
Memorandu
mul cu FMI 

pune unghia 
în gâtul 

întreprin
derilor cu
pierderi

Dacă Guvernul va 
respecta cele negociate cu 
FMI, în acest an am putea 
deveni martorii unei veritabile 
șarje curative în ceea ce ne
am obișnuit să numim 
“miezul dur" al economiei 
românești. în Memoran
dumul cu FMI este prevăzută 
pentru acest an lichidarea a 
40 de firme ce sunt 
responsabile pentru 5 la sută 
din pierderile sectorului de 
stat, respectiv privatizarea 
unui grup de societăți ce au 
“pe conștiință” 7,7 la sută din 
totalul pierderilor. Ofensiva 
împotriva pierderilor din 
minerit și metalurgie a 
devenit realitate. în județul 
Hunedoara, în acest an, se 
închide sectorul primar de 
producere a oțelului de la 
"Siderurgica”, acțiune ce con
duce la diminuarea drastică 
a industriei miniere din zona 
Teliuc-Ghelar. Până la finele 
lui 1999, Guvernul s-a 
angajat să reducă cu 25 la 
sută pierderile operaționale 
aferente celor două industrii, 
în cifre, acest lucru înseamnă 
închiderea a 46 de mine, o 
reducere a personalului cu 
8000 de persoane, precum și 
o degrevare a bugetului de 
stat prin micșorarea cu 40 la 
sută a volumului subvențiilor 
calculate în valută. Se speră 
că închiderea operatorilor 
economici cu pierderi va 
deveni mai ușor de înfăptuit 
o dată cu promovarea noii 
Legi a privatizării și a 
normelor de aplicare a 
acesteia. Eficientizarea 
închiderii întreprinderilor va fi

A. SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive la 

depozitele In lei Persoanelor 
fizice!

X la 30 de zile - 76% 
Xla 60 de zile - 73%
X la SO de zile - 70%

[ Cumpărători despre comeițul 

din satul lor
Doar în trei sate ale 

comunei Totești funcționează 
magazine ale cooperației și 
anume în satul centru de 
comună, în Păclișa și în 
Cîrnești. în paralel, s-au 
deschis rând pe rând, în 
aceleași localități, magazine 
private, acestea reprezentând 
acum un procent de 90 la sută 
din totalul activității 
comerciale.

- Privatizatii sunt foarte 
bine aprovizionați - afirma dna 
Hortenzia Sălășan din Totești. 
Găsim de toate - de la pâine 
proaspătă la mezeluri de toate 
felurile (care sunt aduse de la

~ . ■ -■ --

Războiul din Iugoslavia

Jumătățile de măsură... 
r

respectiv la reîntoarcerea 
refugiaților, bineînțeles a celor 
ce doresc să mai revină la 
ruinele ce rămân după război 
în Kosovo, pentru a relua viața 
de la zero, cum se spune. Alți 
scenarifti prevăd chiar o 
perioadă mai îndelungată, atât 
pentru confruntări, cât fi 
pentru revenirea celor plecați 
din regiune. Cu alte cuvinte, 
vedem deci că sunt făcute 
calcule pentru tot felul de 
variante, ceea ce face ca 
eforturile pentru pace să fie,

După 49 de zile fi nopți de 
bombardamente asupra 
Iugoslaviei, forțele NATO par 
decise să continue ostilitățile 
până la atingerea obiectivului 
final, care ascunde încă multe 
probleme necunoscute. Afa 
cum afirmă specialiftii în 
materie de războaie pentru 
“Furtuna în Balcani” există 
făcute mai multe scenarii, 
durata conflictului fiind 
estimată la circa 4 luni de zile, 
după care se va trece la 
perioada de stabilizare,
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ÎNTÂLNIRE LA CONSILIUL
JUDEȚEAN

Luni, 10 mai 1999, la sediul Consiliului'Județean 
Hunedoara, a avut loc o întâlnire cu caracter oficial cu 
reprezentanții județului maghiar BÂCS-KISKUN, dnii Pâl 
Adâm și Ferenc NAGY, vicepreședinți ai Adunării Generale 
a județului Băcs-Kiskun.

Aflați într-un turneu în județele românești membre ale 
Euro-regiunii Dunăre-Criș-Mureș-Tisa, cei doi vice
președinți unguri au ținut în principal să transmită mesajul 
oficial al părții maghiare reprezentate în Euro-regiune cu 
privire la situația actuală a cooperării sub egida DKMT 
datorită tragicelor evenimente din Iugoslavia.

Euro-regiunea Dunăre-Criș-Mureș-Tisa a fost constituită 
în xirmă cu 2 ani și de atunci a încercat să dea o 
componentă activă cooperării de tip euro-regional, 
grupând parteneri români din județele Arad, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Timiș, iugoslavi din Provincia 
Autonomă Voivodina și din cele 4 județe maghiare: Bekes, 
Csongrâd, Bâcs-Kiskun și Yăsz-Nagykun-Szolnok.

Delegația maghiară a fost primită la Consiliul județean 
de către dnii Gheorghe Barbu, președinte al Consiliului 
județean, loan Băda, vicepreședinte, luliu Winkler, 
subprefect al județului Hunedoara, Gheorghe Grun, 
director general al Camerei de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara, și Ciprian Alic, șef serviciu relații 
externe al CJH.

Conținutul discuțiilor s-a axat pe imposibilitatea 
funcționării pentru moment a Euro-regiunii (care conform 
statutului ia hotărâri prin Forumul Președinților doar în 
consens unanim) datorită atacurilor NATO asupra 
Iugoslaviei, unul dintre membrii cooperării fiind Voivodina, 
profund afectată de această situație. A fost exprimată

LUMEA

(Continuare în pag. 8)

o societate din Sîntuhalm), 
inclusiv legume și fructe 
exotice. Prețurile sunt ceva mai 
joase decât cele practicate în 
unitățile cooperației.

La magazinul din Totești, 
situat mai central, nu prea erau 
cumpărători. “Oamenii nu au 
bani și de aceea nu se prea 
cumpără... Nu se ajung banii, 
viața este grea la sat. 
Produsele noastre, ale 
agricultorilor, sunt ieftine, față 
de cele desfăcute de comerț, 
care-s foarte scumpe" - afirma 
un potențial cumpărător, care 
a dorit să rămână anonim. Am 
reținut și alte opinii. “La Cîrnești 

fac comerț mai mulți 
privatizați, mai este și unul al 
cooperației, dat în locație de 
gestiune - spunea dna 
Eleonora Jurmoni. Cele care 
funcționează în casele proprii 
(“Onica" spre exemplu) sunt 
deschise de dimineața până 
seara târziu".

“Concurența a adus 
îmbunătățiri - afirma dl prof. 
Virgil Câmpeanu. Sunt de 
toate, însă ultima scumpire a 
fost prea accentuată, mai 
ales la detergenți, de la 5600

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 8)
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dacă nu zădărnicite, cel puțin 
mereu tergiversate, invocându- 
se diverse motive, care mai de 
care mai năstrufnice.

Cu toate că iugoslavii mai 
fac încă un pas concret spre 
actul de pace anunțând 
începerea retragerii parțiale a 
forțelor militare din regiunea 
Kosovo, iată că secretarul de 
Stat al SUA, dna Albright, 
găsefte de cuviință că aceasta 
reprezintă doar o jumătate de 
măsură. De asemenea, 
încăpățânându-se să-fi impună 

■
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condițiile formulate în bloc fi 
neâdmițând nici un fe! de 
concesie, mai marii peste 
NATO fi cei din umbra lor nu 
doresc câtufi de puțin să facă 
vreun gest de bunăvoință 
pentru a se putea reveni la 
masa tratativelor.

Nici la Consiliul de 
Securitate al ONU nu s-au 
prea făcut progrese, defi

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

• - Domnule doctor, 
care e cel mai eficient 
tratament contra 
căderii părului?
- Ghilotina!

f Un recital 
de excepție

Monica Daniela Dăian este 
o adolescentă extrem de sobră 
pentru vârsta ei, o adevărată 
domnișoară delicată și finuță. 
Cu atât mai surprinzătoare 
sunt, dincolo de aparenta 
fragilitate, forța sa 
interpretativă, ușurința cu care 
trece de la un stil muzical la 
altul, concentrarea maximă 
când este la pian. Ca să ajungi 
la aceste calități, când ești abia 
în clasa a Vlll-a, îți trebuie „ta
lent și antrenament”, după 
opinia dnei Ana Fodor, 
directoarea Liceului de Muzică 
și Arte Plastice „Sigismund 
Toduță" Deva, care mai 
remarca și foarte buna evoluție 
a Monicăi din ultimul an.

în deschiderea recitalului, 
găzduit de sala festivă a 
Prefecturii, dna muzicolog Ana 
Fodor a prezentat-o pe Monica 
Daniela Dăian pornind de la 
tradițiile muzicale locale, în 
care un rol deosebit a avut 
liceul pe care-l conduce. La 
vârsta sa Monica are un 
palmares impresionant: 11 
premii și mențiuni la concursuri 
de interpretare instrumentală, 
dintre care trei internaționale 
(două în Italia și unul în Grecia). 
La fel de impresionantă este și 
experiența sa artistică: o 
participare la o „serată 
muzicală" a regretatului losif 
Sava, o apariție într-un 
spectacol alături de soprana 
Maria Slătinaru Nistor și de 
maestrul violoncelist Alexandru 
Moroșanu iar mai recent 6 

I recitaluri de pian în cantonul 
Jura (Elveția). La turneul 
elvețian din aprilie a fost 
deosebit de apreciată evoluția 
sa, Monica fiind invitată să mai 
susțină și alte recitaluri în 
această țară.

Un public mai numeros 
decât la alte manifestări de gen 
a ascultat cu plăcere și chiar a

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8) |
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O fruHioAsÂ performanță 

a echipei popicarilor t>c la 

Siderurgica Hunedoara ,

Câștigarea titlului de 
vicecampioanâ naționala

O întrecere fârâ precedent Obiectivul propus ne-a obligat

Ion lonichente, președintele 
Clubului “Siderurgica ” 

Hunedoara

Dl Ion lonichente, 
președintele Clubului 
“Siderurgica" Hunedoara, a 
participat la multe competiții 
din campionatele interne, dar 
și ia diverse competiții peste 
hotare, deosebit de atractive, 
cu suspans și surprize dintre 
cele mai “tari". Și totuși, 
trăirile sufletești prin care a 
trecut în cele 3 zile de 
concurs la Turneul final al 
Campionatului Diviziei 
Naționale de popice, ce s-a

__________________________  

desfășurat recent la Tg. 
Mureș, au fost mai intense 
decât oricând. “Din 1975, 
când Siderurgica (pe atunci 
Metalul) a promovat în Divizia 
A, ne gândeam că va veni 
timpul să atacăm și marea 
performanță de a ajunge și 
pe podiumul întrecerii” - ni s- 
a destăinuit I. lonichente. 
Intențiile noastre au început 
să se transforme în 
certitudine abia după 1995, 
când a fost dată în folosință 
moderna sală de popice, o 
bază materială cum nu mai 
există în țară și în foarte 
puține țări din vestul Europei. 
Condițiile de pregătire, 
creșterea valorică a echipei 
au adus locul al 3-lea în 
campionatul '97 - '98. Decizia 
de a ataca locul 2 în 
campionatul recent încheiat a 
fost unanimă. Hunedorenii au 
luptat din răsputeri în 
campionat și au reușit să-și 
asigure participarea la 
Turneul final de la Tg. Mureș.

