
insistenței 
bisericilor

creștine care condamnă 
războiul, a cerințelor liderului 
albanez din Kosovo, Ibrahim 
Rugova, care s-a pronunțat, 
la rândul său, pentru 
încetarea bombardamentelor
devastatoare, NATO nu dă 
nici un semnal că ar dori să 
pună capăt fărădelegilor, 
distrugerilor material^ și 
amplificării catastrofei 
umanitare în care s-a angajat. 
Din contră, se anunță că
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Alianța nu mai ține seama de nimeni și de nimic 

Războiul bin 
iugoslavia continua

atacurile vor lua amploare, 
trecându-se la noi faze de 
luptă, în care se vor implica și 
elicopterele Apache, care 
sosesc în Albania cu scopul 
de a pregăti invazia terestră în 
regiunea Kosovo.

Referitor la informațiile ce 
sunt difuzate în legătură cu
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războiul, există o serie de 
suspiciuni și manipulări, 
urmărindu-se justificarea, sub 
o formă sau alta, a intervenției 
armate în Iugoslavia și 
acceptarea situației
conflictuale create ca pe o 
stare de lucruri de natură să 
liniștească opinia publică, în 

sensul că astfel de lupte nu 
vor fi mutate și în alte zone ale 
globului.

Dacă în țara noastră a 
existat o opinie favorabilă din 
partea populație, pentru a nu 
ne implica direct în conflictul 
din Iugoslavia, este de 
apreciat intenția de a putea 

găzdui 6000 de refugiați din 
Kosovo. De neînțeles este 
însă slugărnicia condu
cătorilor față de NATO și 
umilința la care se pretează, 
în sensul că îi primim pe 
refugiați, fie sârbi sau 
albanezi, cu condiția să se 
aloce câte 15 dolari pe zi 
pentru fiecare refugiat (I).

Pără a mai ține seama 
de nimeni și de nimic, 
Alianța este decisă, cum se I 
vede, să nu înceteze 
ostilitățile.

Nicoiae TÎRCOB ,

APARE LA DEVA

UN TÂNĂR ȘI-A 
REDOBÂNDIT 

VEDEREA
Cine își mai aduce aminte 

reține că la jumătatea lunp 
februarie a.c., în mass-media 
locală s-a relatat despre un 
accident de muncă de la Simeria, 
în urma căruia un tânăr de 27 de 
ani. tată al unui copil, și-a pierdut 
vederea. Speranțele de tratament 
atârnau de existența a cel puțin o 
mie de mărci germane, 
reprezentând costul unui implant 
de cornee, implant ce ar fi putut 
să-i redea vederea. Tânărul 
Gavril Dănuț, căci despre el este 
vorba, nu mai avea după accident 
nici un fel de resursă materială și 
ca atare a făcut apel la 
simțămintele umanitare ale 
semenilor săi. Sindicatul nostru a 
prezentat cazul membrilor săi și 
din donațiile colectate și fondurile 
alocate direct de 1 martie i-a oferit 
acestuia suma de 4 milioane de 
lei

Astăzi, aparținători ai lui Gavril 
Dănuț ne-au comunicat că în 
urma intervenției de la Spitalul 
Militar Central accidentatul și-a 
redobândit vederea la un ochi, 
urmând ca după stabilizare să se 
procedeze la o intervenție 
similară la celălalt ochi. Ne 
bucurăm pentru bucuria familiei 
sale și îi urăm multă sănătate și 
sărbători fericite, lată că în 
preajma Sfintelor Paști, speranța 
a renăscut și pentru Dănuț.

Cristos a înviat!
Purtător de cuvânt, 
' Ovidiu JURCA

intenții bune, cu suport șubred

Programul anticriză 
ne va scăpa oare 

de sărăcie?
Propunerea PDSR de a uni forțele puterii, opoziției, 

sindicatelor, patronatului și societății civile pentru a 
găsi soluții, concretizate intr-un program anticriză în 
scopul depășirii greutăților economico-sociale cu 
care se confruntă țara, a avut un ecou favorabil, însă 
importante sunt acum măsurile de atingere a scopului 
propus și voința politică de a le înfăptui, în consens cu 
interesul național. Din confruntările televizate se 
desprinde însă faptul că propunerile sindicatelor nu 
se regăsesc decât undeva în proporție de 30 la sută în 
acest program anticriză ce se discută azi la Cotroceni, 
ceea ce face ca acțiunile sindicale prevăzute pentru 
această lună să amenințe serios relativa stabilitate 
dacă nu se revine și asupra obiectivelor formulate de 
către sindicaliști.

Nemulțumită este și opoziția de modalitățile de 
redresare propuse de putere, care, în esența lor, nu 
vizează o relansare cu adevărat a economiei, ci mai 
degrabă o austeritate sumbră în toate domeniile, 
închideri și lichidări de capacități așa-zis nerentabile, 
creșterea șomajului și, implicit, plata nemuncii sub 
paravanul realizării unei protecții sociale, care de fapt 
este sinonimă cu vânzarea locului de muncă. Voci 
contradictorii se aud chiar și din sânul coaliției 
guvernamentale, liberalii având o viziune aparte în 
legătură cu combaterea crizei, punctul lor de vedere 
fiind criticat și contestat de către țărăniști. Rezultă, 
deci, că discuțiile de la Cotroceni nu vor fi lipsite de 
substanță. însă important este să nu fie subestimat 
rolul dialogului și al propunerilor constructive.

Merită să fie discutate cu realism și 
responsabilitate acțiunile care să contribuie la 
accelerarea restructurării și privatizării băncilor și a 
firmelor, la sporirea, prin măsuri de stimulare a 
producției, consumului și a exportului, ca premise

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

EXPOZIJIE DE BINEFACERE
Sala de Marmură a Primăriei din Petroșani găzduiește 

astăzi, ia ora 17, o inedită expoziție de icoane pe sticlă, 
organizată de Cenaclul "Simeza", Televiziunea MEDiAFAM și 
Primăria locală. Lucrările celor șase artiști participant (cărora 
H se alătură și un grup de copii) sunt expuse nu doar privirii 
publicului, ci și spre vânzare (prețurile variază intre 100.000- 
200.000 de iei pentru o icoană). Ineditul expoziției constă în 
faptul că sumele încasate de fiecare artist vor fi donate 
Asociației antiSiDA “Raza soarelui" Valea Jiului. (G.B.)

PUNCTE DE VEDERE

Cine cu cine se 
ia la trânta

O luptă-i viața, /Deci te luptă/Cu dragoste de ea, / 
Cu dor..., scria cu înflăcărare poetul. îndemnul este 
urmat azi, în mândra noastră Românie, pe multiple 
coordonate. Din păcate, luptele, adesea oarbe și surde, 
nu se dau pentru propășirea țării, ci pentru amețirea ei. 
Nu se dau pentru viața mai bună a tuturor oamenilor, 
ci pentru interesele unora dintre ei, cu influență și 
putere, de Jos și până sus. Ori se dau de dragul de a- 
și dovedi unui altuia puterea mușchilor și violența 
limbajului, nu superioritatea minții și tăria caracterului.

lată, ditamai ministrul de Finanțe, Decebai Traian 
Remeș, se ia ia trântă cu dolarul. Luptă inegală, din 
care finanțistul șef a ieșit ciufulit rău de tot, dolarul 
înregistrând în 30 martie a.c. un record absolut din 
1990 încoace, de 15.272 lei. Și nu se grăbește să 
coboare prea mult. Nu e deloc soare pe ulița noastră, 
die ministru, așa cum prognozați dvs. Dar măria sa, 
ministrul, și-a luat revanșa. De la populație. Ne-a trântit 
atâtea taxe și impozite că abia ie mai putem duce.

Guvernul se ia ia trântă cu FMI, adversar imbatabil 
pentru noi. După ce ne-a trântit de mai multe ori ușa în 
nas, di FMI vine iar ia întâlnire în această lună. Ca să 
se dea mărinimos, nu învins, trebuie să mai trântim noi 
o serie de societăți cu pierderi, să mai privatizăm niște 
bănci, să mai punem pe liber câteva zeci de mii de 
salariați. Cam 100.000 după cum spune negociatorul 
nostru șef, ministrul Traian Băsescu. Și tot pe acest 
pian, ai progresului economic românesc, băncile se iau 
ia trântă cu ciienții, pe care-i pun repede ia pământ cu 
dobânzile sufocante pe care le percep.

Pe alt teren, pe arătura neterminată din toamna 
trecută și pe cea întârziată din această primăvară, se 
iau la trântă de o bună bucată de vreme doi 
responsabili cu pâinea țării: ministrul electronist ai 
agriculturii, loan Mureșan, și omul de afaceri, 
agronomul Triță Făniță. Și atât s-au tăvălit pe ecranul 
PRO TV și prin niște ziare colegii de „USD", țărănistul 
cu pedistui, că nu se mai știe cât grâu mai are țara,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

După Paști se va 
scumpi energia 

electrică
într-o conferință de presă, Silviu Boghiu, noul director al 

CONEL, a declarat că după Paști Compania Națională de 
Electricitate își va majora tarifele. Această măsură se 
datorează în special devalorizării leului. La ora actuală, CONEL 
"decontează” dolarul cu 11.500 de lei. Cum 80% din păcura 
arsă în România provine din import, diferența dintre acest 
curs și cursul zilei provoacă companiei pierderi serioase. "Din 
motive umanitare” nici o scumpire nu se va face înainte de 
Paști, iar noul curs "de lucru” al CONEL va fi de doar 13.500 
lei/dolar. Oricum, tarifele în dolari pentru agenții economici 
vor rămâne constante. în schimb, datorită necesității eliminării 
complete a subvențiilor încrucișate până pe 30 septembrie 
1999, tarifele în dolari pentru consumatorii casnici vor crește.

Ion Diaconescu, 
fractură de braț

Președintele PNȚCD, Ion 
Diaconescu, și-a luat luni o zi 
liberă pentru că și-a rupt brațul 
la sfârșitul săptămânii, în timpul 
unei festivități ținute la Satu 
Mare. Ion Diaconescu, laureat al 
Premiului pentru creștin- 
democrație, oferit de Filiala 
PN.ȚCD din Satu Mare, s-a 
împiedicat de un covor și și-a 
fracturat brațul. Cei din anturajul 
său spun că președintele 
participă la ședința CDR cu 
brațul în ghips.

Și, totuși, poșta nu mai duca 
pensiile la domiciliu

într-un comunicat dat de președintele 
Companiei Naționale “Poșta Română", dl Dumitru 
Moinescu, ziarului “Adevărul" se arată: "Compania 
Națională “Poșta Română" este de mai multă vreme 
partenerul Ministerului Muncii și Protecției Sociale 
pentru distribuirea pensiilor. Sumele alocate în acest 
an pentru plata cptre CN "Poșta Română" a acestei 
prestații sunt insuficiente. începând din luna ianuarie 
am început tratativele cu Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale pentru soluționarea problemei 
legate de plata acestei prestații. Nici una din soluțiile 
propuse de noi nu a fost agreată de Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale.

Compania Națională "Poșta Română” încheie 
L luna martie cu o pierdere de 21,7 mid. lei, rezultată

din diferența între veniturile și costurile acestei 
operații. Acest aspect, ca și lipsa de reacție 
a dlui ministru Alexandru Athanasiu la toate 
inițiativele noastre, ne obligă să sistăm 
achitarea pensiilor la domiciliu începând cu 
luna aprilie.

