tiivantih. i.invn"
* HM ■ •

Proiecțiile vor avea loc la Deva în zilele de: 
30.04.1998; 1, 2, 3. 05. 1998 

în sâli de la orele 18-20; 
în aer liber de la 20-22.

* Casa de cultură Deva
* Biserica Baptistă "Sf. Treime" Deva
* Disco Max (lângă Sala Sporturilor)
* Parcul cetății Deva
* Platforma de lângă Piața Rușilor (Micro)
* Biserica Creștină Baptistă Maghiară Deva

- str. Petru Rareș, nr. 8
* Biserica Creștina după Evanghelie -

- str. V. Alecsandri, nr. 11 (lângă pompieri)

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de Alianța Evanghelică din România

Vă oferă în perioada

PREMII 
PE LOC!

1-30aprffie:
Importante rotari de prețuri 

la toate produsele!

[ S.C AUROCAR SERV SRL Prostie
Dealer autorizat al S.C. Automobile 
Dacia Pitești, vinde toată gama de 

autoturisme Dacia, cu doar 30% avans. 
Informații la sediul societății din Orăștie, 

str. Unirii, nr.30, tel. 247468.
- - ------- --
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Explozie de metan 
la mina Dâlja

Ieri dimineață, între orele 
8-9, la mina Dâlja din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului a avut 
loc un accident de muncă cu 
victime omenești.

Primele Informații sosite 
la Prefectura Județului 
defineau cauzele acciden
tului în aprinderea de metan 
aflat în exces în abatajul SCR 
331 din blocul III de la 
orizontul 300 al minei.

| Sinistrul din VinereaJ 
Mare

Nimic nu părea să tulbure 
liniștea satului la acea oră de 
după amiază a Vinerii Mari. 
Deodată un strigăt ridică toată 
suflarea în picioare: arde șura 
lui Tița! în câteva minute 
bărbați, femei, copii se 
îndreaptă în grabă spre 
gospodăria respectivă. Focul 
cuprinsese șura și acum se 
extindea cu repeziciune spre 
casă. în luptă cu secundele și 
cu flăcările înfricoșătoare, 
câțiva bărbați reușesc să intre 
în casă, să scoată mobila și să 
arunce pe geamuri tot ce se 
putea salva. Nu se poate face 
mare lucru însă pentru salvarea 
casei din cauza vântului care 
bate destul de tare. Astfel 
agoniseala de două generații 
este înghițită de flăcări în 
câteva minute.

Rămân pe drumuri un 
bătrân cu fiica și nepoata care 
se întreabă nedumeriți: “Oare 
ce păcate trebuie să ispășim?", 
pentru că această năpastă se 
înscrie în șirul altor nenorociri 
anterioare abătute asupra casei 
lor.

Imaginea fostei gospodării 
este sinistră: câteva grinzi 
fumegânde, pereți înnegriți, 
ferestre fără sticlă...

Au venit apoi sărbătorile; 
rudele i-au găzduit și i-au omenit

HÂRTUIALA DE SFINTELE PAȘTIF f
O echipă de "bruneți", cu o 

agresivitate și un vocabular cam 
neobișnuite în urbea noastră, și- 
a făcut simțită din plin prezența 
pe strada 1 Decembrie din 
municipiul Deva.

Totul a început în Vinerea 
Mare, spre mirarea trecătorilor și 
a locuitorilor zonei, care asistau 
uimiți la ceea ce se întâmplă. Dar 
despre ce este vorba? în urmă cu 
aproximativ un an, unul din tro
tuarele străzii a fost marcat cu 
semne ce indicau automobiliștilor 
că aici ar fi vorba despre o 
parcare improvizată. Părerile au 
fost împărțite, comentariile au 
durat mult, iar oamenii se 
întrebau dacă e bine sau rău 
ceea ce s-a făcut; dar timpul, ca 
mai întotdeauna, a rezolvat pro
blemele și lumea s-a împăcat 
încet, încet cu măsura respectivă.

Dar iată că acum i-a venit 
cuiva ideea că această parcare, 
așa improvizată cum e ea, ar 
putea aduce niște venituri.

Toate bune până aici, dar mo
dul în care s-a pornit acțiunea nu 
este în concordanță cu ele
mentele bunului simț.

Lăsăm la o parte faptul că 
parcarea a rămas la stadiul de 
improvizație, unde din cauza bor- 

jjurilor și șanțului, a gropilor și

Victimele Ștefan
Hanganu șl Vaslle Clobanu - 
au fost transportate la 
Spitalul din Petroșani șl 
până la ora redactării 
acestor rânduri se aflau în 
afara pericolului.