Din relatările popicarilor, 
ale antrenorului, ale celor 
care au însoțit echipa, 
președintelui clubului, dar și 
ale sindicatului Siderurgica, 

dl Petru Vaidoș, întreaga 
echipă a dovedit o 
puternică coeziune 
sufletească, ambiție și 
putere de luptă ce au 
impresionat pe spectatori și 
specialiști. Pe pista de 
concurs, fiecare în parte a 
pus în valoare experiența și 
cunoștințele asimilate la 
antrenamente și meciuri 
oficiale, manifestând și o 
mare dorință de afirmare, 
reușind să întreacă 
puternicele formații din 
Brașov și Galați, care 
dispun de o seamă de 
jucători ce au evoluat la 
cele mai puternice echipe 
din prima divizie a țării. 
Fiindcă trebuie să reținem 
că toți componenții lotului de 
la Siderurgica sunt 
hunedorenii Ei au reușit 
frumoasa performanță de a 
se clasa pe locul al doilea 
(după Cimentul Fieni) 
câștigând titlul de 
vicecampioanâ națională și 
dreptul de a participa în 
prestigioasa Cupă a Cupelor 
al cărei turneu se va 
desfășura între 19-23 
octombrie, în Austria.

Antrenorul jucător 
Iulian Ghergheli

După ocuparea locului I în 
Seria Nord, echipa de popice a 
Clubului Siderurgica Hunedoara 
a obținut dreptul de participare la 
turneul final al Campionatului 
Național care s-a desfășurat în 
sala Electromureș din Târgu Mureș 
în perioada 29 aprilie - 2 mai a.c. și 
a aliniat la start 6 echipe: Cimentul 
Fieni, Rulmentul Brașov, 
Constructorul Galați, Petrolul 
Teleajen, CFR Industria Sârmei 
Câmpia Turzii și Siderurgica 
Hunedoara. Hunedorenii s-au 
deplasat la Târgu Mureș cu 
obiectivul declarat de a ocupa unul 

yjdin primele două locuri ale

să ne autodepășim
clasamentului. Iulian Ghergheli, 
antrenorul echipei, împreună cu 
Mănel Manea, căpitanul echipei, 
Nicolae Popa, veteranul echipei, 
și Paul Csoka ne-au relatat 
extraordinara experiență de la 
Târgu Mureș: "Ne-am pregătit 
special în acest sens. Totuși, 
datorită tensiunii psihice și unor 
probleme de acomodare cu 
pistele, în prima zi de concurs am 
avut o evoluție mai slabă, 
clasându-ne doar pe locul III cu 
5316 p.d.

A doua zi însă ne-am 
mobilizat suplimentar și am revenit 
puternic clasându-ne pe locul al 
ll-lea, cu 5538 p.d.'Tonul acestei 
reveniri l-a dat chiar căpitanul 
echipei - Mănel Manea. El a 
realizat o performanță excelentă 
(960 p.d.), a fost efectiv sufletul 
echipei fiind mereu aproape de 
băieți și ajutându-i să-și 
depășească emoțiile. în plus, 
atunci când nu evolua pe pistă, 
căpitanul echipei a animat galeria 
care ne-a susținut frenetic.

în urma rezultatelor din 
primele zile eram la egalitate de 
puncte cu Rulmentul Brașov, 
astfel că jocul din ziua a treia a 
fost decisiv. întreaga echipă s-a 
conectat la tensiunea și miza 
partidei, obiectivul propus 
obligându-ne să ne autodepășim. 
Experiența și valoarea veteranului

Mănel Manea, 
căpitanul echipei

Nicolae Popa i-au permis 
realizarea unui record de 981 
p.d. L-a urmat îndeaproape 
căpitanul Mănel Manea (978 
p.d.), dar nici ceilalți component 
ai echipei: Traian Țălnar, Radu 
Timar, Alin Crăițar și Bogdan 
Prodan n-au dezamăgit. Până și 
juniorul Paul Csoka și-a făcut pe 
deplin datoria realizând peste 
900 p.d. Astfel că per ansamblu 
am realizat 5591 p.d. - record al 
echipei la un joc în deplasare - 
și ne-am îndeplinit obiectivul 
propus cucerind titlul de 
vicecampioanâ națională.”

PENTRU PRIMA OARĂ 
ÎN CUPELE EUROPENE

Câștigarea titlului de vicecampion obligă! Așa cred toți 
la unison, conducere și echipă, considerând că a reprezenta 
România într-o competiție europeană este o mare onoare și 
cu siguranță sportivii hunedoreni se vor strădui să se 
prezinte ia un nivel superior. Pe ce se bazează ei? în primul 
rând au asigurate condițiile de pregătire și antrenamente pe 
piste similare pe pian mondial, o componență 
corespunzătoare din punct de vedere competitiv ai lotului 
de jucători. Și realiști, hunedorenii recunosc că ie lipsește 
experiența în întâlnirile internaționale cu miză, numărul 
evoluțiilor peste hotare fiind totuși redus (2 turnee în 
Germania).

La Cupa Cupelor, ce se va desfășura între 19-23 
octombrie ia Haiiein, în Austria, participă 18 echipe. Primele 
4 echipe ce realizează cei mai mare număr de punctaj se 
califică în finală, pentru care meciurile se reiau de ia punctaj 
zero. Dintre echipele ce ajung în finală, trei urcă pe podium.

, Binearficaunasăfieahunedoreniior. >_______________________________________________ *

■ Juniorii își pun [
■ întrebarea: >
! “Noi nu putem?” !

Succesul repurtat de seniorii de la Siderurgica îi I 
| stimulează și pe juniori să atace performanța. Trebuie să | 
| subliniem că la Clubul “Siderurgica” grija pentru creșterea | 
. în propria pepinieră a viitorilor popicari hunedoreni este în . 
I preocuparea permanentă a conducerii ne demonstrează I 
| și prezența în loturile naționale a unor tineri de real talent: | 
i la lotul de seniori se pare că vor fi prezenți Traian Țălnar și i
* Mănel Manea. J
' De la juniori, Paul Csoka pleacă la lotul ce se deplasează 1 
| la Campionatul Mondial de juniori, iar Zoltan Feher, va fi | 
| prezent în luna iunie la Campionatul Mondial de cădeți în | 
I Italia. O mare speranță se anunță a fi Bogdan Prodan. Și .
• sunt și alții ce se pregătesc pentru a deveni schimbul de « 
| mâine al unei formații competitive, Siderurgica Hunedoara. | 
I Ei își pun o întrebare firească: “Noi nu putem ?” Și poate o i 
garată luna viitoare la Turneul final de juniori la ... Hunedoara.

' BAZĂ SPORTIVĂ DE ' 
NIVEL EUROPEAN

Modernizată după Revoluție cu sprijinul financiar al Combinatului 
Siderurgic și al SC ICS Hunedoara, popicăria aparținând clubului sportiv 
Siderurgica este una dintre cele mai modeme din Europa. Materialul de 
joc (piste, bile, popice) este foarte performant, iar tribunele sunt mici dar 
cochete. în afara popicăriei propriu-zise, baza sportivă mai cuprinde o 
sală pentru protocol și o sală pentru conferințe de presă. Ca o 
recunoaștere a calității acestei baze sportive, in mai 1995 Federația 
Europeană i-a încredințat clubului Siderurgica organizarea și găzduirea 
Campionatului European de popice-seniori.

Toți componenții lotului hunedorean cu care am discutat s-au declarat 
mulțumiți de condițiile de antrenament oferite de popicăria Siderurgicii. 
Pe de altă parte, apreciind că „la popice lupți în primul rând cu pista și 
materialul de joc și nu cu adversarii" jucătorii ne-au declarat la unison că 
„jocurile de acasă sunt foarte grele pentru că în sala noastră toată 
lumea joacă bine deoarece pistele de concurs sunt foarte bune".

Pregătirea pe o astfel de bază sportivă foarte performantă trebuia 
să ducă în cele din urmă și la obținerea unor performanțe sportive pe 
măsură. Astfel că acest titlu de vicecampioanâ națională obținut la Târgu 
Mureș confirmă nu doar valoarea lotului hunedorean și interesul conducerii 
clubului pentru performanță ci și calitatea foarte bună a bazei de 

^antrenament și concurs a clubului Siderurgica. y

Veteranul
Nicolae Popa - 

maestru al 
sportului 

Nicolae Popa, veteranul 
echipei, joacă popice la Hunedoara 
din 1975, de la înființarea echipei 
de popice a Siderurgicii. în cei 
aproape 25 de ani de activitate 
sportivă a adunat peste 400 meciuri 
în Divizia Națională, plus participări la 
numeroase alte întâlniri 
internaționale. A fost de două ori 
campion național, de 6 ori 
vicecampion și de alte 6 ori medaliat 
cu bronz, acumulând în total 14 
medalii. Din 1992 este “maestru al 
sportului", iar în perioada 1987 - 
1997 a activat și ca antrenor. Cel mai 
bun rezultat internațional l-a obținut 
la Cupa Masters, desfășurată la 
Blansko (Cehia) în 1995, când s-a 
clasat pe locul 10 în competiția cu 
campionii naționali (proba 
individuală) din întreaga lume. 
Totuși, consideră că cel mai 
important concurs la care a participat 
a fost Campionatul Național recent 
încheiat la Târgu Mureș. Prezența 
sa în lotul hunedorean aduce un 
plus de experiență și de siguranță în 

^evoluția echipei._____________________,
Echipa de popice a clubului Siderurgica Hunedoara - vicecampioanâ națională.

Mezinul Paul 
Csoka - un junior 

de perspectivă
Paul Csoka, mezinul 

echipei, a luat contact cu 
popicele în 1994, la Clubul 
Siderurgica. Acum este cel mai 
bun component al lotului de 
juniori, fiind juniorul titular al 
echipei de seniori. Iulian 
Ghergheli, antrenorul său, ne 
spunea despre el: “Este un 
jucător mai puțin talentat, dar e 
muncitor, dârz și tenace. De 
când l-am promovat la seniori, a 
urmat pas cu pas echipa, 
progresând foarte mult.” Este 
component al Lotului național 
de juniori cu care în perioada 16- 
22 mai va participa la 
Campionatele Mondiale de la 

^Opova (Cehia)._________________

Pagină realizată de 
Sabin CERBU, 

Ciprian MARiNUȚ 
Foto: Traian MÂNU
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în ultimii ani au apărut 
muiți adepți ai terapiilor 
complementare, fie ei 
terapeuți, fie suferinzi, 
care doresc să se trateze 
prin asemenea metode, 
altele decât ceie aie 
medicinei aiopate. 
Asociația Națională de 
Terapii Complementare din 
România (ANATECOR) din 
Arad în colaborare cu 
Universitatea Ecologică 
București și cu Asociația 
Umanitară SETRAS Deva 
organizează astfel de 
cursuri și ia Deva. Timp de 
câteva săptămâni, vinerea 
și sâmbăta, cadre 
didactice universitare ie 
vor prezenta cursanțiior 
diverse teme, ca de 
exemplu Anatomie și

CURSURI DE 
TERAPII 
COMPLEMEN

TARE
fiziologie, Forme comple
mentare de terapii, Trata
mente pe trasee 
energetice, Refiexoterapia, 
Masajul virtual, Bioiaserui 
uman, Fiziologia plantelor 
și fitoterapie ș.a. Cursurile 
se vor încheia printr-un 
examen și un jurământ 
deontologic, cursanții 
primind un certificat/ 
atestat de practicant.