Pensionarilor le transmitem întregul 
nostru respect și regretul că nu-i mai putem 
avea printre ciienții noștri și le sugerăm să 
analizeze tușa demagogică din discursul celor 
ce le-au promis indexarea pensiilor cu un 
procentaj corelșt cu rata inflației, dar care nu 
alocă banii necesari pentru transportul 
acestor pensii la beneficiari, adică la 
pensionari".
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La Vega Deva: 
schimbări furtunoase

După eșecul din prima etapă în fața bihorenilor, Vega 
Deva a obținut trei importante victorii consecutive contra 
unor echipe implicate direct în lupta pentru evitarea 
retrogradării. Din păcate însă, sâmbătă, în fața preten
dentei la promovare ARO Câmpulung, băieții pregătiți de 
Romică Gabor au fost din nou înfrânți pe teren propriu. Și 
contrar unei legi a firii care spune că “se întâmplă și la 
case mai mari", conducerea clubului devean a declanșat 
furtuna. La finalul partidei, supărarea a fost atât de mare 
încât o parte a conducerii clubului i-a acuzat pe câțiva 
jucători de non-combat. Mai mult, Consiliul de adminis
trație al clubului a decis, într-o ședință anunțată să aibă 
loc luni după-amiază și ținută dimineața (de ce?), demite
rea antrenorului Romică Gabor, uitând se pare de valoa
rea și munca depusă de apreciatul tehnician hunedorean 
pentru redresarea echipei. Odată cu demiterea lui Gabor, 
s-a renunțat și la serviciile jucătorilor: lanu, Pisoi și Stănilă.

Dovedindu-se neașteptat de operativă, conducerea 
clubului a găsit și, culmea, a adus în Deva, chiar în 
aceeași zi de luni, un nou cuplu de antrenori. Astfel, au fost 
prezentați Consiliului de administrație și lotului de jucători 
antrenorii: Alin Cazagiuc - principal și Radu Cașuba - 
secund. Solicitat să-și prezinte o scurtă carte de vizită, 
‘principalul” nu a prezentat performanțe deosebite, 
spunând totuși că a jucat și antrenat lâ echipe din Boto
șani. Noii antrenori n-au venit cu ‘mâna goală", aducând 
la echipă și 4 noi jucători: Bosânceanu, Grosu, Băncilă 
(de la Galați), precum și Căldăraru (fost junior la Rapid).

Nici de această dată, în urma acestor schimbări furtu
noase, conducerea clubului devean nu a«considerat nece
sar să organizeze cuvenita conferință de presă. Astfel, 
reprezentanții presei au fost obligați să apeleze la diverse 
canale pentru a se informa, fiind aproape în imposibilitatea 
de a reflecta obiectiv frământările din sânul echipei devene.

C. MARINUȚ

A lll-a ediție a Crosului organizat 
de Ministerul de Interne

Duminică, 4 aprilie 
a.c., stadionul Cetate din 
Deva a fost gazda celei 
de-a lll-a ediții a Crosului 
de primăvară organizat de 
Ministerul de Interne. La 
concurs au participat ca
dre active ale Ministerului 
de Interne - polițiști, jan
darmi, pompieri - membri 
ai familiilor acestora, ca
dre în rezervă sau retra
gere și veterani. Pasiunea 
pentru sport a participan- 
ților și vremea foarte bună 
au constituit premisele 
unei manifestări reușite în 
care, deși premii au primit 
doar 17 “sportivi”, de 
câștigat au câștigat toți 
participanții. Concursul a 
fost organizat la șase ca
tegorii de vârstă, în func
ție de acestea fiind sta
bilite și distanțele pe care 
s-a alergat. Astfel, cate
goriile de vârstă sub 12 
ani și peste 55 ani s-au în
trecut pe 1000 metri, ca
tegoriile de vârstă 13-17 
ani și 46-55 au alergat 
2000 metri, iar categoriile 
de vârstă 18-34 ani și 35-

\_________ —— ____ _____

45 ani au parcurs un traseu 
de 3000 metri.

lată în final și câștigă
torii: ctg. sub 12 ani: 1. 
Florin Sas, 2. Robert 
Bogdan Vîță, 3. Claudiu 
Jurji; ctg. 13- 17 ani: 1. 
Traian Bâldea, 2. Florin 
Goia, 3. Marius Sticlan; ctg. 
18-34 ani: 1. Vasile

Târvuloiu - C.J.J.Hd., 2. 
Robert Nemeș - C.I.J. 
Orăștie, 3. Nicolae Ștefan - 
C.J.J. Hd; ctg. 35- 45 ani: 1. 
Dumitru Grosu- I.P.J. Hd., 
2. loan Cociș - I.P.J. Hd., 3. 
Marcel Pânzariu- C.J.J. 
Hd.; ctg. 46- 55: 1. Dorin 
Șindrea - I.P.J.- Hd., 2. 
Nicolae Crucioiu- I.P.J. Hd.;

peste 55: 1. Vasile Aron - 
rezervist M.l.

Premii speciale:
Cel mai tânăr partici

pant: Robert Bogdan Vîță- 
3 ani; cel mai vârstnic 
participant: Vasile Aron - 
rezervist M.l.

Ciprian MARINUȚ

Meciul de mare miză între Vega Deva și ARO C-lung s-a încheiat cu victoria 
oaspeților. Fază de la poarta oaspeților rămasă fără rezultat pe tabela de marcaj, 

așa cum s-au încheiat multe acțiuni ofensive ale gazdelor aflate într-o zi slabă.
Foto: Traian MÂNU

Etapa 
intermediara de 
joi, 8 aprilie '99

PARÂNGUL LONEA - 
DACIA ORĂȘTIE, arbitri: Vasile 
Capotescu, Ramses Stanca și 
Ciprian Cârlingeanu, obs. Doru 
Toma.

MET. CRIȘCIOR-MIN. 
TELIUC: Eduard D. Kovacs, 
Sorin Ciotlăuș și Călin Or- 
bonaș, obs. Mircea Pădurean.

MIN. ANINOASA - CFR 
MARMOSIM: Zoltan Gergely, 
Daniel llincea și Cornel Pop, 
obs. Petru Spărios.

MIN. BĂRBĂTENI - 
CONSTR. HD.: Claudiu Durles- 
cu, Daniel David și Traian 
Melha, obs. Alexandru Groza.

CIF ALIMAN BRAD - 
VICT. CĂLAN: Petru Zlate, 
Petre Popa și Ionel Cârstea, 
obs. loan Simion.

DIVIZIA 81
Rezultatele etapei a 22-a: FC Brașov - Cimentul Fieni 

4-0; Gloria Buzău - Tractorul Bv. 4-2; Metrom Bv - Chindia 
Târgoviște 0-0; Poli lași - Rocar Buc 1-2; Dunărea Galați - 
Dacia Brăila 6-0; Petrolul Moinești - Precizia Săcele 2-0; 
Poiana Câmpina - Rulmentul 2-1; Midia Năvodari - 
Laminorul Roman 0-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (miercuri, 7 aprilie): Tractorul - Sportul; 
Nitramonia - Metrom; Chindia - Petr. Moinești; Rulmentul - 
FI. Buzău; Cimentul - Dim. Galați; Dacia Br. - Poiana; 
Laminorul - FC Brașov; Rocar- AS Midia; Precizia - Poli 
teși.

1. FC BRAȘOV 22 18 3 1 51-10 57
2. ROCAR BUC. 22 15 1 6 46-24 46
3. PETR. MOINEȘTI 22 12 3 7 32-23 39
4. “POLI” IAȘI 22 11 5 6 33-23 38
5. CIMENTUL FIENI 22 10 6 6 29-23 36
6. LAMINORUL R. 22 11 3 8 24-21 36
7. MJDIA NĂVODARI 22 9 6 7 36-21 33
8. POIANA CÂMP. 22 9 6 7 25-28 33
9. SPORTUL STUD. 22 9 4 9 20-21 31
10. PRECIZIA SĂCELE 22 9 3 10 32-29 30
11. CHINDIA TÂRG. 22 8 3 11 25-29 27
12. METROM BRAȘOV 22 7 5 10 23-21 26
13. DUNĂREA GALAȚI 22 7 5 10 25-29 26
14. RULMENTUL 22 7 4 11 19-22 25
15. TRACTORUL BV. 22 8 1 13 26-38 25
16. GLORIA BUZĂU 22 7 3 12 26-33 24
17. NITRAMONIA FĂG. 22 6 3 13 18-42 21
18. DACIA BRĂILA 22 1 4 17 8-61’ 7

DIVI2IA D - JUNIORI
Rezultatele etapei a 15-a din 4 aprilie:
Dacia Orăștie - Minerul-Ghelari 5-0;
Minerul Teliuc - Parângul Lonea 3-7;
FC Paroșeni-Vulcan - Metalul Crișcior 11-0;
Constr. Hunedoara - Min. Aninoasa 5-1;
Victoria Călan - Min. Bărbăteni 5-2.

CLASAMENTUL
1.PAROȘENI-VULCAN 13 11 I 1 62-9 34
2. DACIA ORĂȘTIE 12 9 0 3 45-16 27
3. MIN. BĂRBĂTENI 13 8 2 1 62-30 26
4. PARÂNGUL L. 13 8 2 3 52-20 26
5. CFRMARM.SIM. 12 8 1 3 60-13 24
6. VICTORIA CĂLAN 13 6 3 4 51-18 21
7. CONSTR. HD. 12 6 3 3 47-18 21
8. MIN. ANINOASA 13 5 2 6 34-42 17
9. MIN. TELIUC 13 3 2 8 23-41 11
10. MIN. GHELARI 13 2 0 11 34-62 6
11. CIF ALIMAN BRAD 12 2 0 10 14-67 6
12. METALUL CRIȘCIOR 13 0 0 13 7-154 0

Etapa viitoare, nr. 16, de joi, 8 aprilie 1999:
Parângul Lonea - FC Dacia Orăștie;
Metalul Crișcior - Min. Teliuc;
Minerul Aninoasa - CFR Marmosim Simeria; 
Minerul Bărbăteni - Constructorul Hunedoara; 
CIF Aliman Brad - Victoria 90 Călan
Stau FC Paroșeni și Minerul Ghelari

- =-------------

Z" _ .

CLASAMENTELE 
JUNIORILOR 

după etapa din 27.03.1999

JUNIORI Al
FC CORVINUL HD. 11 10 1 0 68-3 31
JIUL PETROȘANI 11 7 1 3 31-18 22
FOTBAL START DEVA 11 6 1 4 39-23 19
VICTORIA CĂLAN 11 5 2 4 27-31 17
CIF ALIMAN BRAD 11 1 1 9 14-48 4
VEGA DEVA 11 1 0 10 6-62 3

JUNIORI Bl
FC CORVINUL HD. 11 10 1 0 61-3 31
JIUL PETROȘANI 11 9 1 1 57-10 28
CIF ALIMAN BRAD 11 4 1 6 16-37 13
FOTBAL START DEVA 11 2 3 6 20-35 9
VICTORIA CĂLAN 11 2 2 7 12-37 8
VEGA DEVA 11 2 0 9 13-57 6

JUNIORI C VALEA
MUREȘULUI

FC CORVINUL HD. 16 13 1 2 76-8 40
TEHNO SIMERIA 15 12 1 2 82-11 37
FC DACIA ORĂȘTIE 16 8 3 5 39-18 27
MINERUL CERTEJ 15 6 2 7 40-36 20
CSS HUNEDOARA 15 4 2 9 36-40 14
ASA AURUL BRAD 16 4 1 11 20-65 14
VEGA DEVA 15 2 0 13 12-127 6

JUNIORI C
VALEA JIULUI

JIUL PETROȘANI 10 9 1 0 42-7 28
PARÂNGULLONEA 10 5 1 4 22-19 16
FC PAROȘ.-VULCAN 11 3 3 5 15-20 12
MINERUL URICANI 11 3 1 7 16-33 10
MINERUL LUPENI 10 3 0 7 13-29 9
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B Urează cetățenilor 

municipiului Hunedoara, cu 

ocazia Sărbătorilor Pascale, 

multă sănătate, . < 

fericire și prosperitate.