Este pentru a doua oară 
când gazele de mină de la 
această mină redeschisă în 
anii economiei planificate 
fac victime. (I.C.)

dar asta nu este suficient. Era 
nevoie de mai mult. Și iată că 
în a doua zi de Paști, prin 
cuvântul preoților, în toate 
bisericile din satele din jur se 
face apel la credincioși pentru 
a-i ajuta. Nimeni nu a stat pe 
gânduri, fiecare a dat cât a 
putut și până seara s-au strâns 
sume frumușele de bani cu 
care se vor cumpăra mate
rialele necesare reconstrucției 
gospodăriei, atât cât se va 
putea.

în ziua următoare au venit 
în ajutor săteni pentru a 
degaja resturile de materiale 
arse, dar și pentru a clădi o 
încăpere unde să se poată 
adăposti cei trei și să se 
considere acasă. Va fi însă 
foarte greu să se refacă totul 
atunci când nu este nici putere 
fizică nici materială. De aceea 
orice ajutor este bine primit.

Oare chiar este nevoie de 
asemenea încercări, astăzi, în 
această lume mercantilă, 
unde banul este totul, pentru a 
se dovedi că omenia nu a 
dispărut, că mai există suflet, 
mult suflet și altruism?Ceea 
ce s-a întâmplat în Vinerea 
Mare la Orăștioara de Jos a 
demonstrat cu prisosință 
acest lucru.

Prof. Silvia MATiEȘ

denivelărilor, e greu să te hotărăști 
să-ți urci mașina pe trotuar; dar 
modul în care este "atacat" fiecare 
conducător auto, când este nevoit 
să se oprească pentru un timp aici, 
nu mai poate fi trecut cu vederea. 
Dacă unul nu-l poate lămuri să-și 
plătească taxa, apare altul și altul, 
începe târguiala asupra sumei, iar 
argumentele aduse de către con
ducătorii auto nu sunt valabile, nici 

^Tribuna CiHtiiliii libet 
măcar ale celor ce opresc mașina 
sub geamurile blocurilor unde locu
iesc. Discuțiile sunt uneori penibile, 
cu glume de prost gust, încep agre
sările (deocamdată verbale), apar 
jargoanele, asistența se amuză, 
unii se revoltă, alții rămân ne
dumeriți la explicațiile date de către 
oamenii cu chitanțierele, care mai 
întotdeauna pomenesc un nume - 
SUCIU.

"Așa a hotărât dl patron Suciu'4 
"Parcarea este autorizată și nimeni 
nu poate ieși din hotărârea dlui 
patron Suciu"; "Numai dl patron 
Suciu poate hotărî dacă mașinile 
care fac aprovizionarea pot sau nu 
să parcheze aici"; "Dl Suciu nu este 
de acord" etc., etc.

Auzi, domnule, ce mare a

(Urmare din pag. 1)

numele acestuia “reușită 
deplină" salonului și târgului, 
angajându-se să susțină moral 
și financiar și pe viitor această 
manifestare. După momentul 
festiv, în cadrul căruia dl loan 
Sicoe, consilier șef al 
Inspectoratului pentru Cultură al 
județului, a subliniat că după ani 
de căutări s-a găsit un cadru cu 
adevărat cultural pentru des
fășurarea actualei ediții, trei 
edituri au fost invitate să-și 
prezinte noutățile.

Grupul Editorial ALL 
București, venit cu 167 de titluri, 
i-a informat pe iubitorii de carte 
despre două volume din seria 
specială “Lumea în care trăim”, 
despre istoria FBI și CIA. Tot din 
București, un alt grup - RAO - a 
prezentat “Armata, mareșalul și 
evreii”, o carte document care 
încearcă să clarifice un subiect 
controversat. Editura Gryphon 
Brașov este specializată în 
sisteme educaționale complexe, 
însumând cunoștințe din toate 
domeniile, actualizate la zi 
pentru membrii din sistem, 
pentru toate vârstele. Oferta 
editurii e generoasă: accesul la 
cea mai mare bibliotecă virtuală 
din lume, învățarea limbii 
engleze în 4 săptămâni, "World 
Book Enciclopedie" (22 de 
volume legate în piele și aurite) 
Șa .

în programul primei zile a 
mai figurat întâlnirea elevilor de 
la secția maghiară a Școlii 
Generale Nr. 3 Deva cu 
redactori ai Editurii Kriterion 
Cluj-Napoca și lansarea de cărți 
de către editurile Helicon 
(volumele poeților Eugen Evu și 
loan Evu), Fundația I.D. Sârbu 
(Dumitru Velea) și Popa Popa's 
Timișoara (Dorel Vișan).