La deschiderea cur
surilor; găzduită recent de

saia festivă a Prefecturii, 
au fost prezenți dna 
Margareta Dăscăiașu din 
partea ANATECOR, 
conf, uni v. dr. Traian 
Stănciuiescu, de ia 
Universitatea "A Li. 
Cuza”iași, prof. univ. dr. 
ing. Alexandru Măruță, 
de ia Universitatea 
Ecologică București, și 
A iexan dru Tokar, 
președintele SETRAS 
Deva, invitații au făcut o 
inspirată și interesantă 
pledoarie pentru 
terapiile complementare, 
pentru orizontul larg de 
cunoaștere pe care-i 
deschid participanțiior ia 
aceste cursuri. (V. 
ROMAN)

Despre adevăr și curajul de a-l afirma
într-o scrisoare adresată redacției, dl F.T. (din 

respect pentru vârsta celui ce ne scrie am folosit 
doar inițialele numelui), pensionar din Deva, mă 
ceartă sfătos că am scris fără să semnez articolul 
“CARP - un punct de sprijin pentru vârsta a treia", 
în care făceam cunoscute câteva realizări 
meritorii ale Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Deva și pune nesemnarea 
articolului pe seama lipsei de curaj a autorului. Ca 
să lămurim lucrurile, îl informez pe respectabilul 
domn F.T. că lipsa de curaj în gazetărie nu m-a 
caracterizat niciodată. Articolele, în mod deosebit 
cele critice, le-am semnat totdeauna: Ion Cioclei. 
Ceea ce n-a observat domnia sa este faptul că 
articolul respectiv era găzduit într-o pagină cu mai 
muiți autori și destinată exclusiv municipiului 
Deva. Patru semnatari își asumau 
responsabilitatea pentru conținutul paginii 
respective. între ei și subsemnatul.

Altul este însă substratul scrisorii domnului 
F.T. El reflectă acea mentalitate păguboasă a 
cusurgiului conform căreia dacă cineva ales sau 
numit într-o responsabilitate saU pur și simplu din 
proprie inițiativă, nefortat de rigorile vreunei

responsabilități, a făcut ceva, musai să existe un 
interes personal în acel ceva. Dl F.T. este intrigat 
din ce bani a putut să cumpere CARP Deva două 
case, una servind ca sediu al Casei, club și 
ateliere de prestări servicii pentru pensionari, iar 
alta drept policlinică pentru aceiași pensionari, 
membri ai Casei, așa cum este și dl F.T. Domnia 
sa găsește și explicația provenienței banilor: 
contribuția la fondul de ajutor pentru caz de deces 
și cotizația la fondul social al Casei (din care se 
acordă împrumuturi bănești) nu au fost niciodată 
indexate cu coeficientul inflației în timp ce banii 
păstrați în bancă sau la CEC au produs dobândă. 
Așa să fie. Dar pentru cine s-au făcut toate 
acestea, stimate domn? Le folosește cumva în 
exclusivitate președintele CARP sau consiliul de 
conducere al Casei? Este parcă un blestem la noi 
românii să-l condamnăm pe cel care face ceva, 
pentru că a făcut ori să-l condamnăm pentru că 
nu a făcut. Zicala românească “Să moară capra 
vecinului" nu s-a născut ea din nimic. Alte 
divagații pe marginea acestei scrisori n-ar avea 
rost.

ion CIOCLEI 
_________________________ J

"Promovabilitatea” la 
privatizare a firmelor 

hunedorene
Conferința de presă lunară organizată de 

Sucursala Hunedoara a FPS a prilejuit directorului 
acesteia, dl ing. Viorel Coposescu, ocazia prezentării 
unor aspecte legate de stadiul privatizării în zona 
arondată. Situația capitalului social privatizabil al 
firmelor hunedorene, din punctul de vedere al 
distribuției acțiunilor, se prezintă astfel: 26 % 
privatizat, 14 % aparține SIF, iar diferența de 50 de 
procente a rămas în patrimoniul statului, adică în 
custodia FPS. în luna aprilie a c. Sucursala 
Teritorială Hunedoara a emis avize favorabile pentru 
298 de note aferente operatorilor economici din 
județele Hunedoara, Alba și Gorj. Pentru județul 
Hunedoara s-au aprobat 46 de note privind vânzarea 
de acțiuni, 13 note pentru vânzarea de active și s-au 
aprobat 7 programe de restructurare. Portofoliul de 
societăți comerciale al Sucursalei Teritoriale 
Hunedoara a FPS numără 133 de poziții. Pentru 
acest an, programul de privatizare prevede vânzarea 
acțiunilor la 108 firme. Din păcate, întâlnirea cererii 
cu oferta nu se face atât de des cât ar trebui, 
promovabilitatea la privatizare specifică firmelor 
hunedorene fiind sub 40 la sută. Astfel, în luna 
aprilie, Fondul a scos la privatizare 20 de societăți 
comerciale, reușind semnarea contractelor doar 
pentru 7 dintre ele. De la începutul anului, în județul 
Hunedoara au fost privatizate 24 de firme.(A.S.) y

Anomalii
O doamnă din Simeria al cărei nume îl știm, dar ne-a rugat 

să nu-l divulgăm, ne-a adus la cunoștință două aspecte care nu 
sunt altceva decât anomalii și nemulțumesc profund populația 
orașului, mai precis pe cei ce locuiesc în apartamentele din 
blocuri, lată care sunt acestea:

In ședința sa din 29 aprilie a.c. Consiliul local a hotărât să 
nu mai acorde subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț 
și tarife la energia termică furnizată populației, începând cu data 
- atenție - de 1 aprilie. Oare se poate hotărî retroactiv? In orice 
caz, hotărârea respectivă i-a supărat pe cei în cauză ce vin în 
număr mare la S.C. General Slm Prest SA să protesteze.

Simeria are cinci centrale termice, din care trei funcționează 
cu gaz metan, iar două cu combustibil lichid. Ei bine, la cele pe 
gaz o gigacalorie costă 204 000 lei, iar la celelalte 345 000 lei. 
Deci cei racordați la cele două centrale au mai mult de plătit 
pentru căldură și apă caldă ceea ce, evident, nu le convine și 
protestează tot la S.C.General Sim Prest. Pentru rezolvarea 
acestei probleme ar fi două soluții: 1. Să se treacă și cele două 
centrale pe gaz metan, dar pentru asta este nevoie de bani și 
nu puțini; 2. Să se facă o medie între cele două costuri care să 
se aplice la toată lumea până se va găsi o soluție mai 
convenabilă.

. Traian BONDOR y
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' Vezi bine, e scris cu litere foarte mari:

TELEMOBIL ARE 
CELE MAI MICI
TARIFE
PENTRU.CONVORBIRI

NOKIA 650
cel mai mic și compact telefon din 

categoria sa, numai prin TELEMOBIL

• sunet perfect
• radio FM
• calculator
• 4 jocuri
• calendar

NU PIERDE ACEASTĂ OFERTĂ I
Oricum ai privi, realitatea e 
aceeași: TELEMOBIL are 
cele mai mici tarife pentru 
convorbiri, în telefonia 
mobilă.
Și superlativele nu se 
termină aici, pentru că poți 
alege noul telefon NOKIA 
650, extrem de mic și 
compact, alături de alte

Abonament 
lunar

Minute 
naționale 
gratuite

mini 80 $80.00 600

mini 50 $50.00 300

mini 40 $40.00 200

mini 20 $20.00 80

mini 14 $14.00 50

modele performante de 
telefoane NOKIA.
în plus la TELEMOBIL ai 

conectare gratuită și cea 
mai bună acoperire 
națională.
Conectează-te la 
TELEMOBIL pentru cele 
mai clare avaptaje din 
telefonia mobilă!

T sutele nu Includ TVA

TELEțj^BIL

DEVA • Bd. Decebal, Bl. 8, parter (Galeriile de Artă)
• Tel/Fax: 054 234 048 • Mobil: 098 592 686

Conferință de presă
Expoziție de 
echipament 

sportiv
Săptămâna trecută, la sala festivă a 

Grupului școlar cu program sportiv Deva, a 
avut loc o expoziție de echipamente și 
materiale sportive, produse de firmele 
Spieth din Austria și Christian Moreau din 
Franța. Parada costumelor de gimnastică a 
fost prezentată cu grație și eleganță de 
câteva sportive ale acestei școli.

Aflat pentru prima oară în România, la 
invitația conducerii școlii sportive, 
reprezentantul firmei Sport Christian 
(Austria), dl Christian Katzlberger, a adus la 
cunoștința celor prezenți istoricul, dar și 
calitatea produselor etalate în standuri. “Pe 
plan mondial, în topul firmelor care produc 
echipament de gimnastică, firma Spieth se 
bucură de o apreciere deosebită. Oferim 
clienților o gamă variată de articole: 
treninguri, încălțăminte pentru gimnastică, 
magneziu, palmiere etc la prețuri 
avantajoase", a afirmat dl Christian 
Katzlberger. în urma unei vizite efectute în 
sălile de gimnastică, reprezentantul firmei 
austriece a hotărât să facă o ofertă specială 
promovând aparatura de gimnastică, “cu 
gândul de a ajuta școala în cel mai complet 
mod, spre a crește potențialul gimnasticii în 
această instituție “,'a afirmat dumnealui. De 
menționat faptul că, de-a lungul anilor, firma 
Spieth a adus o importantă contribuție în 
dezvoltarea aparaturii de gimnastică.

Printre invitații prezenți la deschiderea 
expoziției s-au aflat și dl Corneliu Voicu, 
director în cadrul Inspectoratului școlar 
județean, dl Dorin Reclaru, directorul 
D.j.T.S., profesori ai liceului și numeroși 
elevi. Dl Ion Bădoi, directorul Grupului 
Școlar cu Program Sportiv, aprecia acțiunea 
ca fiind “unica de acest gen în școala 
noastră. Nu poate decât să ne bucure 
intenția de colaborare și pe viitor cu cele 
două firme străine. Sperăm ca prin vânzările 
care se vor face, colaborarea cu domniile lor 
se va materializa cu o sponsorizare pentru 
școală, constând în echipament și aparatură 
sportivă".

Până atunci însă, important este faptul 
că expoziția este deschisă permanent, 
beneficiind de ea toți elevii școlii sportive.

Cristina CÎNDA
\___________________________________ /

Din când în când, din lipsă 
de argumente, unii zeflemiști 
își ridiculizează adversarii 
politici, cu sintagma 
“nostalgici". Termenul era la 
modă acum câțiva ani și 
stigmatiza nomenclatura, 
adică aristocrația “roșie". Cu 
timpul, cuvântul s-a banalizat 
și a fost abandonat, existând 
pericolul efectului de 
bumerang. E drept că înainte 
de evenimentele din 
decembrie ’89, un grup 
restrâns de profitori și-au 
adjudecat privilegii, s-au 
îndepărtat de popor, iar în 
urmă cu’ 10 ani au fost 
debarcați de la putere.