Hristos a înviat!.
Primar,

ec. Remus Mariș

\ ■ •

ocazia ffîntelor Jiarbători de 
i&ijli, ne îndreptăm gândurile spre 
toți colaboratorii, bene] darii si 

furnizorii/ noștri, spre salariații 
Jimwișif umila, acestora, ar unda-le 
sănătate,' prosperitate și/ împlinire 
alauui de-.cei draqi.

Hristos a înviat 1
CffO- •) Director general,

~^*ing. Zacfteu loan Josan 

ffuitcle ^ârlăloni de tfla-ști 
ne oferă plăcutul prîlef de. a 
tnuumil e. .salacialilof' firmei9 u
n o o/sIrtL beneficiarilor șd 
co/aboralorilor noștri/, cele mai 
curate pluulih’ de sănătate, 
m alfe lițtcură șî“ tă^liMei 
alături de cei dragi.

tbluuri

Hristos a înviat 1
ConsifiuCde administrație,

♦ 

yreședinte ing. Vasife Iovan

SC VIDRA CONFEX SA SC BENTOCALCAR SA

m

HUNEDOARA^

Goru/acefHiU'ii>oclelâtlt
>

DEVA

(au ocazia ffbilelor Jiarbători de 

dlasti transmitem tuturor clientilor,
J 9

angajat <<or ^firmei si familiilor 

ace/stoca, colabora/t/orllor si 9 
acționardor, cele mai lume, gânduri 

de bine/, sănătate si împliniri/ alături 

de creștineasca urare

Hristos a înviat 1
Consiliuf de administrație 
Tes

SPadăltVtile daicale ne fiă 
deosebita ocazie de a hanSmile 
clienlilei nodd angqjalil&i ți 
familiile* aeetdola, pecum ți 
lulaioi .pgdeneulo* de afaceri, 
cele maiâle^mtări de line, iăn/llnl 
â poiciie alalnt de cei diagi.

'Hristas a înviat!
v . '

l '-ffitff/r tidmtnti/ittftc,
VI,1 /**” yK^w»krZ

Horea Crișan

lAorcste, acum la ceasul jKp •* • ■ *
dlm/ierii «Hântuilorulai,

ătig apalbiorfamiliilor 
, acestora, precum și

tuturor colaloratorilor, 
ca fffirdele lfia ști vă le/

‘Ai -r •
cd. Petru Isfan

fCZJ,

e-aducă să 
vag , cu b
si zile-

Pimtijr genjraf,

ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR^
I DE ALBINE

DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

apicultorilor din județ 
multă sănătate,
prosperitate și producții 
de miere bogate.

v /

'd’ransm/ite/ a nagapatilo r, 

familiilor acestora/ și tuturor 

partenerilor de/ afaceri, arări/ de
sănătate și prosperitate, 

dorind a- le să pe/treacă
A

sărbătoarea dnoierii (Aomntdui înpace,

liniște si înțelegere,> » » <z

r->
Manager general,

ing. Petru Befdean

SC PANICOR SA
Hunedoara

Urează tuturor

a/ n/ttjp qd a-ț i l o r si 
colaboratorilor
eres tincstilc/ urări• 9
"Jarbălori fericite " xi

Hristos a înviat 1

Administrator unic, 
ing. Liana Neghină

R
U
S
c
A

S
A

ffbilele Jarbători de 
țfiaști pferă deosebita 

plăcere de a transmite/ 
șt pe această cale 
clientilor, întregului/ 
personal al unității, 
familii/lor acestora, 

precum și 
colaboratorilor, cele 

I mai calde urări/ de 
binth Sănătate si9
'UtmoÂ bucura'/,

t" ‘ V/
Uitector general, 
Dumitru Cozan

<
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SC MINEXFOR SA 
DEVA

Le dorim din inimă 
salariaților noștri și familiilor 
lor, precum și colaboratorilor și 
clienților,cu prilejul praznicului 
învierii Domnului lisus Hristos, 
sănătate și voie hună, liniște în 
case și lumină în suflete, 

împlinirea tuturor aspi
rațiilor.

Sărbători fericite! 
tng. Nicotae Țandrău, 

director generai

SC HIDROCON- 
STRUCTIA SA 
BUCUREȘTI

Sucursala Rîu Mare- 
Retezat

Ne face plăcere ca acum, la ceasul 
sfintelor sărbători ale Paștelui, să le 
transmitem angajaților și 
colaboratorilor noștri, tuturor celor 
dragi ai acestora, gânduri curate și 
prosperitate, să le dorim liniște în casă 
și belșug pe masă, noi realizări în 
activitate și împliniri în viață. Sărbători 
fericite!

Hristos a înviat!
Consiliul de conducere 

Sucursala RMR .

îmi face o deosebită bucurie să le 
doresc, cu ocazia Sfintei Sărbători a 
Învierii Domnului, membrilor PUNR, 
simpatizanților partidului nostru, ca și 
tuturor cetățenilor județului 
Hunedoara, cele mai sincere urări de 
sănătate și să nutrească puternic 
speranța că prin unirea forțelor 
democratice și patriotice va coborî 
harul sfânt și asupra României. Cei ce 
iubim țara să ne punem cu toții în 
slujba propășirii ei.

Sărbători fericite!
Hristos a înviat!
Petru Șteolea, deputat 
PUNR de Hunedoara, 

președintele Filialei 
județene

-------- ’ >x..

SC ECO INVEST

SRL DEVA
Sfintele sărbători ale Paștelui 

oferă patronatului SC Eco Invest 
SRL Deva plăcutul prilej de a 
adresa întregului nostru colectiv de 
angajați, colaboratorilor și 
beneficiarilor prestațiilor firmei, 
gânduri curate și noi succese în 
activitate, le dorim sănătate și 
prosperitate, alături de cei dragi lor, 
sărbători fericite!

Hristos a înviat! 
ing. Mareei Rinder, 

director generai
v _______________________________>

-

Primăria
municipiului Brad

Doresc ca Sfânta 
Sărbătoare a Paștilor să 
binecuvânteze sufletele 
tuturor cetățenilor muni
cipiului Brad, să aducă 
numai bucurii și fericire în 

casele tuturor. 
Hristos a înviat!

Primar 
Aurei Benea

r---------------------------------------------------------- >
De Paști gândurile cele 

mai curate, liniște în 
sufletele tuturor, speranță 
în mai binele acestei țări, în 
propășirea și înflorirea ei. 
Aceste sentimente le trimit 
pe adresa tuturor locui
torilor comunei noastre.

Sărbători fericite! 
Hristos a înviat!

Ileana Ciucian, 
primarul comunei 

Luncoiu de Jos
-________________________ ___________/

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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i
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Sfânta 
Sărbătoare a 
învierii Domnului nostru 
lisus Hristos îmi oferă 
plăcutul prilej să urez din 
inimă colaboratorilor, 
angajaților și beneficiarilor | 
firmei noastre multă I i 
sănătate, împlinirea dorin- j 
țelor și credința în mai bine. | 

Sărbători fericite! I
Hristos a înviat!

Dorin Drăgoiesc, patronul 1 
SC "METAL -EXPRES" SRL Deva I

S.C. Edy 
international - 

/
*

Spedition
Conducerea societății adresează 

cu ocazia sărbătorilor de Paști 
prosperitate, succes în afaceri cele 
mai sincere și fierbinți urări de bine 
și sănătate salariaților firmei, fami
liilor lor, clienților, colaboratorilor, 
furnizorilor și partenerilor.

Hristos a înviat!
Ai in Popa, 

patron

Țara trece prin vremuri 
grele care ne apasă pe toți fiii 
ei. De Sfintele Sărbători de 
Paști să coboare lumină în 
sufletele și gândurile noastre și 
să ne întărim credința în bunul 
Dumnezeu. Locuitorilor 
comunei noastre le transmit 
aceste îndemnuri.

Sărbători fericite! 
Hristos a înviat!

Aurica Gușe,
C primarul comunei

( Bretea Română

Sărbători de Paști adresăm din toată 
inima cele mai calde urări de bine și 
fericire în viață locuitorilor comunei 
noastre, salariaților instituției cât și 
colaboratorilor, învierea Domnului 
fiind un prilej de liniște și împăcare 
sufletească pentru a acumula 
sănătate, putere -de muncă și 
împliniri personale.

Hristos a înviat!
loan Bașa, 

primar 
k_________________________________________ >

Locuitorilor 
comunei 

Șoimuș, tuturor celor ce ne
ap ajutat în strădania spre 
mai bine, le doresc de 
Sfintele Paști numai 
sănătate, bucurie și 
speranță.

Sărbători fericite! 
Hristos a înviat!

Laurențiu Nistor, 
primarul comunei Șoimuș 

__________ _________________________/ 
'••••••••••••••••••••••••••a, 

i Spitalul mu- i 
: nicipal Brad ;
• R •

Sfânta sărbătoare a învierii ; 
; Domnului ne prilejuiește marea \ 
I bucurie de a adresa tuturor I 
I salariaților noștri, familiilor lor, I
• colaboratorilor și locuitorilor •
• municipiului cele mai calde urări •
; de bine, fericire, sănătate și numai ; 
; bucurii. Cristos a înviat! I

Consiliul de administrație
a! spitalului, 

director 
medic primar 

Ionel Zeno Costina

Primăria 
î Vata de Jos
i 
I 
I I ■ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

învierea Domnului nostru 
lisus Hristos ne oferă deosebita 
bucurie de a transmite tuturor 
celor care trăiesc în frumoasa 
noastră comună, celor care ne 
trec pragul stațiunii, cât și 
salariaților instituției, cele mai 
alese urări de sănătate, fericire și 
numai bucurii Sărbători fericite 
și Hristos a înviat!

Primar,
Gheorghe Rusu

I
I
I
I
I 

: i
i
I
i
i
i
I
I

Filiala PUNR 
Hunedoara

Pentru toți membru și simpatizunții 
PUNR cât și pentru toți locuitorii 
județului Hunedoara, dorim ca Sfintele 
Sărbători de Paști și învierea 
Domnului nostru Isus Hristos să vă 
găsească în pace și liniște sufletească, 
iar Hrisțos, Cel ce a biruit moartea, să 
vă dăruiască viață lungă, sănătate, 
belșug, bucurii și întru toate bună 
sporire, alături de rostirea românească

HRISTOS 
A Înv

Biroul Executiv 
k________________________________ J

SINDICATUL 
ENERGETICIENILOR DIN 
REȚELELE ELECTRICE- 

JUD. HUNEDOARA
Cu ocazia Marelui Praznic al 

învierii Mântuitorului nostru 
Isus, dorim tuturor membrilor 
noștri, colaboratorilor ■ și 
cetățenilor județului, sărbători 
fericite, speranțe renăscute și un 
an luminat

HRISTOS A 
ÎNVIAT!