Salonul și târgul sunt 
deschise și astăzi între orele 10 
și 18.

ajuns acest personaj, Suciu!
Ca să se evite asemenea 

incidente, aparent amuzante și 
minore, dar care generează mai 
întotdeauna nemulțumiri, con- 
știenți fiind că și administrația 
locală are nevoie de venituri ca să 
facă urbea mai frumoasă, 
sugerăm Consiliului local și 
Primăriei următoarele:

- Amenajarea corespunză
toare a parcărilor Improvizate 
din municipiu, introducerea a- 
paratelor de autotaxare, asigu
rarea unor locuri de parcare 
celor ce locuiesc în zonele res
pective, pe bază de abonament 
sau taxă lunară, trimestrială sau 
anuală, care să fie acceptabilă, 
așa cum se procedează și în alte 
orașe ale țării; permiterea 
accesului fără restricții al mași
nilor care aprovizionează prăvă
liile în locurile de parcare, asigu
rarea unei supravegheri a 
parcărilor. Și numai după a- 
ceasta să pretindem conducă
torilor auto o taxă de parcare.

Nu crezi că așa e bine, die 
patron Suciu?

Augustin MUNTEANU, 
în numele 

unui grup de locuitori de 
pe str. 1 Decembrie din Deva

| Quasar - câștigi siguri STP®/1 un tele,on mobil 
°°---- Motorola D-160 cu 1.499.000 lei

(fârâT^șbprimești o husâ de piele gratuit. 
Te conectezi la CONNEX GSM, primești un 

cupon, îi răzuiești șbcâștigi la siguri 
Si toate astea între 23 martie și 18 aprilie.

ouă (fețcii "Quasar, Un bun necesari| Câștigi i

Pe lista 
actualizată a 

privatizării
Pe lista actualizată a celor 

2745 de societăți comerciale 
programate pentru privatizare în 
anul 1998 se regăsesc și 78 de 
unități cu diferite profile de 
producție din județul nostru. Ca 
metode de privatizare se 
folosesc licitația în plic închis, 
negociere directă, ofertă publică 
de vânzare prin RASDAQ, 
ofertă publică de vânzare prin 
Bursa de Valori București sau o 
altă metodă combinată.

Urmărind lista, se constată 
că există o serie de unități de 
tip Agromec, Avicola Deva, 
Suinprod Orăștie, Comcereal, 
Devacomb, Decebal, Vinalcool 
și Devii Deva, Matex, Polidava 
și Sarmismob Deva, Marmosim 
Simeria, Refractara Baru, 
Conpet Petroșani, Alimentara 
Deva, Retezatul, Sarmintex, 
Metalchim, Comfruct Deva, 
Realcom Petroșani, Streiul 
Călan, Straja Vulcan, Ulpia 
Deva, Țara Hațegului Hațeg, 
Ge/misara Geoagiu-Băi, Rusca 
Hunedoara, Astoria Deva, IUG 
Hunedoara, Minexfor Deva, 
Transmin Brad, Agrotransport 
Deva, Autotranscom Vulcan și 
multe altele.

Important este să se 
îndeplinească acest program, 
având în vedere că în perioada 
crizei guvernamentale pro
cesul de privatizare a stagnat 
o lungă perioadă de timp. 
(N.T.j

Și ziariștii au dosare?...
(Urmare din pag. 1) 

supune procedeului, fără 
teamă sau reproș.

Și au dreptate aceștia. în 
fond, nici lucrătorii din presă, 
de azi sau de ieri, nu trebuie 
să se considere a fi mai 
presus de lege. De nici o 
lege. Iar cine încalcă legile, 
indiferent de funcție ori 
categorie socială, trebuie să 
dea socoteală. De ce i-ar fi 
teamă unui gazetar dacă 
cineva ar vrea să i se uite în 
dosar? în cazul că există acel 
dosar. Pentru că, de curând, 
directorul SRI - Costin 
Georgescu, și șeful SIE - 
Cătălin Harnagea spuneau 
într-o emisiune televizată că 
așa-zisele dosare ale 
Securității nu există. Ceea ce 
nu este de crezut. Oricât se 
vor fi străduit urmașii