Există însă o populație 
(majoritară) care regretă 
perioada de acum 20-30 de 
ani, când prin eforturi mari și-

a câștigat un nivel de trai 
omenesc, lipsit de grija zilei 
de mâine. Acum, acești 
cetățeni onești asistă 
nedumeriți la distrugerea 
economiei naționale... A-i 
numi “nostalgici” e o infamie 
adusă unei întregi generații 
care a clădit o țară.

O întrebare se iscă 
numaidecât: dar înainte de 
1944 nu existau “nomen
claturiști”? Ei și urmașii lor nu 
au nostalgia “vremurilor 
bune"? Ba bine că nu! Că 
doar ce-or fi fost liderii 
partidelor de guvernământ, 
miniștrii, directorii generali, 
prefecții, înalții funcționari de

stat, primarii, căpeteniile 
armatei, jandarmeriei, poliției, 
serviciilor secrete etc? Nu se 
gudurau ei pe sub pulpana 
regelui și erau răsplătiți cu 
salarii grase și alte avantaje? 
Nu se pupau în bot și se 
dedau la “dolce vita” cu 
moșierii, bancherii, patronii de 
fabrici, uzine, mine, bordeluri? 
Acum, ei și urmașii lor visează 
zi și noapte la “restitutio in in
tegrum”, adică să redevină ce- 
au fost. Ei formează tagma 
nostalgicilor după ziua de 
alaltăieri, când poporul îi 
ducea în cârcă.

Așadar, nomenclaturiști 
au fost și ieri și altădată, vor fi 

șt mâine și poimâine. 
Nomenclaturiștii de azi, cei 
cu zeci de milioane pe lună, 
vor fi nostalgicii de mâine, 
după ce vor fi deposedați de 
averile acumulate prin jaf și 
fraudă, iar publicul îi va 
arăta cu degetul și-i va numi 
în derâdere “nostalgici”.

Deci, când cineva 
aduce vorba de nostalgici și 
nomenclaturiști ar trebui să 
precizeze despre care 
categorie de ciocoi e vorba 
- de cei vechi sau de cei 
noi? Nu de alta, dar se fac 
confuzii regretabile, fiindcă 
chiar și Bulă are nostalgia 
lui: “Bine era, măi frate, pe 
vremea lui Stalin! Eram 
tânăr și viril”.

ioachim LAZĂR

Gestul unui domn
în satul Roșcani, comuna Dobra, a luat ființă cu o vreme în 

urmă societatea “Morala creștină ”. Societatea s-a înființat la 
inițiativa dlui Ovidiu Munteanu, fost ministru al telecomunicațiilor, 
actualmente director al “Romtelecom” Deva și are caracter de 
nonprofit. Președintele acesteia este inițiatorul ei, vicepreședinte 
este dl Victor Șuiaga, preotul de la biserica din sat, iar secretar dl 
învățător Octavian Ocnean.

Societatea a preluat și vândut marfă provenită din donații, în 
special articole sanitare, dar și altele. Banii ce se vor strânge din 
vânzarea acestora se vor utiliza numai și numai în interesul satului. 
Cu ei se va întocmi planul de urbanism general al localității, se va 
curăța albia pârăului ce străbate așezarea, se va dezvolta turismul 
rural în zonă ș.a.

Am mai sens în ziarul nostru despre gestul nobil al celor ce au 
plecat din satul unde au văzut lumina zilei, dar nu l-au uitat și se 
străduiesc să facă ceva pentru el și oamenii lui, pentru consătenii 
lor. Dl Ovidiu Munteanu, ce lucrează de muiți ani în domeniul 
telecomunicațiilor, ajungând cum bine se știe chiar ministru în 
acest domeniu a introdus - in premieră în România, telefonia 
automată în Roșcani și iată acum a inițiat înființarea societății 
“Morala creștină” ce, nu ne îndoim, va contribui la progresul satului 
Roșcani.

Traian BONDOR 
\_____________ /
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r Deficit bugetar de 
2.248,4 miliarde lei

Conform datelor statistice ale Ministerului Finanțelor, în 
perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 1999, veniturile totale 
încasate la bugetul de stat au fost de 30.951,8 miliarde lei, 
iar cheltuielile de 33.200,2 miliarde lei, rezultând un deficit 
fiscal pe primele patru luni ale anului curent de 2.248,4 
miliarde de lei. Dacă excludem vărsămintele din 
privatizare, de 6.612 miliarde lei, deficitul se ridică la 
8.860,4 miliarde lei, depășind cu peste 36 la sută limita 

Lprevăzută pentru acest an, de 6.500 miliarde lei.

Criza grâului
De mai mulți ani, producția de grâu este valorificată 

la prețuri care nu acoperă cheltuielile cultivatorilor. 
Pentru că mafioții lucrează, lată, în acest an, în lunile 
februarie - martie, grâul de anul trecut a fost 
achiziționat sau scos la licitație de băncile unde 
agricultorii aveau datorii cu 670-750 lei/kg, iar acum 
este comercializat cu 1500-1600 lei/kg, cu profit gras 
pentru comisionari și intermediari. în acest timp, 
reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai Patronatului 
din Morărit și Panificație se duelează în declarații pe 

Jema crizei grâului. y

Județul Hunedoarar

- șomaj în creștere

Sucursala Minieră
Poiana Ruscă - Teliuc, din 
componența CNCAF
“Minvest” Deva, nu figura în 
nici un document pentru 
reducerea atât de severă a 
activității în care se află 
acum. Restructurarea și 
reorganizarea celor două 
unități, de la Teliuc și 
Ghelari, cu rezerve de 
minereu de fier, cu efective 
consolidate și dotare tehnică 
adecvată, ar fi urmat cursul 
normal al reformei 
economiei naționale, mai 
accentuat în întreprinderile 
cu pierderi, cum sunt și cele 
din sectorul minier.

însă programul de 
raționalizare și eficientizare 
a producției de oțel la 
“Siderurgica" Hunedoara, 
elaborat de curând și 
urmând să devină funcțional 
în 3-4 luni, i-a pus pe minerii 
și preparatorii din Poiana 
Ruscă în situația de a nu 
mai avea cui livra producția 
de minereu de fier extras și 
prelucrat. Ca urmare, 
restructurarea sucursalei s-a

precipitat brusc. Conducerea 
“Minvest” și Prefectura 
Hunedoara au inițiat imediat 
discuții cu toți factorii 
responsabili, de la nivel local 
și central, inclusiv cu 
potențiali beneficiari ai 
concentratului de fier din

întâlnirea care a urmat 
mitingului de protest 
organizat la Deva în 6 mai 
a.c. Ele se referă la 
disponibilizarea a 500 de 
angajați din totalul de 1100 al 
sucursalei și plata lor 
conform OG nr. 22, 
modificată prin OG nr. 68 și

La SM Poiana Ruscă - Teliuc

Activitatea continuă 

la parametri reduși

Poiana Ruscă, și au adoptat 
măsuri care să diminueze 
impactul social asupra 
salariaților sucursalei.

Aceste măsuri au fost 
comunicate liderilor sindicali 
de la Teliuc și Ghelari de 
către prefectul județului 
Hunedoara, dl Nicolae 
Stanca, și directorul general 
al CNCAF “Minvest” Deva, dl 
Septimiu Câmpean, la

garantarea menținerii cel 
puțin pentru un an de zile a 
celorlalți 600 de angajați, cu 
activitate redusă, e drept, în 
majoritatea structurilor de 
producție de până acum.

La amintita discuție de la 
Prefectura Hunedoara, liderii 
de sindicat au cerut să se 
urgenteze demersurile 
pentru declararea peri
metrului Teliuc - Ghelari, cu 
prelungire în Hunedoara și

Călan, drept zonă defavo
rizată, plata integrală a 
sumelor cuvenite celor 
disponibilizați și garantarea 
locurilor de muncă pentru 

■cei rămași în activitate; • 
asigurarea^alariilor pe 
luna aprilie a.c. Prefectul 
Nicolae Stanca și directorul 
general al “Minvest”, 
Septimiu Câmpean, le^au 
dat răspunsuri lămuritoare 
și garanții liderilor sindicali 
la solicitările formulate, 
însă aceștia și-au exprimat 
neîncrederea și au 
avertizat cu autolichidarea 
întregului personal al 
sucursalei, declinându-și 
responsabilitatea pentru 
securitatea zăcământului și 
a dotării tehnice, în cazul 
că doleanțele lor nu vor fi 
soluționate rapid și în 
totalitate.

Se caută noi modalități 
de diminuare a impactului 
social generat de această 
situație gravă de la SM 
Poiana Ruscă - Teliuc.

i*
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„Umirom" Petroșani 
rămâne alături de mineri

Prin ponderea extrem de pronunțată a 
mineritului, metalurgiei și energeticii în totalul 
economiei sate - domenii aflate în pronunțat proces de 

restructurare și reorganizare, cu consecințe imediate 
în disponibilizări masive de personal -, județul 
Hunedoara se situează pe un nedorit loc întâi pe țară 
la capitolul șomaj, cu peste 25 la sută din forța de 
muncă activă. Prin reforma dură din industria minieră, 
acest sector și-a diminuat în mod drastic producția, 
dar mai ales efectivele, atât în subunitățile Companiei 
Naționale a Huilei Petroșani, cât și în cele ale 
Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului 
“Minvest” Deva, generând serioase probleme de 
natură economică și socială.

De asemenea, la Siderurgica Hunedoara și 
îndeosebi la Sidermet Călan, mii de angajați și-au

COMENTARIUL PAGINII

Atelierele Centrale Petroșani, pe numele lor de naștere 
de acum 90 de ani, unde a fost montată celebra Coloană 
a Infinitului a lui Constantin Brâncuși, s-au aflat întotdeauna 
alături de minerii Văii Jiului. Pentru ei au construit o gamă 
diversă' de utilaje, instalații și echipamente miniere, piese 
de schfrnb necesare acestora, pentru ei au efectuat ample 
lucrări de întreținere și reparații ale utilajelor din subteran 
și de la suprafață.

Utilajele de tăiere a cărbunelui și de susținere a 
abatajelor, de forat și perforare, cele pentru aeraj, pompare 
și transport, echipamentele de automatizare minieră, de 
hidraulică minieră și înaltă presiune au constituit un 
permanent și prețios sprijin în activitatea de extracție și 
preparare a cărbunelui din Valea Jiului. Azi, fostele AC 
Petroșani și apoi URUMP se numesc SC „Umirom" SA. 
Din păcate, veritabila stea în constelația utilajului minier 
românesc și-a redus considerabil din strălucire, pe măsura 
restrângerii extracției carbonifere, a diminuării investițiilor 
și dotării întreprinderilor miniere.