■Sa Lider sindicat,
Adolf MUREȘAN

-v

y,

SC SUINPROD 
ORĂȘTIE

■
Cu prilejul învierii 

Mântuitorului transmitem 
alese urări de bine și 
sănătate colaboratorilor și 

|| clienților, salariaților firmei 
|| și familiilor acestora. 

Hristos a înviat!
rvf* Sărbători fericite!

Manager general, 
, X——Z loan Jula
K:________________ z
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Oră deschisă
- Ideea acestei oră deschise a apărut 

dintr-o nesfârșită dragoste față de elevii din 
clasa mea, pe care o conduc (în calitate de 
dirigintă) din clasa a V-a. Copiii de atunci se 
află acum în pragul bacalaureatului, pe cei 
mai multi dintre ei îi cunosc bine, au crescut 
sub ochii mei. Și iată că acum, ca 
adolescenți, pun probleme deosebite, 
serioase, probleme cărora nu le mai pot 
face față. Unii dintre'ei au intrat în conflict 
cu familia, se simt constrânși de aceasta, 
nu le convine, vor să ia singuri decizii. Simt 
că ei ies de sub tutela familiei. Eu, ca 
dirigintă, aflu niște lucruri pe care mamele 
lor ar trebui să le cunoască. De aceea am 
hotărât să vă pun în dialog cu un psiholog 
și un doctor psihiatru, dar, cum în ultima 
clipă psihologul n-a mai putut participa, vă 
rog să intrați în dialog cu dna dr. Ileana 
Cristuț. Nu am regizat nimic. Vă rog să 
scoateți la suprafață dinlăuntrul vostru ce 
vă supără, ce vă deranjează, să încercăm 
o discuție deschisă, sinceră și poate ...

Cu aceste cuvinte s-a adresat dna prof. 
Doina Trif, diriginta clasei a XII P, de la 
Liceul de Arte “Sigismund Toduță" din Deva, 
elevilor săi, ca și invitaților - elevi din clasele 
a XIl-a M, a XI P, profesori, diriginți - la ora 
deschisă organizată în pragul acestei 
vacanțe de primăvară sub genericul: 
"Familia, refugiu sau închisoare ?”.

îndemnul la dialog nu s-a lăsat așteptat. 
Nicoleta, Cristi, Mirabela, Ariela, Raluca, 
Lidia, Mihaela, Ada, liceenii au adresat dr. 
Ileana Cristuț întrebări pe care nu și le pun 
doar ei înșiși, ci majoritatea generației aflate 
la vârsta “dificilelor întrebări.”

“Să fiu înțeleasă și eu, nu doar eu să-i 
înțeleg pe alții", "Problema mea rămâne tot 
timpul la urmă, eu vreau libertate”, “ Da ce 
înțelegi prin libertate?", “ Am înțeles-o pe 
mama, dar nu i-am dat dreptate”, " Noi 
suntem o continuare a părinților, nu o copie 
a lor", " Simțim că discuțiile, certurile dintre 
părinți noi le iscăm", “încerc un dialog cu 
părinții și, deși consider că mă încadrez în 
limitele normalului, tot eu ies în pierdere", "E 
timpul în care trebuie să alegi, dar ce poți să 
alegi la vârsta de 18 ani?”, "E greu când în 
cap se întâlnesc atâtea: și bacalaureat, și 
admitere, și prietenul, și contraceptivele, șt 
drogul. Ce alegi? Poți alege? Ai ales bine?”

Intervențiile profesorilor Doina Ona, 
Micsandra Andreescu, Mircea Bâtcă, ca și

Jur r<f nwiw.
> j

ale dr. Ileana Cristuț n-au dat răspunsuri, ci au 
iscat noi întrebări, mai profunde, cu înderrln la 
analiză, la gândire, la luciditate.

“Trebuie să-ți pui tu, ție întrebări", “Fiți voi 
înșivă”, aceste sintagme au revenit mereu în 
dialogul din clasă. Pentru că ce poți răspunde 
unui elev care, așa cum spunea dna prof. 
Doina Trif, vrând să chiulească de la o oră.a 
replicat: “Vreau să-mi trăiesc viața”, înțelegând 
prin aceasta să-și "facă ora" la un bar, în fața 
paharului cu alcool, a fumului de țigară...

Ora deschisă din clasa a Xll-a P a rămas 
deschisă vreo trei bre bune. întrebările 
curgeau, răspunsurile se transformau în alte 
întrebări. Cred că îndemnul “Fiți voi înșivă” își 
găsea tot mai mult loc în inima și sufletul 
adolescenților. Și mai cred că dictonul “Mens 
sana in corpore sano", la care a apelat în 
intervenția sa dna prof. Micsandra Andreescu, 
a spus CEVA, reamintindu-le și reamintindu-ne 
cât adevăr incumbă.

Lucia LiCiU

Inconfundahila Daniela Gyorfi, în recital 
pe scena Casei de cultură din Deva.

Foto: Traian MÂNU

Recent (în perioada 25-
28 martie), Clubul 

sportiv Fudo-sin din Călan 
(care face parte din Asociația 
de karate-do tradițional din 
România, pentru dezvoltarea 
armonioasă a organismului, 
întărirea sănătății, dez
voltarea calităților biomotrice 
și psihice) s-a pregătit în aer 
liber, în cadrul natural mirific 
de la cota 1480, la Cabana 
Pietrele, din Masivul Retezat. 
Antrenamentele s-au

CANTONAMENT 
LA COTA 
1480 M

desfășurat asigurând 
succesiunea, continuitatea și 
gradarea conținutului lor 
pentru fiecare categorie în 
parte, de la forme simple și 
ușoare ajungând la nivel 
maxim de complexitate.

Deși nu este practicat 
decât de puțin timp în țară, 
karatele-do se numără 
printre sporturile preferate 
pe plan național. Noii 
înscriși: Andra Mariș,
Norbert Mariș, Felix Zaharia, 
Mihai Livezean, Răzvan Man 
s-au integrat în colectiv: 
“Karatele-do pentru mine 
stau pe primul plan, în plus 
îmi mențin condiția fizică - 
spune Mihai Livezean, 
ultimul venit. Clubul con
stituie un prilej de a lega 
prietenii, de a stabili con
tacte și de a le aprofunda. De 
multe ori competițiile sunt 
primul pas spre o prietenie.

Pentru karatiștii de la 
Fudo-sin sportul este o 
plăcere înscrisă în 
programul lor săptămânal. 
Fiecare membru se poate 
antrena de două ori pe 
săptămână, plătind doar 
17000 lei pe lună. Ofertă 
extrem de avantajoasă, în 
condițiile actuale de auste
ritate, clubul supraviețuind 
prin ambiția și dăruirea dlui 
președinte Romulus Vlaic și 
a instructorului Mihai 
Mercan.

Virgii BUTAȘ

4l/M£A ÎMTERMETC/LtU
rT 4 4 (=r $

Eclipsa... în rețea
Eclipsa de soare din data de 11 august va fi, în opinia 

multora, șansa redresării turismului românesc. Se așteaptă 
pentru această vară un aflux masiv de cetățeni străini, mai 
ales occidentali, dornici să vadă ultima eclipsă a mileniului. 
Din păcate, pe măsura apropierii datei de 11 august, se 
conturează tot mai clar opinia conform căreia țara noastră nu 
este deloc pregătită pentru a face față acestui aflux. 
Majoritatea hotelurilor noastre nu se pot ridica la standardele 
vestice, calitatea serviciilor oferite fiind, de asemenea, extrem 
de scăzută. Cu toate acestea, costurile sunt foarte mari astfel 
că un safari în Africa este mai ieftin decât un sejur în 
România.

Și totuși, comparativ cu alte evenimente, Guvernul 
României s-a implicat destul de mult pentru a promova 
imaginea țării noastre. Câteva mari canale de televiziune 
occidentale transmit reclame care îndeamnă la vizitarea 
României. Dar, poate că cea mai bună reclamă se poate face 
prin intermediul Internetului.

Surprinzător, dar la acest capitol stăm foarte bine. Dacă 
mergi la adresa http://romanians.com, adică în Internetul 
românesc, și îi dai motorului de căutare să-ți găsească toate 
site-urile care conțin cuvântul,,eclipsa”, nu îți va găsi decât 
două poziții, două site-uri excelente. Cele doua site-uri diferă 
esențial ca prezentare și volum de informații, unul de celălalt, 
în primul caz, la adresa www.eclipsa.ro se pot găsi informații 
de ordin general, atât despre țara noastră cât și despre 
fenomen în sine. Pagina este elaborată în mai multe limbi 
străine, dar și în românește, beneficiind și de un design 
plăcut.

Surpriza vine, însă, odată cu intrarea în site-ul 
www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/9794/eclipsa.htm. 
Chiar dacă adresa este foarte lungă, merită să o apelați. 
Originea site-ului este, probabil, în Canada, el fiind conceput 
numai în limba engleză. De .asemenea, toate informațiile 
legate de oportunitățile turistice sunt adresate exclusiv 
cetățenilor canadieni. Spre surprinderea noastră am putut găsi 
în acest site absolut toate informațiile referitoare la România, 
hărțile turistice, traseele turistice, hoteluri și cabane.

Sunt imagini din cele mai pitorești, locuri din țară și o 
ofertă completă în ceea ce privește costurile unui sejur în 
România.

Spre exemplu, pentru Munții Retezat, am putut afla cu 
exactitate care sunt posibilitățile de cazare în zonă, costurile, 
traseele turistice cele mai importante etc. Site-ul este complex 
și complet fiind cu adevărat tot ceea ce își poate dori un turist 
care vrea să vină în România pentru a vedea eclipsa. Sperăm 
ca inițiativa celor care au conceput siteul să nu rămână 
singulară.

Andrei NISTOR
______________________________________________________ .

Televizorul și...$reuiAteA

Pregătire pentru 
examene sau 
pentru A ȘTI?

Desigur mai sunt multe de 
schimbat în sistemul nostru 
de învățământ începând cu 
materiile învățate, cantitatea 
de materie și terminând cu 
lungimea anului școlar și 
condițiile în care se învață. 
Dar ceea ce nu depinde doar 
de sistemul românesc de 
învățământ și este încă o 
problemă parțial rezolvată și 
în alte părți ale lumii este 
sistemul de examinare.

La noi acest sistem a 
rămas și mai primitiv ca la 
alții.

într-o zi printr-un examen 
se hotărăște soarta ta. Toți 
care au dat vreun examen în 
viața lor știu că examenul e 
perioada în care trebuie să 
dai tot ce știi într-un timp 
limită, neținându-se cont de 
condițiile în care dai 
examenul. Poți fi sănătos tun 
sau poți avea febră mare, poți 
fi bucuros sau disperat că 
persoana iubită te-a părăsit, 
poți tremura ca o frunză de 
teama examenului sau poți fi 
după o noapte de nesomn din 
cauza acelorași emoții, poți 
avea dureri de burtă sau de 
dinți, nimic nu contează atunci 
când ești la un examen. Ai 

avut tot timpul să înveți, 
acum e timpul să arăți ce 
știi.