"Aspecte din trecutul 
bisericesc al românilor 

hunedoreni"
Inspectoratul Județean de 

Cultură împreună cu Casa de 
Cultură Deva au organizat, vineri 
după-amiază, în sala de protocol 
a așezământului devean, confe
rința religioasă cu tema "Aspecte 
din trecutul bisericesc al româ
nilor hunedoreni". în deschidere, 
dl loan Sicoe, consilier șef al 
Inspectoratului Județean de Cul
tură, preciza că se reia o veche 
tradiție, ciclul de conferințe ur
mând să se permanentizeze. El 
a fost deschis de dl prof.univ.dr. 
Mircea Păcurariu, decan al Fa
cultății de Teologie Sibiu. Expri- 
mându-și bucuria pentru 
onoarea de a deschide ciclul de 
conferințe dar și pentru revenirea 
printre hunedoreni, după o 
jumătate de veac de la plecarea 
din aceste locuri, dl Păcurariu a 
precizat că județul nostru ”e o 
carte de istorie deschisă", în 
care fiecare localitate aproape 
vorbește despre trecut. Existând 
aici de la omul de Cioclovina, 
avem vestigii din timpul 
strămoșilor daci și romani, apoi 
al cnejilor ce-au ctitorit biserici 
în evul mediu și înșiruirea 
dovezilor continuă până 
aproape de zilele noastre. Lupta 
strămoșilor pentru a-și apăra 
pământul și limba s-a împletit 
de-a lungul vremii cu cea pentru 
păstrarea credinței. Că aici a 
existat o viață creștină o 
dovedesc vestigiile paleo
creștine de la Vețel, apoi bi
serica din Densuș, care probabil 
a fost primul lăcaș de cult nord- 
dunărean ridicat inițial în cinstea 

^unui colaborator al împăratului

Securității, în complicitate cu 
mai vechi sau mai noi 
reprezentanți ai puterii, să 
distrugă documente com
promițătoare, în mod sigur 
că dosare mai există, iar 
informatorii nu s-or fi dat toți 
la fund. Altminteri, legea lui 
CTD n-ar mai avea obiect. Iar 
el știe ce știe.

Nu încape îndoială că au 
fost și ziariști ticăloși, 
diversioniști, turnători, care- 
și urmăreau interesele și pe 
aceste căi. Ei ar putea avea 
oarece temere de a li se 
umbla la dosare, de a li se 
arăta nemernicia. Dacă 
cineva ar mai urmări acum 
așa ceva. Dar la ce bun? însă 
majoritatea lucrătorilor din 
presa de ieri nu au motive de 
îngrijorare. Oamenii sănă
toși, serioși, verticali, cinstiți, 

Traian. Bisericile evului mediu 
menționează vechi nume de 
cneji care le-au ctitorit, de preoți 
și zugravi români (Strei, 
Sîngeorgiu, Sîntămărie Orlea, 
Ostrov, Colț, Peșteana, Leșnic, 
Crișcior ș a.).

Au fost evocate perioadele de 
prozelitism calvin și consecințele 
sale de înstrăinare a unor orto
docși, conflictele confesionale și 
abuzurile generalului Bucov care a 
forțat 55 de sate din Țara Hațegului 
să treacă la unirea cu Roma. Dars- 
a mai precizat că, dincolo de 
aceste conflicte, românii au rămas 
români. Indiferent de confesiune, în 
momentele de răscruce și-au unit 
forțele. La evenimentele mari ale 
neamului, preoții și între ei mulți 
hunedoreni au fost prezenți și în 
multe cazuri au plătit tribut greu 
pentru atitudinea lor, începând cu 
Revoluția de la 1848 și continuând 
cu mișcarea memorandistă, Marea 
Unire din 1918 și încheind cu epo
ca comunistă. între cei care au 
plătit un preț greu pentru convin
gerile lor s-au numărat și înaintași 
ai dlui Păcurariu. Preoții al căror 
nume a fost evocat dar și ceilalți pe 
care istoria îi înregistrează (doar în 
perioada comunistă se apreciază 
că au fost arestați 2000) "și-au 
făcut datoria, au păstrat credința și 
cu ea tot ce este românesc", a 
concluzionat dl prof.univ.dr. Mircea 
Păcurariu.

Conferința s-a încheiat cu 
întrebările puse de cei prezenți, 
dintre care au lipsit, spre regretul 
organizatorilor și confraților, preoții 
deveni. (V. ROMAN)

care și-au făcut datoria cu 
vrednicie și responsa
bilitate - din presă ori din 
alte domenii - au rămas 
cum au fost. Faptul că ar 
vrea cineva să le caute 
trecutul la Securitate nu-i 
impacientează. Din acest 
punct de vedere, ei sunt 
imaculați. Așa încât legea 
privind accesul la dosarele 
Securității nu-i îngrijorează 
câtuși de puțin. Asta nu 
înseamnă însă că legea, 
care va fi.în mod sigur 
votată și promulgată, nu va 
face valuri, nu va pune 
oameni pe jar, nu va 
redeschide răni și nu va 
hrăni resentimente.

Cât privește rolul ei de 
asanare morală a so
cietății... Să fim serioși.

Ziar editat de
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