- Conjunctura atât de nefavorabilă din minerit în 
general, din Valea Jiului în special, afectează în mod serios 
și producția societății noastre, ne spunea deunăzi dl Aurel 
Aron, director tehnic la SC „Umirom” SA Petroșani. De 10 
ani n-am mai construit decât un complex de tăiere și 
susținere mecanizată a oărbunelui, livrat în 1994 minei 
Livezeni. A scăzut foarte mult producția și pentru celelalte 
utilaje și instalații pe care le realizam aici. Azi mai 
producem ceva grinzi articulate de susținere a abatajelor, 
confecții metalice, piese de schimb pentru instalațiile de 
extracție. Ne-am dezvoltat însă activitatea de reparații ale 
utilajelor și echipamentelor miniere, mai ales la complexele 
mecanizate, care se reciclează de două ori pe an, dar și la 
mașinile de extracție, la echipamentele electrotehnice, la 
alte utilaje și instalații. Am fost și vom rămâne alături de 
mineri, deoarece unii fără alții nu putem exista. Sperăm ca 
situația în domeniu să se normalizeze, să știm fiecare ce 
avem de făcut.

în aceste condiții „Umirom” Petroșani s-a orientat mai 
mult spre producția de export, realizând și livrând 
componente pentru funiculare și ^iese pentru utilaje din 
industria cimentului în Ungaria, instalații de reciclare a 
reziduurilor menajere în Germania, piese ornamentale din 
fontă în Anglia. Cu toate acestea, societatea se află într-o 
situație economico-financiară delicată. Diminuarea 
producției conduce la restrângerea efectivelor. în perioada 
următoare, 600 de angajați din totalul de 1600 vor părăsi 
întreprinderea nonagenară. Trist dar adevărat.

\______________ ____________________________

1
.nul trecut a apărut O.G. nr.24 privind regimul zonelor 

defavorizate. La scurt timp au fost elaborate și normele 
metodologice de aplicare a acesteia. Autorul lor-Agenția 
Națională pentru Dezvoltare Regională. Dar pentru că 
ordonanța avea foarte multe lacune, iar instrucțiunile de 
aplicare erau catastrofale - în opinia unui bun cunoscător 
în domeniu -, actul normativ a fost modificat și adăugit 
prin Legea nr.20/1999. Pentru aceasta era nevoie de noi 
norme metodologice de aplicare. Seria a ll-a a normelor 
pentru aplicarea ordonanței..., respectiv a legii... a fost 
elaborată tot de ANDR. Ele s-au aflat și în județul nostru 
pentru modificări și îmbunătățiri și au fost retrimise în 
urmă cu câteva zile la ANDR pentru desăvârșire și avizare, 
urmând să fie puse în circulație și aplicare.

pierdut locurile de muncă, dar n-au fost ocolite de 
spectrul acestui fenomen nemilos al tranziției la 
economia de piață nici orașe precum Hațegul sau 
Orăștia. Din păcate, politica de restructurare a 
economiei s-a redus până acum doar la disponibilizări 
de personal, nu și la identificarea și materializarea 
unor alternative de creare a noi locuri de muncă. 
Acompaniamentul social, sintagmă mult trâmbițată de 
guvernanți, a rămas vorbă în vânt, el însemnând doar 
măsura pasivă de acordare a câtorva salarii celor 
rămași fără servicii, în baza ordonanțelor de urgență. 
Numai că această soluție este extrem de păguboasă. 
După terminarea banilor, care nu țin toată viața și “nu 
aduc fericirea”, acei oameni nu mai au nimic. Nici 
măcar o vagă speranță într-un loc de muncă. Iar 
ajutorul de șomaj nu ține nici el de cald prea mult, lată, 
numai în Valea Jiului, în mai puțin de o lună, 10.000 de 
oameni vor ieși de la plata ajutorului de șomaj, 
îngroșând rândul celor disperați pentru existența lor.

Cât privește declararea zonelor defavorizate și 
avantajele oferite celor care ar vrea să deschidă 
diferite activități în aceste localități, această 
perspectivă a rămas o Fata Morgana. Mulți vin, se 
interesează și pleacă. Ei nu află prea repede facilitățile 
cu care sunt amăgiți. Și asta pentru că Ordonanța 
nr.24/1998, aprobată și modificată prin Legea nr.20/ 
1999, este incoerentă, iar normele metodologice de 
aplicare nu sunt elaborate nici la această dată. S-au 
creat o serie de organisme, consilii, agenții, consorții 
- la nivel central și în teritoriu - cu atribuții în sprijinirea 
reabilitării zonelor miniere defavorizate, însă unele 
dintre ele au activități paralele. E drept că încearcă să 
întreprindă câte ceva, însă legislația stufoasă și 
haotică, precum și puținătatea banilor le frânează 
demersurile și rezultatele concrete. Iar guvernanții, 
parlamentarii privesc indiferenți din fotoliile lor 
călduțe, capitonate cu scai.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA 
Foto: Traian MÂNU
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loan Birtaș, prim- 
vicepreședinte al CNCSMR

La recentul simpozion 
pe tema dezvoltării 
zonelor miniere, organizat 
in județul nostru, ia 
Cinciș, i-am întrebat pe di 
loan Bîrtaș, 
vicepreședinte 
CNCSMR, cum 
reabilitarea
localități, în condițiile în 
care eie au, în majoritate, 
un caracter monoin- 
dustrial, în speță minier.

- Lucrul este posibil 
din două unghiuri, sau pe

prim
ai 

vede 
acestor

Reabilitarea zonelor miniere
două căi, sublinia 
interlocutorul. Una ar fi 
prin reformarea temeinică 
și profesională a 
domeniului, respectiv prin 
restructurarea și reorga
nizarea unităților, ia 
niveluri reduse de 
producție și cu efective 
diminuate, însă prin 
măsuri inteligente de 
micșorare a pierderilor, a 
cheltuielilor neeconomi- 
coase și de creștere a 
productivității și eficien
ței. Eu vorbesc din 
experiența Regiei Plum
bului și Zincului Baia 
Mare, azi șt ea Companie 
Națională, în care am 
lucrat. De aici au plecat, 
prin ordonanța 22, nu mai 
puțin de 13.000 de 
angajați din totalul de 
26.000. Măsura ne-a luat 
prin surprindere, însă prin 
colaborarea și înțelegerea 
dintre conducerea Regiei 
și miiitanții sindicali am 
găsit soluții de estompare

a șocului social, 
alternative de locuri de 
muncă. Am ințeies că 
trebuie să aplicăm măsuri 
tehnice și tehnologice de 
îmbunătățire substanțială 
a calității minereului 
extras și de creștere a 
randamentelor de
extracție în uzinele de 
preparare, diminuând 
cheltuielile ia 1000 iei 
producție marfă de până ia 
2100 de iei, în timp ce ia 
unele exploatări miniere 
costul ia 1000 iei producție 
marfă se menține încă ia 
6000-7000, chiar 8000 de 
iei. Așa ceva nu mai este 
de acceptat. Din păcate, ia 
CNCAF “Minvest" Deva s- 
au schimbat cam des 
directorii, nu a existat o 
minimă înțelegere între 
administrație și sindicate 
și măsurile benefice au 
întârziat. Insă eu cred că 
lucrurile se vor așeza și ia 
Deva în matca ior normală.

- Și cea de a doua ca ie ?

- Aceea presupune 
reabilitarea zonelor 
miniere prin ocuparea 
personalului disponibi- 
iizat în aite activități 
decât ceie extractive, 
tradiționale. în acest 
sens, ANDiPRZM îi 
revine o mare respon
sabilitate, pentru identi
ficarea și materializarea 
unor soluții privind 
crearea de locuri de 
muncă.

- Dar are ANDIPRZM 
această forță?

- Cu mai multă 
insistență și organizare 
în teritoriu, cu mai mult 
sprijin din partea 
Guvernului și a 
autorităților locale, eu 
cred că își va putea 
îndeplini atribuțiile. Noi, 
sindicatele, de ia nivel 
centrai și local, o vom 
ajuta din toate puterile. 
Este vorba de oameni 
care ne-au dat girul să le 
apărăm interesele.



CERF1999 -
Târg sau expoziție?

Computer and Electronic 
Romanian Fair este de opt ani de zile 
cea mai mare expoziție specializată de 
tehnologia informației și comunicații (TI 
& C) din țara noastră. Prima ediție 
internațională a avut loc în anul 1992 
reunind 50 de firme și atrăgând un 
număr de 15.000 de vizitatori. Cea de- 
a opta ediție organizată în perioada 4 
- 8 mai 1999 a reunit nu mai puțin de 
350 de firme din țară și străinătate, 
aproape 100.000 de oameni trecând 
în cele patru zile pragul Centrului 
Expozițional ROMEXPO din Capitală. 
Comtek International Inc. este firma 
americană care s-a ocupat de la 
început de organizarea CERF, o filială 
a acesteia - Comtek Expositions 
România - preluând și dând amploare 
ulterior celui mai important eveniment 
TI&C din țara noastră.

CERF este un eveniment de 
anvergură și cel mai reprezentativ 
forum românesc pentru firmele ce 
activează în domeniu. Tehnologia 
informației, comunicațiile, birotica, 
mass-media de specialitate sunt 
domeniile de interes pentru 
producători, distribuitori, comercianți, 
integratori de sisteme informatice, 
reprezentanți ai presei, precum și 
pentru reprezentanții instituțiilor 
guvernamentale și publice care sunt 
prezente în fiecare an. De altfel, acest 
din urmă aspect este ilustrat și de

prezența la festivitățile de deschidere 
ale târgului a președintelui României dl. 
Emil Constantinescu precum și a 
ambasadorului SUA la București, dl. 
James Rosapepe.

Pe lângă programul expozițional, 
CERF a fost și gazda mai multor 
conferințe care au avut ca teme 
definirea stadiului la care a ajuns în
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prezent școala românească de 
informatică, prezentând diverse aplicații 
realizate de informaticienii români. Tot 
cu această ocazie s-au decernat și 
premiile CERF 1999 celor mai bune 
produse hardware și software de pe 
piața românească, existând nu mai 
puțin de 11 secțiuni la care s-a 
concurat, plus marele premiu CERF.

Am fost prezenți la acest adevărat 
festival al tehnologiilor de ultimă oră 
încercând să redăm și cititorului 
hunedorean ceva din atmosfera 
târgului. Sigur, având în vedere 
condițiile nu tocmai propice pentru 
dezvoltarea domeniilor de vârf ale 
informaticii în țara noastră, participarea 
masivă la târg a populației - în special 
a tinerilor - este în măsură să dea 
speranțe pentru viitor. O mai mare 
implicare a instituțiilor guvernamentale 
în sprijinirea industriei românești de 
profil poate să îi impulsioneze 
dezvoltarea, știut fiind faptul că românii 
sunt unii dintre cei mai buni 
informaticieni din lume. Posibilitățile 
materiale limitate ale românilor au lăsat 
CERF la stadiul de expoziție, ambițiile 
organizatorilor de transformare într-un 
târg lovindu-se de zidul înalt al 
diferenței dintre salarii și costurile' 
produselor. Puțini sunt acei români 
care își pot permite achiziționarea de 
echipamente de ultimă oră, chiar și 
pentru firmele mici cumpărarea unor 
asemenea produse reprezentând o 
cheltuială imensă. Dar, având în 
vedere potențialul pieței românești și 
continua scădere a prețurilor la nivel 
mondial se poate presupune că nu 
peste mulți ani tot mai mulți români vor 
veni la CERF nu doar ca vizitatori ci ca 
și cumpărători.

oe

V»
141 
ft.

u 
V»

ft.

ft

O
Vi
14* 
ft.