Doar că examenele 
măsoară orice altceva dar 
nu adevăratele tale abilități 
pentru viitor. Examenele 
măsoară memoria, capa
citatea de a reține cât mai 
multă informație și de a reda 
informația cât mai acurat în 
condiții de stres. Profesorii 
sunt chiar obligați să-și 
pregătească elevii nu atâ„t 
pentru a ști materia 
respectivă cât mai ales 
pentru a fi capabili să arate 
ce știu în condiții de 
examen. Aceasta deseori 
duce nu la încurajarea 
elevului pentru a citi mai 
multe cărți, pentru a 
acumula mai multă 
informație în legătură cu 
tema, ci îl limitează la a 
memora cât mai exact tot 
ceea ce stă scris ÎNTR-0 
CARTE.

Astfel elevii și studenții 
se antrenează doar pentru 
examene, cât mai rămâne 
pentru viitor?... desigur acel 
antrenament care îl va ajuta 
să facă față viitoarelor 
situații de stres din viată.

(NA DELEANU

Un și o powtâ ki Club T
Despre înțelepți

“Atunci am zis: este mai de preț înțelepciunea decât 
vitejia, deși înțelepciunea săracului este disprețuită și 
cuvintele lui nu sunt luate în seamă.”

Septuaginta

Călătorie
- Domnișoară, ați fost vreodată la Abazia?
- Da, domnule.
- Și eu.... Vedeți ce bine ne potrivim ia 

caracter!

MUSIC BOX

Cher divorțează de 
Gregg Allman, 
dispărând subit din centrul 

atenției. Se părea că acesta 
era sfârșitul carierei lui Cher.

Când.nimeni nu se mai 
aștepta, în august 1977 Cher 
revine cu albumul "Chershed” 
pe care figurează piesele: 
Pirate/ He Was Beautiful/ War 
Paint & Soft Feathers/ Love 
The Devil Out Of Ya/ She 
Loves To Hear The Music/ 
L.A. Plane/ Again/ Dixie/ Send 
The Man Over și 
Thunderstorm. Cel care i-a 
întins din nou mâna a fost 
Snuff Garrett, producătorul 
care i-a adus numeroase 
singlesuri de No. 1 între anii 
'71 - '74. Cherished este ca de 
obicei un mix reușit de pop
rock și soft-MOR. Aranja
mentele muzicale realizate de 
Al Capps sunt la înălțime 
aducând atingeri ușoare de 

muzica indiană și cajun. Cele 
mai reușite piese de pe disc 
sunt: L.A. Plane, Send The 
Man Over (piesă compusă de 
Garrett) și She Loves To Hear 
The Music.

în ciuda succesului LP-ului 
Cherished la finele lui 1977 
compania CBS anunță că 
seria de emisiuni TV Cher a 
luat sfârșit.

CHER (VIII)
inimile fanilor. Pe LP suntCher a început în 1978 

înregistrarea unui nou album. 
Ea a lucrat cu producătorul 
Bob Esty de la Entertainment 
Company (companie care a 
revitalizat și a redirecționat 
cariera discografică a unor 
nume cunoscute cum ar fi 
Barbara Streisand și Glen 
Campbell). Alături de Esty, la 
realizarea albumului a 
participat ca și coproducător și 
Ron Dante (a lucrat cu Barry 
Manilow). Inginerii de sunet au

I Micul ecran a devenit in ultimii 
ani o atracție irezistibilă pentru 

| toate vârstele. Cei mai “prinși” 
| sunt insă tinerii și copiii, care își 

exasperează părinții atunci cănd 
| stau ore întregi pironiți în fața
■ televizorului, și asta mai multe zile 

pe săptămână. Or, incovenientele
| par a se manifesta inclusiv asupra
■ dezvoltării fizice a copilului.

Un grup de cercetători 
| americani a avut ca subiect de
■ studiu peste 746 de copii, cu 
' vârste cuprinse între 6 și 11 ani; 
| ei au ținut sub observație raportul
■ dintre programul zilnic al 

acestora și dezvoltarea lor fizică.

fost Richard Bowis și Larry 
Emerine, iar aranjamentul 
orchestral în special părțile de 
horn au fost realizate de 
Jimmy Kaskell. Piesele sunt 
compoziții semnate Tom 
Snow, Richard T. Bear, Mark 
Hudson și Cher. Apărut la 
10.02.1979, albumul Take Me 
Home (Casablanca Rec.) a 
reușit să cucerească din nou

incluse piesele: Take Me 
Home/ Wasn’t It Good/ Say 
The Word/ Happy Was The 
Day We Met/ Get Down 
(Guitar Groupie)/ Pain In My 
Heart/ Let This Be A Lesson 
To You/ It's Too Lat^To Love 
Me Now și My Song (Tbo Far 
Gone). Piesa titlu extrasă pe 
single a figurat pe locul 8 în 
Billboard (17.03) fiind prima 
prezență în Top 100 american 
după 5 ani de absență. Tot în

Rezultatele studiului au dus la | 
concluzia că, deși aportul zilnic ' 
de calorii a fost menținut I 
constant pe parcursul perioadei | 
de probă, fiecare al treilea copil . 
a devenit supraponderal. Cu alte I 
cuvinte, nenumăratele ore | 
petrecute in fața televizorului ■ 
lasă urme asupra organismului, * 
sub forma kilogramelor in plus. | 

S-a mai stabilit că din 1990 i 
încoace, copiii stau in medie 4,8 1 
ore pe zi la televizor (adică 34 | 
de ore pe săptămână), la | 
concurență cu timpul afectat 
pentru școală...(G.B.) I

1979 recurge din nou la 
chirurgia estetică pentru 
sâni, obraji, coapse și 
micșorarea buricului. își 
tatuează pe fund o 
crizantemă japoneză, iar pe 
brațul stâng un lanț ca să se 
adapteze modei de atunci 
(punck - rock).

în 1980 Cher semnează 
un contract cu casa de dis
curi Capitol realizând discul 
Prisoner. Critica albumului a 
fost nefavorabilă, specialiștii 
considerându-l mult prea 
comercial pentru stilul 
solistei. Nici un extras pe 
single nu a figurat în topul 
american. Albumul este 
produs de Ron Dante, iar 
aranjamentele muzicale au 
fost realizate de Paul 
Shaffer. Pe Prisoner sunt 
incluse piesele: Prisoner/ 
Holdin' Out For Love/ 
Shoppin’/ Boys & Girls/ 
Mirror Image/ Hell On 
Wheels/ Holy Smoke și 
Outrageous, (va urma)

Horta SEBEȘAN

http://romanians.com
http://www.eclipsa.ro
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/9794/eclipsa.htm
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SC AGROTRANSPORT
SA HUNEDOARA-DEVA

Cu sediul în Deva, str. Portului, nr.2
Organizează licitație publică cu oferte închise 

în plic sigilat conform prevederilor Ordonanței 
de urgență nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/ 
1998 și Normelor Metodologice aprobate prin HG 
nr.55/1998 pentru utilizarea în sistem leasing a 
următoarelor active:
Denumire activ Obiect de activitate Adresă activ Preț pornire

1. Coloană Servicii transport Str. Libertății, 139.628 mii lei

Auto Ilia nr.137 A

2. Coloană Servicii transport Str. Poieniței, 104.000 mii lei

Auto Brad nr.8

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat 
de către cumpărător.

Licitația va avea loc pe data de 22 aprilie 1999, ora 
10, la sediul societății SC AGROTRANSPORT SA HUNE
DOARA-DEVA.

în caz de neadjudecare la prima ședință se va orga
niza cea de-a doua ședință a licitației pe data de 29 
aprilie 1999.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate 
contra cost, zilnic, de la sediul societății comerciale, între 
orele 12-14.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se 
pot obține de la dl director ing. Inișconi loan, telefon - 
214341.

Pentru participare la licitație, ofertanții vor depune la 
sediul societății, până în ziua licitației, ora 9, docu
mentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și 
dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare.

Participant la licitație vor depune la casieria societății 
sau în contul nostru nr. 407801, deschis la BASA DEVA, 
taxa de participare de 500.000 lei și vor face dovada 
consemnării la dispoziția societății comerciale vânză
toare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă, 
urmând.ca acesta să fie vândut cumpărătorului activului
conform prevederilor legale în vigoare.

SEDONA
Cataloagele profesionale SEDOilH

începând cu acest an, Editura SEDONA, cunoscută în 
lumea editorilor de baze de date prin anuarul CARTEA 
GALBENA, lansează cataloagele profesionale - 
ROMANIAN PROFESSIONAL DIRECTORY a căror 
menire este de a crea pentru prima dată în România o 
prezentare profesională a firmelor pe sectoare de 
activitate, cu date esențiale pentru o conexiune parte- 
nerială în condiții optime, valorificând direct informația 
existentă deja în fiecare județ.

ROMANIAN PROFESSIONAL DIRECTORY este o 
colecție de 18 cataloage bilingve (română-engleză), care 
grupează societățile comerciale pe branșe, domenii de 
activitate, și care vor fi realizate în patru etape.

In prima etapă se vor realiza cataloagele ce vor 
cuprinde date despre firmele din următoarele branșe:

1. arhitectură - ambient, construcții și lucrări 
publice, servicii specializate.

2. finanțe, societăți de investiții, asigurări, conta
bilitate, marketing, audit financiar, consultanță, servicii 
specializate

3. educație, cultură, mass-media, publicitate, editare, 
tipărire, distribuție de carte și presă, sport, divertisment, 
alte servicii în domeniu

4. informatică, tehnologia informațională și tele
comunicații, echipamente electrice și electronice, biro
tică, servicii specializate

Culegerea de date pentru aceste patru cataloage se va 
desfășura în lunile aprilie și mai, iar apariția primului 
catalog este preconizată la mijlocul lunii iulie. Cule
gerea de date pentru celelalte cataloage profesionale va 
avea loc în perioada mai-decembric 1999.

ROMANIAN NATIONAL DIRECTORY este un catalog, 
care vă apărea anual, conceput ca o grupare de informații 
cumulate la nivel național cuprinzând majoritatea 
societăților comerciale ordonate pe domenii de activi
tate. El se adresează atât oamenilor de afaceri cât și 
tuturor celor care lucrează în instituțiile publice sau 
organizații nonguvernamentale.

Apariția acestui catalog, care va avea peste 300.000 de 
adrese utile, este programată pentru luna octombrie a.c.

Aceste două mari anuare vor exista atât pe CD cât și 
pc INTERNET.

Atât ROMANIAN PROFESSIONAL DIRECTORY cât 
și ROMANIAN NATIONAL DIRECTORY au fost conce
pute să faciliteze rclaționarea între participanții la viața 
economică, urmând ca baza de date să fie reactualizată 
anual.