*
V*
Vi

141 
ft*

Administrarea 
convorbirilor telefonice 

PhonEX, program prezentat la CERF de către 
firma IMA Infoconsult, este un sistem 
computerizat de administrare a convorbirilor 
telefonice. Se instalează pe un PC de 
configurație minimală conectat prin intermediul 
unei interfețe la centrala telefonică. Cu ajutorul 
pachetului de programe PhonEX toate 
convorbirile efectuate sau primite de către o 
centrală telefonică sunt automat înregistrate 
într-o bază de date ce poate fi consultată în orice 
moment. Are nenumărate posibilități de 
configurare fiind extrem de ușor de folosit. Cu 
ajutorul lui PhonEX Guard se pot depista 
diversele fraude. Tiparul de comportare al 
centralei telefonice poate fi ușor determinat, în 
funcție de acesta observăndu-se toate deviațiile. 
Se pot defini liste cu numere de telefon admise 
pentru a fi apelate, sau perioade de timp când 
se pot face aceste apeluri, limitându-se astfel 
posibilitățile de fraudă.

La bancă pe Internet
Compania Logimax a propus la CERF o 

soluție de Internet Banking integrată cu 
aplicațiile Globus, dar care funcționează și cu 
alte platforme. Noțiunea de Internet Banking se 
referă la posibilitatea unui abonat Internet ca, 
prin conectarea la site-ul unei societăți bancare 
virtuale, să poată realiza toate operațiunile 
oferite de bancă (să transfere bani, să. ceară 
cumpărarea sau vânzarea de valută sau acțiuni, 
să deschidă un cont, să ceară un împrumut 
etc.). Problema securității transferării 
informației pe Internet a fost rezolvată prin 
algoritmi speciali de criptare precum și prin alte 
proceduri care asigură buna desfășurare a 
tranzacțiilor.

Microsoft - prezență 
ștearsă la CERF

Microsoft Corporation, gigantul informaticii, 
a avut o prezență extrem de ștearsă anul acesta 
la CERF. Compania Microsoft România a susținut 
în cursul zilei de 6 mai a.c. două prelegeri în 
legătură cu lansarea noilor produse Office 2000 
și Windows 2000. Dincolo de aceste conferințe, 
Microsoft a mai venit cu un stand cu cărți în 
versiunile originale, prețurile lor fiind însă 
extrem de mari pentru buzunarele românilor.

Pagină realizată de Andrei NiSTOR

“APROPO” este România 
ne computer

Una dintre cele mai 
importante lansări de produs la 
CERF 1999 a aparținut companiei 

Mediafax Database. APROPO este 
prima și cea mai elaborată bază de 
date din România disponibilă pe 
Internet la adresa www.apropo.ro. 
Accesarea se face cu ajutorul unui 
nume de utilizator și al unei parole, aici 
fiind disponibile date dintre cele mai 
diverse: știri, documente, cultură, 
fotografii etc. Acest produs se 
adresează deopotrivă agenților 
economici, jurnaliștilor și oricui dorește 
să urmărească evoluția României. 
Baza de date s-a lansat inițial cu patru 
domenii mari - informații generale, 
informații economice, informații juridice 
și fotografii, dar planul de dezvoltare 
prevede o structură ce va cuprinde 
cel puțin 12 domenii.

Baza de date APROPO va fi 
reactualizată permanent, fiind 
introduse informații din tot mai multe 
surse; în acest fel ea poate deveni o 
imagine virtuală a României. Oricine în 
lume va putea avea acces foarte ușor 
la știri din țara noastră, cantitatea de 
informație fiind uriașă. Software-ul 
produsului a fost realizat de către un 
grup de programatori români de la 
firma Mediasoft Programmers pe baza 
unui motor de baze de date Informix.

Datorită acestuia protocoalele de 
căutare sunt extrem de performante. 
Se ține cont de o serie de criterii de 
selecție a datelor care permit 
obținerea unor răspunsuri foarte 
aplicate. Datele sunt prezentate într- 
un format care facilitează prelucrarea 
și interpretarea grafică a datelor. 
Accesul în baza de date se face după

completarea unui formular în care 
sunt prezentate cele patru tipuri de 
abonamente( 20, 60, 100 și 300 de 
dolari). Fiecare informație din baza de 
date este evaluată în unități care sunt 
echivalentul unui cent. Pentru a 
încerca toate calitățile sistemului 
fiecare utilizator dispune de acces 
gratuit la început în valoare de 2000 de 
unități pe care le poate folosi cum 
vrea. Căutarea este gratuită, plata 
făcându-se numai la accesare directă 
a unui document din baza de date. 
Este prezentată în permanență situația 
contului abonatului și prețul fiecărei 
informații din lista de căutări.

Continuând tradiția inaugurată la edWle anterioare 
Computer Press Agora a decernat pentru a treia oară consecutiv 
distincțiile de tehnologie “PC Report Best of CERF 1999". în 
competiție s-au înscris peste 120 de produse la cele 12 categorii 
distincte, dar pe lângă acestea au fost luate în considerare și 
unele produse care nu au fost înscrise, dar care au fost prezente 
la târg. Premiile au fost acordate tehnologiilor și produselor cu cel 
mai înalt grad de inovare tehnologică de către un juriu compus 
din persoane cu o vastă experiență în domeniu. Și pe 
această cale s-a încercat evidențierea acelor produse 
care au încorporată contribuția specialiștilor români.

Distincțiile au fost acordate după cum urmează: 
MARELE PREMIU CERF 1999: 
Nokia 9110 Communicator - telefon digital mobil 

care încorporează și funcțiile unui calculator F 
PalmTop.

CEL MAI BUN DESKTOP:
MBL Century Graph (procesor Intel Pentium III, 

500 MHz * placă de bază Intel Sun River * 
memorie 64 MB, 7ns * HDD Quantum 12,1 GB, 7200 rpm * Placa 
grafică nVIDIA TNT 16MB, AGP 2x * Audio integrat cu cipset 
Creative PCI 64D * CD-RQM Creative 36x "Monitor Belinea 17", 
0,25dp * Preț - 2000 $)

CEL MĂI BUN SERVER:
SPRiNT Millenium 3xDual/500 (Dual-Processor Intel Pentium 

III Xeon la 500MHz ‘ HDD Fujitsu RAID 3x9,1 GB SCSI II UltraWide 
* DVD Cyberdrive 4X * Monitor LCD LG Electronics 17" * 1 la 4 
interfețe de rețea Intel Ethernet ProServer 800Mbps * Windows 
2000 Ready) ’

ALTE CATEGORII:
Cel mai bun portabil: Compaq Armada 1750 și Siemens 

Scenic Mobile 750
Cel mai bun produs multimedia: Ager Glamour Video- 

Conferencing PC
Cel mai bun periferic:- EIKI Notebook Projector LC-NB1 
Cel mai bun produs de comunicații: comutatorul 

Cabeltron Smartswitch Router 2000
Cel mai bun soft de bază: Unicenter TNG
Cel mai bun soft aplicativ:Transart Hermesl.O for 

WindowsCE și Siveco-CoswinC/S 5.0
Cel mai bun produs Internet: Vanguard, Startrade 
Cea mai bună componentă: HDD IBM Ultrastar 36XP 
Cel mai interesant produs prezentat în premieră: 

k Diamond Rio PMP 300

Transfer de date pe 
cale radia

*

Agnor High Tech este o 
societate de comunicații și 
calculatoare, integrator de sisteme 
care folosește interconectarea 
rețelelor radio, de telefonie, video și 
de calculatoare. Este importator al 
unor firme de prestigiu din domeniu, 
la CERF '99 prezentând un sistem 
de rețele informatice denumit 
Ethernet Radio, sistem activat 
pentru prima oară la Deva. Ethernet 
Radio permite transferul de date pe 
cale radio în și între rețele locale 
Ethernet sau Token Ring. Costul 
unui sistem aplicat la beneficiarii a

două rețele LAN (Local Area 
Network) situat în două clădiri 
aflate la o distanță cuprinsă între 
500 și 8000 de metri este de 
1200 $.

Un alt punct forte al companiei 
Agnor l-a reprezentat GPS (Global 
Position System) ce oferă aplicații 
în domeniile militar, maritim sau 
civil sau în domeniile ce au nevoie 
de un sistem de navigație bazat pe 
informații transmise prin sateliți 
specializați, furnizând astfel o 
metodă constantă și precisă de 
navigație.

AVX 4.0 - în elita
antivirușilor mondiali
Cu ocazia CERF 1999 

dezvoltatorul român de programe 
Softwin a relansat cunoscutul 
antivirus AVX. Ajuns acum la cea de- 
a patra versiune AntiVirus eXpert este 
unul dintre cei mai puternici antiviruși 
dedicați pieței românești. Detectează 
virușii de macro, având și posibilitatea 
scanării fișierelor arhivate. Programul 
se bazează pe mai multe module cum 
ar fi AVX Download Control, ce 
scanează fișierele aduse de pe 
Internet, sau Scheduler-ul cu ajutorul 
căruia antivirusul poate fi programat 
să scaneze la anumite intervale. 
Upgrade-ul se poate face direct de pe 
Internet cu ajutorul programului AVX 
Live Update. în program este integrat 
și așa-numitul Mail Monitor, care oferă 
posibilitatea scanării e-mail-urilor.

Emulatorul de cod pentru viruși 
polimorfi CEVA (Cod Emulator and 
Virus Analyzer) oferă o rată de 
detecție de 100% a virușilor polimorfi.

prin executarea codului unui virus 
instrucțiune cu instrucțiune, într-un 
mediu virtual. AVX își păstrează 
metodele de criptanaliză din 
versiunile anterioare, eliminând fără 
probleme viruși polimorfi de genul 
One Half sau Harre.

Motorul de scanare a fost și el 
îmbunătățit, permițând detecția 
virușilor scrișl pe 32 de biți. Spre 
exemplu, el identifică cu precizie și 
elimină toate variantele virusului 
PE_CIH, cel mai răspândit virus de 
acest fel din România. De 
asemenea detectează și elimină 
programul BO (Back Orifice), 
probabil cel mai distructiv program 
de calculator scris vreodată.

Cerințele minime ale unui 
sistem pentru ca AVX 4.0 să ruleze 
fără probleme sunt: CPU 386/33 
Mhz, 4MB spațiu liber pe disc, 
unitate diskete de 3.5", sistem de 
operare pe 32 de biți.

T Dinamovistîi 

I s-au antrenat 
| pe computer
•
I Fotbaliștii de la Dinamo București 
| au vizitat în cursul zilei de 6 mai a.c. 
■ expoziția de tehnică de calcul CERF, 
| fiind însoțiți de antrenorii Cornel Dinu 
. și Florin Cheran, precum și de 
I vicepreședintele clubului, Cristi 
I Borcea. Jucătorii, printre care i-am 
1 remarcat pe Marius Niculae, Cornel 
| Dobre, Fane Preda și Cosmin Contra, 

Iau vizitat standul firmei Mobilrom unde 
s-au jucat pe computere jocul FIFA

L —____ __ ____________

’99. Foarte pasionați de joc, românii au 
’învins în final pe calculator echipa 
Braziliei cu scorul de 1-0.