TRENURI ANULATE, TRENURI SUPLIMENTARE
Agenția Zonală Călători Timișoara anunță 

că în perioada sărbătorilor de Paști și a vacan
țelor școlare survin unele modificări în mersul 
trenurilor după cum urmează:

1. Se anulează circulația următoarelor 
trenuri de rang superior:

Tr.592/591- - TIMIȘOARA NORD - 
BUCUREȘTI NORD și retur în datele de 
10.04.1999 și 11.04.1999;

Tr. 697 - BUCUREȘTI NORD - TIMIȘOARA 
NORD în data de 10/11.04.1999;

Tr. 694 - TIMIȘOARA NORD - BUCUREȘTI 
NORD în data de 11.04.1999;

Tr. 1531 - ARAD - BRAD în datele de 10/ 
11.04.1999 și 11/12.04.1999;

Tr. 1532 - BRAD - ARAD în datele de 
11.04.1999 și 12.04.1999;

Tr. 1535/1538 și 1537/1536 - ARAD - 
VAȘCĂU și retur în data de 11.04.1999;

Tr. 820/821/831/834 și 833/832/822/823 - 
TIMIȘOARA NORD - CLUJ NAPOCA și retur în 
data de 11.04.1999.

2. Se anulează circulația următoareloi 
trenuri de persoane pe perioada 
vacantei școlare:

Tr. 2143/2146 - SIMERIA - HUNEDOARA și 
retur în perioada 03.04. - 18.04.1999;

Tr. 2385/2386 - SIMERIA - ILIA și retur în 
perioada 03.04. - 18.04.1999;

Tr. 2664 - PERIAM - TIMIȘOARA NORD în 
perioada 03.04.1999- 18.04.1999;

Tr. 2684 - SÂNNICOLAU MARE - TIMIȘOARA 
NORD în perioada 03.04.1999 -18.04.1999;

Tr. 2671 - TIMIȘOARA NORD - PERIAM în 
perioada 2/3.04.1999 -17/18.04.1999;

Tr. 2691 - TIMIȘOARA NORD -
SÂNNICOLAU MARE în perioada 2/3.04.1999 - 
17/18.04.1999.

3. Vor circula în mod suplimentar 
următoarele trenuri:

Tr. 697 - BUCUREȘTI NORD - TIMIȘOARA 
NORD la data de 9/10.04.1999;

Tr. 694 - TIMIȘOARA NORD - BUCUREȘTI 
NORD la data de 1Q.04.1999.

SC 
ARDEALUL 

SA Deva 
angajează urgent 

CONTABIL ȘEF 
Condiții:/

- studii superioare de 
specialitate

- experiență în domeniu.
Informații la 
tel. 219540.'

BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A.

AGENȚIA SIMERIA
vinde la licitație publică In data de 9 aprilie 1999, 

ora 9, la sediul Judecătoriei Hunedoara, Birou 
executor Judecătoresc, următoarele bunuri mobile și 
imobile proprietate a SC Agromec SA Călan, Jud. 
Hunedoara:

- secție de mecanizare Călan, situată In Călan, str. 
Tabăra Militară, nr. 3. Prețul de pornire a licitației 
este de 480.000.000 lei;

- moară de grâu MG 350, an fabricație 1993. Prețul 
de pornire a licitației este de 76.400.000 lei;

- storcător semințe, an fabricație 1993. Prețul de 
pornire a licitației este de 11.000.000 lei;

- alte utilaje agricole.
Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul BCR, 

Agenția Simeria, tel. 261908 și 262007 șl la sediul 
Judecătoriei Hunedoara - executor Judecătoresc.

SC ALIMENTARA SA 
DEVA 

cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl. FI, parter, 
ANGAJEAZĂ un număr de 8 VÂNZĂTORI.

Condiții:
- liceu de specialitate.
- liceu + calificare.

Informații la tel. 216406 sau compartiment 
personal.

SC “GOMAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT >

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

Compania Națională “Apele 
Române” S.A. - Direcția Apelor 

Mureș 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ fără 
preselecție la următoarele obiective de investiții:

1) Supraînălțare dig apărare râu Mureș comuna 
Brănișca, jud. Hunedoara;

2) Refacere și apărări de mal râu Strei comuna 
Baru Mare, jud. Hunedoara;

3) Refacere dig localitatea Lăpușnic, comuna 
Dobra, jud. Hunedoara.

Natura lucrărilor: lucrări de regularizare de albii, 
consolidări de mal, supraînăltări de diguri etc.

SURSA DE FINANȚARE: Fonduri PHARE. 
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: 22 

aprilie 1999, ora 9.00, la sediul Direcției Apelor Mureș, 
localitatea Tîrgu Mureș, str. Kdteles Samuel, nr. 33.

DESCHIDEREA LICITAȚIEI: 22 aprilie 1999, ora 10.00, 
la sediul Direcției Apelor Mureș, localitatea Târgu 
Mureș, str. Koteles Samuel, nr. 33.

DOCUMENTELE LICITAȚIEI: se procură contra 
sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare obiectiv de 
Investiții de la Direcția Apeftr Mureș.

GARANȚIA DE PARTICIPARE: 20.000.000 lei pentru 
fiecare obiectiv de Investiții.

TERMENUL LIMITĂ DE FINALIZARE A LUCRĂRII OR: 
30 noiembrie 1999.

Informații suplimentare: tel. 065-160289
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CREDIT BANK DEVA
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ ce va avea loc:
1) în data de 14.04.1999, ora 10.00, la Judecâtoria 

Deva, birou executori, următoarele:
- apartament (vilă) 5 camere, bucătărie, bale 2, 

holuri, pivniță, garaj și teren intravilan 353 mp, situat în 
Deva, str. B. Șt. Delavrancea, nr. 13, proprietar SC 
'PRODIMPEX COM”;

- casă P+2E+M, teren 283 mp, situat în Deva, str. 
Braniștei, nr. 7, proprietar SC 'MULLER INVEST";

- televizor, mobilă sufragerie - Berevoescu Nicolae;
- grajd, fanar, șopron, teren 1213 nip, situat în sat 

Bîrsău, proprietar SC "GABOR & JURJA”;
2) în data de 16.04.1999, ora 10.00, la Judecătoria 

Hunedoara, birou executori, următoarele:
- fabrică de bere, situată în Hunedoara, capacitatea 

15001/zi, proprietar SC ‘LIZ PRODIMPEX”;
- teren intravilan, suprafață 1362 mp, situat în 

Peștlșu Mare, nr. 262, proprietar Rus Crisfinel;
- clădiri agricole, construcții speciale agricole, 

imobile și teren 40.000 mp în satul Batiz, proprietar SC 
'COMIXT MASTERS”;

Informații suplimentare la sediul băncii din strada 1 
Decembrie, nr. 16 sau la telefon 211853.

CCNVCCAKL
In baza drepturilor acordate de Legea nr. 31/ 90 și 

statutul societății, Consiliul de administrație al SC 
BADPS SA Deva convoacă ADUNAREA GENERALĂ 
A ACȚIONARILOR în data de 14.04.1999, ora 12,00, la 
sediul societății din Deva, str. E. Gojdu, nr. 79, tel. 054/ 
227109, cu următoarea ORDINE DE ZI

1. Raportul Consiliului de administrație.
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de 

profit și pierdere pentru anul 1999
3. Raportul comisiei de cenzori.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 1999.
5. Aprobarea demisiei directorului general și 

numirea noului Consiliu de administrație.
6. Probleme diverse.
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ANUNȚ IMPORTANT!
1. în conformitate cu prevederile art.8 (3) din Legea 

finanțelor publice locale nr.189/1998 și a Legii bugetului 
de stat pe anul 1999, nr.36/1999, unitățile plătitoare și 
persoanele fizice care au reținut impozitul pe salarii din 
drepturile salariale în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare au obligația virării impozitului pe salarii 
la data plății salariului în contul bugetului județului în 
cotă de 10% pentru lunile ianuarie, februarie și martie și 
în cotă de 15% pentru luna aprilie și lunile în continuare, 
pe anul 1999.

Contul Consiliului județean în care se virează im
pozitul pe salarii este 213202 la care se adaugă codul 
fiscal al unității plătitoare deschis la Trezoreria Deva.

în cazul neachitării la termen, potrivit legii, a cotelor 
din impozitul pe salarii cuvenit bugetului județului, se 
va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită 
pentru încasarea sumelor cuvenite acestui buget și a 
majorărilor de întârziere prin aplicarea dispozițiilor 
legale.

ANUNȚ IMPORTANT!r
2. începând cu anul 1999, viza anuală a autorizațiilor 

de funcționare a activităților autorizate pe baza liberei 
inițiative în conformitate cu Decretul Lege nr.54/1990 se 
acordă de către Consiliul județean Hunedoara, care de 
altfel a eliberat autorizațiile.

Pentru acordarea vizei pe acest an, deținătorii auto
rizațiilor vor prezenta de la organele fiscale din teritoriu 
dovada achitării integrale a impozitelor și taxelor pe 
anul 1998, inclusiv restanțele.



Pioneer și Kenwood, se
cond hand. Tel. 092 894555.

• Căutăm baby siter pen
tru Germania și fată menaj 
în Deva. Informații 094/ 
693125,233454, după ora 
22. (3463)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Geoagiu Băi și bicicletă 
Pegas, bărbătească, nouă, 
prețuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20.

• Vând teren intravilan, 
Băcia. Tel. 672357 sau 092 
888571.(2499)

• Vând urgent 1 ha teren 
agricol, fînaț plus arabil, în 
comuna Gurasada, sat 
Ulieș, 8 milioane, negociabil. 
Informații comuna Baru, 
județul Hunedoara, tel. inter 
200.(9574)

• Vând casă și depen
dințe în Deva, str. Crișan, 
finisată, toate facilitățile, 
mobilă și electrocasnice. 
Tel. 092 518042. (4020)

•Vând casă, Leșnic, corn. 
Vețel. Tel. 219088. (2498)

• Vând casă, curte, 
anexe,în Cristur,nr.354. 
(2500)

• Vând apartament,cen
tral, Deva.Vând casă Cristur. 
Tel. 227548. (2497)

• Vând casă (zonă cen
trală), toate facilitățile, curte 
și grădină, preț avantajos, 
tel. 054/241158 (9945)

• Vând VW LT 28, fabri
cație 1981, Diesel, stare 
excepțională (dubiță), preț 
excelent. Tel. 233049. 
(4136)

• Vând mașină erbicidat 
1200 I, MIG 04, cultivator 
CPU 6. Tel. 715026, 
Hunedoara. (4145)

• Vând tractor Ford CP- 
45. Tel. 211128, 219045. 
(4004)

• Vând Dacia 1310, Ber
lină. doi am, 12.000 km la 
bord, preț 32 milioane, nego
ciabil, tel. 230513, după ora 
19. (3451)

• Vând Dacia 1300, Ro
mos, nr. 367, tel. 092/ 
701327, Lomonar Petrișor. 
(9946)

• Vând calculatoare se
cond hand și imprimante la
ser. Tel. 226644, 092 
724435. (2480)

• Vând nutreț - lucernă, 
trifoi. Banpotoc, nr. 63, tel. 
233690.(4013)

• Vând cadă baie fontă,
1,70 m, aparatură topogra
fică completă, noi. Tel. 
666446. (4015)__________

• Cumpăr celulare de
fecte, repar,decodez rapid 
și ieftin. Tel. 094 859958. 
(4025)

• Termoprofil Orăștie 
comercializează: tavan 
decorativ Donn, gips carton, 
structură galvanizată, cără
mizi din sticlă, vată 
minerală Tel, tâmplărie PVC, 
geam termopan, spumă 
poliuretanică, toate din im
port la prețuri de distribuitor. 
Tel. 092’ 740048, 092 
741940. (2653)