Dialog Internet 
și E-mail

Cu ocazia CERF 1999 
operatorul de telefonie mobilă 
DIALOG a lansat oficial în premieră 
națională două noi servicii GSM: 
Dialog Internet și Dialog E-mail care 
completează gama de servicii 
profesionale începută cu Birou Mobil 
și Dialog Fax. Dialog Internet 
permite accesarea Internetului prin 
intermediul telefonului mobil, nu

presupune costuri suplimentare, de 
el beneficiind orice abonat al Birou 
Mobil. Dialog E-mail permite primirea 
și transmiterea de mesaje E-mail prin 
intermediul telefonului mobil. Costul 
serviciului este de 4 $ pe lună.

Internetul pe 
cartela

FX Internet este unul dintre 
furnizorii de servicii Internet români 
cu o dezvoltare extrem de rapidă. De 
curând această firmă a introdus un 
sistem prin care serviciile Internet 
se pot cumpăra prin intermediul unei 
cartele valorice. Această nouă 
metodă facilitează accesul la

Internei 
serviciile fiind 
mult mai ușoi 
de accesat.

Aceeaș 
modalitate de 
accesare a
Internetului a ales-o și compania ■ 
Digicom. Se oferă patru tipuri de I 

abonamente Internet pe cartelei 
valorice de 6 $ (10 ore), 10$ (20 1 
ore), 20$ (50 ore), 29$ (acces | 

nelimitat o lună). Tot ce trebuie să > 
facă utilizatorul după ce ai 
achiziționat o cartelă este să dea un I 
telefon firmei comunicând seria și1 
identificatorul înscris pe respectivul | 

card. Conectarea se face apoi, 
automat. I

_____________________ -1

http://www.apropo.ro
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CREDIT BANK DEVA•
Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 

19.05.1999, ora 10, la Judecătoria Deva, Birou executori, 
următoarele:

2) spațiu comercial situat în Deva, str. Al. Crișului, 
nr.5, proprietar SC TĂMPLĂRIA UNIVERSALĂ GÎTA;

3 casă p+3 nivele, situată în Deva, str. Braniștei, 
nr.7, proprietar SC MULLER INVEST;

3 apartament (vilă) 5 camere, garaj, situat în Deva, 
str. B. Delavrancea, nr.13, proprietar SC PRODIMPEX COM;

- fermă 111 ari, situată în Bîrcea Mică, proprietar 
SC ZOOLACTO;

2 fermă situată în Bîrsău, proprietar SC GABOR 
JURJA;

S televizor color, mobilă sufragerie - BEREVOESCU 
NICOLAE;

~ televizor color, bibliotecă, colțar sufragerie, 
dormitor, cuptor cu microunde, video - NAGHIGHEORGHE;

2) izotermă 10 t, an fabricație 1991, autofurgon 10 
t, an fabricație 1984 - SC IMPEX BORZA;

2) mijloace fixe din dotare (mobilier) și casate, Fiat 
FIORINO, an fabricație 1993.

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

Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara 
Deva, str. G. Coșbuc, nr.21 

în atenția membrilor pescari
Aducem la cunoștința membrilor pescari sportivi și a 

tuturor celor interesați că orice licitație a fondului piscicol 
promovată înainte de apariția unei noi legi a pescuitului și 
pisciculturii care să înlocuiască Legea 12/1974 este nulă 
de drept și nu poate produce efecte juridice.

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
Hunedoara, cu sediul social în Deva, a fost și este singura 
îndreptățită să folosească bazinele piscicole în scopul 
pescuitului sportiv, pe bază de permis de pescuit.

Termenul de dare în folosință către AJVPS Hunedoara 
a bazinelor piscicole Mureș, Strei, Crișul Alb și altele 
rămâne același, respectiv 31 decembrie 2007.

Birou! Permanent a! Consiliului AJVPS Hunedoara

NU UITATI

I Direcția Generală a Finanțelor | 
I Publice și Controlului Financiar de | 
I Stat Hunedoara-Deva I

Cu sediul în str. 1 Decembrie, nr.30, anunță:
| LICITAȚIE PUBLICĂ |

| pentru bunuri de folosință îndelungată în datele ț 
|de 18, 20, 25 mai și 9 iunie 1999.

Peste 10.000 de societăți îl folosesc.
Alăturați-vă lor alegând CIELl

Programe de contabilitate, gestiune stocuri, 
facturare, myloace fixe, salarii - CU LICENȚĂ.

Prețul unui modul este de 1.850.000 
lei (fără TVA).

- prețul diferă pentru versiunile rețea și 
multimagazie -

GRATUIT: Pentru utilizatorii CIELl, DUAL 
oferă CARTEA MARE SAH și Declarațiile pentru 

Asig. de Sănătate și CAS (*) Se achită doar 
cheltuielile de expediție: 25.000 lei. Vă rugăm 

trimiteți adresa dv completă și licența CIELl la : 
DUAL SRL, b-dul Iuliu Maniu, bl.C, parter, 2700, 

Deva, jud. Hunedoara.
DUAL - Centru de competență CIELl poate 

asigura INSTRUIREA PERSONALULUI DV, 
precum și un modul de programe pentru 
obținerea rapidă a unor situații: 230449, 

211446, 094-599512, 094-599513.

MCM SANITFARM 
VET SRL

Vinde din stoc
CONCENTRATE FURAJERE

VIPROMIN 2000 SALONTA| Licitația va avea loc la sediul DGFPCFS.
, Relații la telefon 219544 ■ Compartimentul; 
1 Valorificări.

Se face la oficiile poștale din 
județ, la factorii poștali, la firma 
RODIPET. în acest fel economisiți 

11.000 lei pe lună!

AGENȚIILE DE PUBLICITATE
"CUVÂNTUL LIBER"
Pentru a economisi timp și bani puteți publica 

anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând la agențiile publicitare din:

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); 
- la chioșcul de lângă magazinul Comtim; - la 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont“);

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tel.716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la 
sediul S. C. "MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

* HA ȚEG, pe str.Progresulul, nr. 1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

SC “DECEDAI” SA DEVA
Piața Unirii, nr.8, Deva, Județul Hunedoara 

Vinde prin licitație publică următoarele mijloace 
auto:

1. IFRON 204 D 1 buc.
2. Autoizotermă delt (TV) 1 buc.
3. Autoizotermă de 101 5 buc.
4. Autoizotermă de 201 2 buc.
5. Motocar de 3 t 1 buc.
Licitația va avea loc în ziua de 20 mai a.c., ora 

10, și se va repeta în zilele de joi.

Cetățean italian----------------- r --------------------------------------- 

cumpăr câini de 
vânătoare rasa 

Copoi ardelenesc.
Tel. 058/811740.

Aceasta este o 

motocoasă STIHL.

Căutăm distribuitori pentru 
județul Hunedoara
Tel: 054/234552
Depozit: Deva, str. Horia, nr.57 

092-701020
RANDAMENT PRODUCTIV BUN 
LA PREȚURI AVANTAJOASE.

SC HABER
INTERNAȚIONAL SA 

HAȚEG
Organizează în data de 17 mai 1999 

CONCURS pentru ocuparea postului de 
LĂCĂTUȘ MECANIC. 

Condiții:
• calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
• vârsta maximă 30 ani.

Cererile se depun la Biroul organizare, personal, 
salarizare până în data de 14.05 1999.

Informații suplimentare Ia telefon 770130, int.215.

BERE HAȚEGANA - 0 BERE PE PLACUL 
TĂU!

■. -------------------------------

SECOND HAND
hlBlUUilME SI iNCÂLI.blIME

uccĂi âc ttocM tonte

COLECTARE ORIGINALĂ
NUMAI din orașele mari ale Germaniei șl Olandei

SORTARE 1»E SEZOANE 
BEBIJCEIIE BE BUN VENIT

I
r 

r

3%
L

S W
Depozit Cluj

Saf Vlaha ni. 22 
tel/tax: 064 266.»7», 
266.677, Ol 8-591.874

Reprezintă tradiția tehnicii germane. 
0 tradiție de 70 de ani.

Aceasta este calitatea 
motocoasele STIHL.

SE DEVA
ANUNȚĂ

Licitație publică deschisă
7. Obiectivul licitației:
Lucrări de reparații Turn de răcire nr.l St Deva, conform 

proiect de reparare și caiet de sarcini.
2. Beneficiarul lucrării:
SC TERMOELECTRICA SA BUCUREȘTI
SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA-MINTIA

Fie că tăiați arbuști sau cosiți fîn, 
STIHL vă poate oferi modelul potrivit.

Puteți folosi, la aceeași motocoasă, 
cuțite tăietoare special concepute 
pentru toate activitățile de întreținere 
a grădinii sau a pajiștii.

Ofertă specială: 
Cumpărați o motocoasă STIHL în perioada 
1 mai ■ 31 iulie și veți primi gTȚft'ffî 
un set de accesorii.

Distribuitor autorizat
S.C. TOUR IMPEXCOMSERV S.R.L.

054/230613; 092/398437
DEVA - B-dul Decebal, Bl.l • HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 • 

BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter
Tradiția noastră pentru tine. STIHL

3. Organizatorul licitației:
SUCURSALA ETECTROCENTRALE DEVA-MINTIA, cu sediul 

In Mintia, str. Șantierului, nr.l,Jud. Hunedoara, tel: 054/211150; 
214040, int.l30,131, fax: 054/225846

4. Termenul limită de depunere a ofertelor:
Ofertele se vor depune la sediul SE Deva - Serv. LUR.
Data și ora limită de depunere a ofertelor este: 01.06.1999, 

ora 15.
5. Deschiderea licitației publice:
Data: 02.06.1999, ora 12, la sediul SE Deva.
6. Documentele licitației:
Preț de procurare: 250.000 Iei, de la sediul SE Deva, 

Serviciul LUR.
Z Vizitarea amplasamentului:
în zilele lucrătoare, Intre orele 7-15, in prezența unul 

reprezentant al Serv. LUR.
8. Condiții de participare:

► Competența In execuția de lucrări de construcții similare 
cu obiectul supus licitației.

► îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor 
legale.

► Experiența generală In execuția de lucrări de construcții 
și construcții speciale.