(4010)
• Viagra, 100 mg, 

180.000.01/6376273,092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând vacă cu vițel, iapă 
- 9 ani, cu mânz 10 luni, preț 
negociabil. Gothatea, nr. 84, 
corn. Gurasada. (4021)

• Ofertă unică! Praf 
înghețată, arome occi
dentale, prețuri minime, 
S.C. Mercurean SRL 
Orăștie, tel. 247499 (9931)

• Vând, închiriez spațiu 
comercial, ultracentral, în 
Deva, suprafața 127 mp, 
dotat cu toate utilitățile. 
Tel. 094/602419(4079)

• Vând și montez par
brize. Deva, Dragoș Vodă, 
14. Tel. 225075 (4083)

• Vând orice telecoman
dă pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868(2174)

• Vând acid citric, zaha-
rină, aspartam, Orăștie, 
str. Morii, 30, tel. 241167 
(9944)_________________

• Vând Laptop 386, im
primantă Epson, tastatură, 
mouse, TV color sport, 
videorecorder, compact 
disc, telefon portabil, com
bină muzicală. Tel. 711063 
(9028)

• Vând betonieră 0,70 mc, 
motor 380-220, peeț 
4.000.000, negociabil. Tel. 
230587, orele 16-22 (3462)

• Vând vitrină frigorifică, 
pe orizontală, preț avan
tajos, tel. 714386, 717655 
(9031)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, mobilat. 
Deva, central, telefon. Infor
mații 777415. (4017)

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, zona 
gării, prefer firme, elevi, 
studenți sau angajați. Tel. 
219334.(4019)

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial central. Tel 
216853, orele 16-22. 
(4029)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Lucaciu Comex 
SRL Deva angajează agenți 
comerciali și economiste. 
Tel. 234283. (4001)

• Societate interna
țională specializată în 
publicitate lansată acum 
18 ani, în Toronto, oferă 
oportunitate la numai 30 
de persoane motivate. 
Experiența nu este nece
sară. Câștiguri între 
700.000-1.000.000 lei/ 
săptămână. Tel. 627527, 
094/280444. (4096)

DIVERSE COMEMORĂRI

• Ești singur de Paști? 
Domnișoare fără preju
decăți căutăm bărbați 
dispuși la aventuri ero
tice. Rafinamente pe viu 
la domiciliu. Tel. 01/ 
8985323. (OP)

• Doamnă sexi doresc
partener discret și sen
zual. Plătesc eu. Tel. 01/ 
8985323. (OP)__________

• în conformitate cu Le
gea nr. 137/1995, SC 
Prosercom SRL Deva 
anunță începerea demersu
rilor pentru obținerea acor
dului de mediu pentru Maga
zinul “Ambient" din Brad, str. 
Republicii, nr.22. Eventua
lele sesizări se depun la 
sediul APM Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25. (4018)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Laz Romea Eugen. 
Se declară nul.

• Pierdut ștampilă apar
ținând societății comerciale 
Rebeca Prod Serv Corn SRL 
Hunedoara. O declar nulă. 
(9030)

• Pierdut legitimație ser
viciu pe numele Lupu Nico- 
lae. O declar nulă. (9032)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Sîrbu Aurelian. îl 
declar nul. (9033)

UN MED/C AMERICAN A 
DESCOPERIT O METODĂ 

ANT/MAHMUREALÂ
Un medic nutriționist american a descoperit o me

todă prin care se poate bea oricât alcool, fără ca acest 
lucru să afecteze sănătatea organismului și fără a 
induce mahmureala de a doua zi.

Nutriționistul a publicat și o carte pe această temă, 
“Drink as Much as You Want and Live Longer” (“Bea 
oricât de mult vrei și trăiește mai mult"). Medicul sus
ține că un adult obișnuit poate bea în jur de zece pa
hare de alcool pe zi, fără nici o problemă, cu condiția 
să aplice cîteva măsuri preventive.

Tratamentul constă în consumul de vitamine B- 
complex, muitiminerale și medicamente pentru prote
jarea ficatului. Medicul afirmă că vitaminele “curăță” 
efectiv ficatul și îl ajută să metabolizeze alcoolul.

De asemenea, medicul îi sfătuiește pe amatori să 
mănânce cu cel puțin trei ore înainte de primul pahar 
de alcool, pentru că hrana încetinește metabolismul și 
păstrează băutura în organism prea multă vreme. Tot
odată, o idee foarte bună este să se bea cât mai multă 
apă după fiecare pahar de alcool

NU UITATI

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

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

• Pierdut certificat de 
înregistrare fiscală nr. 
6368894, eliberat în data de 
1011 1994, pe numele A.F. 
Adriana. îl declar nul. (9575)

• Azi, 7 aprilie, se împli
nește un an de când a 
plecat dintre noi doamna

CORNELIA MUNTEAN
din Roșcani. Cei care au 
cunoscut-o și au prâțuit-o 
îi doresc odihnă veșnică. 
4026)

DECESE

• După o lungă și grea 
suferință s-a stins din viață 
fosta noastră colegă

EUGENIA BOGDAN
înmormântarea azi, 7 

aprilie a.c.. ora 14, la cimi
tirul din Vărmaga. Dumnezeu 
să o odihnească în pace!

• Un ultim omagiu celei 
care a fost o bună prietenă

JENI BOGDAN
Sincere condoleanțe din 

partea Emiliei Ciob și a 
foștilor colegi. (4022)

• Colectivele Direcției 
Sanitare Veterinare Deva și 
Laboratorului Sanitar Vete
rinar Județean Hunedoara 
sunt alături de colegul dr. 
Miron Ștefan la greaua 
încercare pricinuită de 
decesul mamei sale și 
transmit sincere condo
leanțe familiei îndurerate. 
(4024)

Reforma 
învățământuluiI 

pedagogic
> Unul dintre nivelele la care reforma învățământului 
românesc acționează printr-o restructurare importantă, cu 
modificări esențiale, îl reprezintă învățământul pedagogic. Este 
vorba, in principal, de statutul de pregătire profesională a celor 
care susțin activități didactice în ciclul primar, pregătire care 
presupune specializări complementare, respectiv studii 
superioare celor de până acum, realizate în cadrul colegiilor 
universitare de profil, in acest context, liceele pedagogice 
(despre care se credea la un moment dat că vor fi desființate) 
primesc alte rosturi, adaptate noilor cerințe. Astfel, conform 
hotărârii Ministerului Educației Naționale, unitățile menționate 
nu se transformă în colegii decât în situația în care doresc să- 
și schimbe profilul. în caz contrar, ele își păstrează profilul, 
funcționând ca filieră vocațională, cum este și cazul Liceului 
Pedagogic din Deva (instituție cu tradiție și cu rezultate 
apreciate în învățământul hunedorean), însă finalitatea e alta. 
Pentru detalii în acest sens ne-am adresat diui Liviu Popescu, 
directorul liceului.

■ Ce le oferă profilul pedagogic candidaților clasei a 
IX-a în anul școlar următor, die director?

- Pregătirea educatorilor și învățătorilor trecând la nivelul I 
colegiilor universitare, cei care vor absolvi de-acum liceul nostru 
vor obține atestare profesională ca personal didactic ajutător. 
Dintre specializările prevăzute, noi am optat pentru cele de 
bibliotecar școlar-documentarist și, respectiv, de pedagog școlar, 
durata studiilor fiind de patru ani. Precizez că elevii cuprinși în 
clase cu profil pedagogic până și inclusiv anul acesta își încheie l 
pregătirea cu diplomă de învățător-educator.

Elevii care vor veni la noi începând cu anul școlar 1999-2000 
vor susține patru probe de aptitudini, grupate de două secțiuni: 
probă de aptitudini muzicale și de coordonare motrică (care 
constă în intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o 
listă de 5 piese prezentate de către candidat și reproducerea de 
fragmente ritmico-melodice). Probele celei de-a doua secțiuni 
urmăresc verificarea condițiilor generale fizico-estetice și de 
mișcare a elevilor, capacitatea de a comunica și dicția, valențele 
artistice etc. Rezultatul probelor se apreciază cu “admis" și 
“respins’1 în toamnă vom avea 3 clase cu profil pedagogic și o 
clasă cu profilul filologie - teologie, inițiată de altfel cu câțiva ani în 
urmă și pentru care candidații vor susține, de asemenea, probe 
de aptitudini și un scurt test de cunoștințe religioase.

- Pregătirea în profil pedagogic poate fi continuată, 
așa cum menționam la început, în cadrul colegiului 
universitar, susținut de conducerea liceului sub această 
formă. Cum se desfășoară ea în noile condiții?

- La ora actuală, noi avem deja la colegiu o grupă de anul II și 
două grupe de anul I, peste 70 la sută dintre studenți fiind foști 
elevi ai liceului pedagogic. Pentru anul universitar 1999-2000 
avem prevăzut și aprobat de CNEA un număr de patru grupe de 
institutori - câte una de limba francezărlimba engleză, muzică și 
respectiv de educație fizică. Probele de admitere (propuse de 
Universitatea de Vest Timișoara, de care aparține colegiul) se 
susțin la limba română și la psihologie sau biologie (la alegere), 
ponderea mediei de la bacalaureat fiind "de 30 la sută. Studiile i 
sunt deocamdată de trei ani, excepție făcând absolvenții liceului 
pedagogic din promoțiile următoare (până în 2003), care fac doar 
doi ani.

Revin cu mențiunea că noi susținem necesitatea existenței 
liceului pedagogic, prin care se dobândesc acele abilități de tip 
didactic, în fond pregătirea în meserie. însă o diplomă nu-ți oferă 
în mod automat competențele; acestea se construiesc, iar noi 
dorim să fim o unitate care creăm competențe pentru învățământ.

Georgeta BÎRLA
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Investiții 
pentru cultură 

Din bugetul pe anul tre
cut al Primăriei comunei 
Vălișoara, aproximativ 120 
milioane de lei s-au alocat 
culturii, ne-a spus dna Mari
ana Huh, redactor (denu
mire mai nouă) la Căminul 
cultural Vălișoara. Cu aju
torul acestor fonduri s-a re
ușit finalizarea lucrurilor de 
zugrăvit și amenajare a că
minului cultural din Săliș- 
tioara. De asemenea, s-a 
avut în vizor repararea exte
riorului căminului cultural 
din Vălișoara, iar căminul 
din satul Dealu-Mare va 
avea un nou aspect. Rămâ
ne de văzut cât de repede 
se vor efectua toate lucră
rile, căci banii, după ce că 
sunt puțini, sosesc cu mare 
întârziere.

Comerțul în 
impas

Pe raza comunei 
Luncoiu de Jos există la ora 
actuală 26 de unități comer
ciale. Majoritatea magazine- | 
lor privatizate sunt profilate 
pe comerț cu amănuntul, 
însă unii întreprinzători au 
optat pentru producție, des- 
chizându-și ateliere de tâm
plărie. Odată cu apariția Or
donanței de Urgență nr. 50/ 
1998 multi patroni au renun
țat la personalul angajat cu 
carte de muncă reducându- 
și așadar activitățile. Dacă 
unitățile particulare rezistă 
de pe o zi pe alta, magazi
nele sătești ale Consum- 
coop se descurcă mai greu, 
un bufet din comună fiind în
chis, urmare aceleiași ordo
nanțe 50 .

Cristina CÎNDA
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SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva 
cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 2 
[în clădirea Fundației pentru tineret], 

oferă persoanelor disponibitizate in baza Ordonanțelor 9 sau 22 
Consultantă Gratuită•

pentru pornirea si dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu 
Program: 10.00 -16.00 zilnic [luni-vineri]

• - Ce mai e nou, doctore?
- Nimic nou. Sezon mort. Toți sunt sănătoși...

,^'remea
Vremea va fi caldă și 

schimbătoare. Cerul va 
fi variabil, semnalându- 
se ploi răzlețe spre 
sfârșitul intervalului. 
Vântul va sufla slab la 
moderat din sector 
vestic și sud-vestic. 
Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 18- 
23 grade, iar minimele 
între 4-8 grade. 
Dimineața izolat se va 
produce ceață în zonele 
joase. (Ildiko Maier)

„NTIJ SUNTEM DE ACORD 
CU PARTIDELE 

CONSTITUITE PE 
CRITERII ETNICE”

Conferința de presă organizată luni, 5 
aprilie a.c., de către filiala hunedoreană a 
Partidului Național Român, a scos în 
evidență câteva dintre cele mai importante 
aspecte doctrinare prin care partidul 
încearcă să capteze atenția electoratului. 
După primul congres al PNR, congres care 
a avut loc la București în 27 și 28 martie, 
partidul a pornit pe drumul 
individualizării și clarificării 
doctrinare, dorindu-se a fi 
un răspuns la criza actuală 
a partidelor politice.

Ambițiile tânărului partid
sunt foarte mari, el propunându-și 
câștigarea alegerilor din anul 2000. De 
altfel, în acest sens probabil că este foarte 
mult de lucru, PNR fiind creditat în prezent 
cu numai 2% din preferințele electoratului.

S-a susținut ideea că PNR nu este unul 
naționalist ci este unul modern, de factură 
liberală, propunând dezvoltarea țării 
conform vechiului slogan: ,,Prin noi înșine". 
Totuși, la întrebările jurnaliștilor referitoare 
la politica față de minorități, dl Nicolae 
Jurca, președintele filialei, a spus că PNR 
nu sprijină și nu este de acord cu partidele 
constituite pe criterii etnice. Se consideră că 
minoritățile naționale se pot exprima foarte 
bine în rândul partidelor politice existente.

Rămâne de văzut în ce fel PNR va reuși 
să își impună doctrina pentru a atrage 
simpatia electoratului.

A. N/STOR

PUNR susține încetarea 
operațiunilor militare 

din Iugoslavia
La sediul filialei hunedorene a Partidului 

Unității Naționale Române a avut loc luni, 5 aprilie 
a.c., o conferință de presă la care a participat și 
dl deputat Petru Șteolea. Au fost prezentate 
ultimele acțiuni din planul legislativ și politic ale 
partidului, nuanțându-se câteva dintre acestea. A 
fost prezentat comunicatul tinerilor PUNR-iști 
reuniți în 2 aprilie la Sfântu Gheorghe. Ei își 
exprimă îngrijorarea față de situația din 
Iugoslavia, susținând încetarea imediată a tuturor 
acțiunilor militare de pe teritoriul acesteia. Este 

adresat, de asemenea, un apel 
sincer tinerilor de etnie maghiară 
și de alte naționalități pentru a 
respinge orice încercări ale 
radicalilor din UDMR de incitare 
la revizionism și secesiune.

De asemenea, în cadrul aceleiași conferințe 
de presă, dl Lucian Albu, președintele subfilialei 
Deva a PUNR, a prezentat strategia de relansare 
a agriculturii și industriei alimentare a României.

PUNR susține că producția agricolă depinde 
esențial de dezvoltarea celorlalte sectoare 
economice. Sunt propuse mai multe măsuri de 
relansare a producției agricole, statul având un 
rol important în sprijinirea producătorilor agricoli. 
Asupra documentului privitor la relansarea 
agriculturii vom reveni însă mai pe larg cu o altă 
ocazie.

în plan local, PUNR este nemulțumit de 
faptul că Primăria municipiului Deva 
tergiversează problema biroului parlamentar al 
dlui deputat Petru Șteolea.

Deși au fost făcute cereri repetate pentru 
repartizarea unui spațiu în acest scop, fie nu s- 
a răspuns, fie au fost făcute propuneri de spații 
complet neadecvate unei asemenea 
întrebuințări.

A. NISTOR

•----------
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pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 

str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată, 77,0487 % din acțiunile Societății Comerciale “PRAM CONTROL” - SA 
Călan, cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17/F, județ Hunedoara, cod fiseal R 10381026, număr 
de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/195/ 1998, având:

Obiectul principal de activitate:Servicii în domeniul energiei electrice
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 390.500 mii lei.
Cifra de afaceri (la 31.12.1998): 2.001.876 mii lei
Pierdere la 31.12.1998: 42.577 mii lei
Structura acționariatului la data de 9.03.1999 este:

Programul anticriză
(Urmare din pag. 1)

esențiale ale realizării unei creșteri 
macroeconomice rapide și durabile. A 
asista cu pasivitate, cum s-a întâmplat din 
păcate până acum, la căderea industriei și 
agriculturii, la adâncirea gradului de 
sărăcie a populației, la transformarea a tot 
mai numeroase localități în zone 
defavorizate și a întregii țări în piață de 
desfacere a surplusului de produse 
calitativ inferioare din alte țări nu 
înseamnă altceva decât o sinucidere lentă 
și sigură, plasarea României în rândul 
coloniilor. De aici apare explicabil de ce 
cei dotați migrează spre situații mai 
favorabile, iar cei năpăstuiți de soartă își 
târăsc zilele în mizeria și sărăcia la care îi 
supun aleșii neamului care sunt 
neputincioși să gestioneze resursele 
materiale și umane, își împlinesc propriile 
interese și nu le pasă de suferințele 
electoratului pe care l-au înșelat cu 
nerușinare și cu promisiuni deșarte. Vom 
ajunge oare ca măcar în anul viitor să 
culegem roadele unui program care se 
vrea anticriză? Va fi sau nu validat acest 
program în Parlament? Sunt întrebări ce 
își așteaptă un răspuns concret, adică 
prin fapte.

✓---------------------------------------------------\

Cine cu cine se 
in In trânta

(Urmare din pag. 1)

când se va scumpi pâinea, dacă se 
vor privatiza iAS-uriie, de ce este 
agricultura în aer și zootehnia ia 
pământ.

Și Romteiecomui, privatizat de 
greci, are chef de trântă și ne-a mai 
îngenunchiat cu o serie de creșteri 
ale tarifelor ia telefoane, de ia 1 
aprilie a.c. Grecii nu ne păcălesc, ne 
jumulesc. Radu Sârbu se ia ia trântă 
cu Comtimui și cu Sidexul, care 
oricum sunt în corzi, în timp ce 
primul ministru vrea să trimită ia 
podea FPS-u! la jumătatea anului 
viitor. Cei de aici speră să nu-i lase 
inima.

După ce a mai împroșcat cu noroi 
niște miniștri și politicieni, CV Tudor 
s-a luat la trântă cu Parlamentul, în 
fața căruia a pierdut prin 
neprezentare. Acum îl invită ia trântă 
justiția, adversar neînduplecat (ar 
trebui să fie) al nelegiuirilor de tot 
felul. După trânta pe care i-a 
administrat-o lui Miron Cozma...

\______________________________ /

Acționar %Nr. acțiuni
FPS 12.035 77,0487
SIF - -
PPM 3.585 22,9513
Manager - -
TOTAL 15.620 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 300.875.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 250.000 lei și garanția de participare de 9.026.250 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE:
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 26.04.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 3.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize 
convertibile în USD deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/ 
1998, modificată și completată, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Secașiu 
Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele" 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

Miercuri
7 aprilie

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 D-na 
King, agent secret (s/r) 
13.00 Universul cu
noașterii (r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00
Repere vitale (mag. eco
logic) 16.30 Desene ani
mate 17.00 Medicina 
pentru toți 17.30 Familia 
Simpson (s, ep. 35) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 433) 
19.55 Săptămâna Mare 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 
21.00 Lumea bărbaților 
(s, ep. 9) 21.30 Fotbal 
Meciul 1 în semifinalele 
Ligii Campionilor (d) 
23.40 Jurnalul de noapte. 
Sport

TYR 2
9.00 Fotbal Avan

cronica semifinalelor Ligii 
Campionilor UEFA (r) 9.30 
Mapamond (r) 10.00
Teleenciclopedia (r) 10.50 
Principiul dominoului (r) 
12.20 Sănătate. Că-i mai 
bună decât toatei (mag. / 
r) 13.05 Rebelul (s, ep. 22) 
14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ultimul ep.)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Cântece și doruri 
20.10 D-na King, agent se
cret (s) 22.00 Patrula 
(dramă SUA 1991) 23,40 
Opera Mundi

ANTENA 1
6.45 Dimineața de

vreme 10.00 Știri 10.15

Agenția de presă (r) 10.20 
Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.10 Să fii cel 
mai bun (s, ep. 1) 12.00 
Odiseea americană (do) 
13.00 Știrile amiezii 13.30 
Esmeralda (s, ep. 18) 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.20 Trei destine (s, ep. 
121) 16.05 Ape liniștite (s) 
17.00 Știri 17.25 Camila (s, 
ep. 3) 19.00 Observator 
20.00 Prezentul -simplu
20.30 L.A. doctors (s., 
ep.1) 21.20 Cronici
paranormale 22.45 Marius 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Aventura (s/r) 11.30 
NYPD Blue (s/r) 12.30 Su
san (s/r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Hercule (s) 13.45

Xena, prințesa războinică 
(s) 14.30 Spirit de echipă 
(s) 15.00 Galactica (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.45 
Cărările iubirii (s) 7.30 
Știrile PRO TV 18.00 
Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 O femeie 
curajoasă (thriller SUA 
1994) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine (s)

ACASĂ
7.00 -12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Marimar (s, ep. 59) 15.00 
Surorile (s/r) 16.00
Guadalupe (s, ep.164) 
17.00 Viața noastră (s, ep. 
27) 18.00 Dragoste și 
putere (s) 18.45 înger 
sălbatic (s) 19.30 Tom și 
Jerry; Prăjiturică (d.a) 
20.15 Celeste se întoarce 
(s, ep. 53) 21.00 Minciuna 
(s, ep. 13) 21.45 Surorile (s, 

ep. 78) 22.30 Argatul (w. 
SUA’71)

PRIMA IV
9.00 Prima oră 13.00 

Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14;05 Celebri 
și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s) 16.00 Știri 
16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.50 
Real TV 19.00 Detectivi de 
elită (s) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 
Comisarul Rex (s, ep.19)
21.30 Gardă de corp (s, 
ep. 6) 22.30 Știri 23.00 Ul
tima ediție (talkshow)

HBG>
10.00 Spectacolul (f. 

muz. SUA 1997) 11.30 
Camioane ucigașe (horror 
SUA 1997) 13.15 Călătoria 
(aventuri SUA 1993) 15.00

Dragă, am micșorat copiii^ 
(s) 15.30 Ochiul divin (f. 
dragoste SUA ’97) 17.00 
Proprietăreasa (f. 
dragoste SUA 1996) 19.00 
Beverly Hills Ninja (co. 
SUA 1997) 20.30 Valul 
ucigaș (thriller SUA 1995)
22.30 Stargate: „Copiii 
zeilor” (s)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.30-18.00 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

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