► Existența capacității financiare de a contracta noi lucrări.
► Respectarea Instrucțiunilor pentru ofertanțl cuprinse 

in caietul de sarcini, inclusiv certificarea sistemului calității 
de către un organism acreditat de către RENAR: SRAC, AEROQ, 
SIMTEX, QUALITAS, ATER.
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren în str. 
Nicolae Grigorescu. Relații 
la tel. 094/579061. (OP)

• Vând apartament în vilă, 
3 camere, dependințe, 
mansardă, garaj, centrală 
termică proprie și Opel 
Ascona an fabricație 1986, 
1600 cmc, persoană fizică. 
Telefon 092/234061. (3674)

* Vând casă, sat Aurel 
Vlaicu, nr.80, comuna 
Geoagiu, Măcrișan. (3764)

* Vând garsonieră Deva 
str Bejan, bl. Z1, ap.39, între 
orele 9,30-19 (2046)

* Vând casă cu grădină, 
Batiz, nr. 118. (2044)

* Vând Dacia Nova 1988, 
garanție, Dacia 1310 - 2100 
DM, malaxor carmangerie 
(patiserie), masă inox 2/1, 
remorcă nouă înma
triculată. Relații Bobâlna 
nr.91, telefon 731162. 
(3433)

• Vând urgent 
AUTODUBĂ FRIGORIFICĂ 
MAN 3,5 to, înmatriculată și 
AUTODUBA IVECO 3,5 to. 
Tel. Arad: 057/280904, 057/ 
280753, 057/255522, 057/ 
259715, 094/697012, 01/ 
8621112. (OP)____________

* Vând tractor U650,
remorcă, Brad,
Transilvaniei, 3A, ap.19 
(6889)

* Vând Dacia 1310, 
fabricație 1996, Orăștie, 
preț negociabil, tel. 240538 
(3765)

* Vând IMS, motor 
Brașov, înmatriculat și 
antenă parabolică, Orăștie, 
str. Câmpul Nou, 28, familia 
Ambruș. (3766)

• Vând motoare tractor 
45, 65 CP, mașină de găurit 
și compresor. Tel. 622476 
(8893)

• S.C.Chitic SA vinde
tractoare noi U 650 M, U 445 
M (cu motor Fiat) până la 
data de 20 mai 1999. 
Informații la tel. 094/ 
5217.74, 033/660671, 033/ 
660747 (telfax). Localitatea 
Tg.Neamț, jud. Neamț. 
(2048) _______________

• Vând pui pisică 
Birmaneză. Relații telefon 
094/524487. (3429)

* Vând celular Motorola 
cu cartelă și două 
încărcătoare de cameră, 
preț 1.500.000 lei. Telefon 
092/739284. (3430)

• Vând orice tele
comandă pentru televizor 
(150 000 lei), video, satelit. 
092/368868 (0137)

• S.C. vinde utilaje 
frigorifice, industriale, noi și 
semiuzate, Italia, garanție, 
plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716 (2650)

• Vând și montez 
parbrize, Deva, Dragoș 
Vodă, nr. 12A. Tel. 233246

• Vând mochetă Import 
Franța, la cele mai mici 
prețuri. Tel. 054/241296. 
(3767)

■ Vând centrale termice 
Vaillant (pentru casă, 
apartament), import 

bună, tel. 092/380609 (2954)
* Vând Roland E30, 

negociabil, Ilia, tel. 200. 
(2045)

* Vând cruce mozaic 
500 000 lei, marmură, 
1.700.000. Aurel Vlaicu 
112, dimineața. (2042).

* Vând la preț promoțional 
șemineu + stativ marmură, 
deosebite. Tel. 217075. 
(2040)

* Cumpăr tablouri, școala 
băimăreană, preferabil 
perioada 1950-1945. Tel. 
064/413461, Cluj-Napoca.

* Vând televizoare color, 
second hand, la prețul de 
1.300.000 lei/buc. Informații 
tel. 094/886967 (3401)

* Vănd aspirator nou, 
marca Traums, 800000 lei 
negociabil. Informații la 
adresa: Deva, str. Mihai 
Eminescu, bl. 105, sc. B, 
ap. 17.

* Cumpăr celulare 
defecte, decodez pe loc, 
repar. Tel. 094/859958. 
(3441)___________________

* Vând vacă tânără, cu 
vițel, Sântandrei, nr. 126. 
(3447)

DIVERSE

• Societate comercială 
angajează mecanic de 
întreținere mașini de cusut, 
vechime în muncă 10 ani, 
vârsta 35-45 ani, salariu 
200 DM. Tel. 213964, orele 
8-16 134131

• 1.000.000 lei. pe lună. 
Sunați azi, start mâine! 
Importator direct canadian 
pregătește 30 de persoane 
gratuit în vânzări directe, 
inventar, management 
Experiența nu este 
necesară. Telefoane 094/ 
280444, 621446. (3428)

• Oferim cazare, masă și 
bani unei femei contra 
îngrijire a unei femei bolnave 
la pat. Telefon 230811 între 
orele 19-21. (3434)

• Urgent contracte
muncă în străinătate, 
sudori, macaragii,
buldozeriști, tinichigii, 
ingineri mecanici. Telefon 
054/625156. (3432)

• Oferim locuri de 
muncă. Câștiguri avanta
joase cuprinse între 1,5 - 3,7 
milioane pe lună. Condiții: 
vârsta maximă 30 ani, studii 
medii. Relații la telefon 054/ 
713962. (3437)

• S.C. Top Trading S.R.L. 
importator direct comer
cializează produse de uz 
casnic din mase plastice - 
import Italia. Pentru relații 
sunați la tel/fax 054/226483. 
(3437)

• S.C. Drăgan Cereus 
S.N.C. produce și 
comercializează paste 
făinoase cu tehnologie și 
rețetă italiană. Fidea, tăiței, 
spirale și alte sortimente vor 
să ajungă la dumnea
voastră. Sunați la tel/fax 054/ 
226483 și cererea 
dumneavoastră va fi 
rezolvată. (3437)

OFERTE DE 
SERVICII

• ALTEX angajează șef 
magazin, gestionari și 
ingineri service pentru 
magazinul ALTEX - Deva, în 
următoarele condiții: studii 
superioare/medii, vârsta 
maximă 35 de ani, 
domiciliul stabil în Deva. 
Acte necesare: copie după 
actele de studii, curriculum 
vitae, fotografie recentă, 
înscrierile se transmit prin 
fax 033-230817 sau prin 
poștă: Ștefan cel Mare 6, 
Piatra Neamț, 5600. Relații 
la telefon: 033/210671 / șef 
birou personal. (OP).

• S.C. Elvila angajează 
brutari. Informații tel. 
230491 (2502)

DECESE

• Colegii de la redacția 
ziarului “Cuvântul liber” din 
Deva sunt alături de Kurta 
Attila Oprean, la marea 
durere pricinuită de 
trecerea în neființă a tatălui 
său

KURTA MIHAIU
din Petrila. Dumnezeu 

să-lodihnească în pace!

• Cu adâncă durere 
anunț dispariția fulge
rătoare a bunului meu soț 
M0CĂNIB CONSTANTIN

om de aleasă omenie. 
Corpul neînsuflețit este 
depus la Casa Mortuară 
Deva. înmormântarea va 
avea loc joi, 13 mai, ora 
14.

Vom schimba fata localității
Pe ușa de intrare în 

Primăria comunei Ilia a 
apărut, cu o vreme în 
urmă, un anunț. Nu 
spunem ce anume 
“glăsuiește” și l-am rugat 
pe dl Liviu Orbonaș 
viceprimarul localității, s-o 
facă.

- Este vorba - ne-a 
spus interlocutorul - 
despre o nouă metodă de 
colectare a gunoiului din 
gospodăriile cetățenilor.

- Mai precis?
- Ne-am înțeles cu dl 

Dorin Pisoiu, adminis
tratorul societății

( „Salupan" SRL din Deva, 
jisă vină o zi pe

NOTĂ
Deziluzii

„Sunt foarte nemulțumită - afirma 
prof. Elena David, de ia Școala generală 
din Totești - in privința alocării 
creditelor (pentru cei care lucrează în 
agricultură și a deținătorilor de terenuri 
agricole în suprafață de peste cinci 
hectare) cu dobândă subvenționată. S-a 
spus de ia bun început că statui va 
susține o parte din dobândă. Au fost 
puși oameni pe drumuri, au fost 
întocmite și finalizate dosarele, a fost

depusă cota de bani care s-a cerut. Caz 
concret: fiui meu se ocupă de lucrarea 
terenului, a întocmit dosarul pentru 
bancă, a depus și suma de bani am 
cheltuit mu it cu drumurile ia Deva, ia 
Baza Simeria, ia bancă ia Hațeg (BRD) și 
în final ni s-a spus că nu se acordă 
credite pentru utilaje agricole.

Am cheltuit sute de mii de iei numai 
pentru benzină cu drumurile, fără vreun 
rezultat. Ne mai mirăm atunci că 
tineretul fuge de agricultură ?

Cum să lucreze pământul, tot cu 
sapa și cu lopata ?’’ (E. S.)

' Comunicat privind

PESCUITUL ÎN APE
MAI LIMPEZI

Regia Autonomă ,.Apele Române” - Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Deva, a licitat la data de 
07.05.1996, după cum s-a făcut cunoscut celor 
interesați și prin ziarul Cuvântul liber din 21.04.1999, 
luciul de apă al râurilor interioare și lacurilor de 
acumulare naturală din județul Hunedoara, pentru 
pescuitul sportiv.

După cum rezultă și din Comunicatul cu nr. 898/ 
07.05.99 a susmenționatei regii, la licitație s-au 
prezentat doar cele trei Asociații independente din județ, 
respectiv „Cerbul” Hațeg, „Independența” din municipiul 
Hunedoara și „Mistrețul” din comuna Zam, care au 
adjudecat întregul fond de pescuit scos la licitație. 
Acesta este constituit în principal din râul Mureș în 
lungime de 107 km, râul Strei în lungime de 93 km, cu 
principalii afluenți: Valea Almaș, Valea Glodului, V. 
Bătrână, V. Lăsăului, V. Bacea, V. Căianului, Cerna, R. 
Dobrii, R. Alb, R. Mare, R. Sibișel, lacurile naturale 
Bărăști, Săulești etc., fiecare pe lungimile stipulate în 
contractele de gestionare.

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi - Deva (director-dl Calciu Jan Dorin), sfidând 
loialitatea membrilor pescari fideli ai acesteia, care au 
achitat cotizația, inclusiv pentru acest an, nici nu s-a 
prezentat la licitație, deși s-a interesat anterior despre 
condițiile de licitare, astfel că acești pescari nu vor putea 
să mai pescuiască pe fondurile piscicole licitate și 
contractate, dacă nu vor deveni membri la una din cele 
trei asociații.

Suntem informați că asociațiile independente sunt în 
tratative să acorde membrilor lor pescari dreptul la 
pescuit pe întreg fondul din județul Hunedoara, pe bază 
de reciprocitate, după cum le permit și prevederile lor 
statutare.

Este de remarcat că cea mai mare dispută a 
licitației a avut loc pentru lacul Cotro din Simeria, pentru 
care a licitat (cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor 
și Protecției Mediului) și o persoană fizică. Licitația a 
început de la suma de 319.000 lei/ha/an fără TVA, și a 
fost adjudecată în final de către AVPS „Mistrețul” din 
comuna Zam, la suma de 2.500.000 lei/ha/an.

Asociațiile independente 
t Cerbul, independența și Mistrețul

săptămână în Ilia și să 
colecteze-contra unei 
anumite taxe evident pe 
care o vom negocia - 
gunoiul menajer de la 
cetățenii comunei. Asta 
scrie și în anunțul afișat pe 
ușa de intrare în primărie, 
precum și că se oferă 
spre vânzare pubele cu 
capac pentru depozitarea 
gunoiului.

- Practic, cum se va 
proceda?

- între societatea 
respectivă și primăria s-a 
încheiat un contract în care 
este înscrisă taxa pentru 
operația respectivă și ziua 
când să se pună gunoiul 

în poartă.
- Va merge treaba 

oare?
- Credem că da. De 

altfel, am experimentat 
metoda și oamenii au 
fost foarte mulțumiți de 
prestațiile societății. Cei 
ce au luat gunoiul din 
poarta oamenilor aveau 
și mături cu care adunau 
orice murdărie lăsând 
curat în fiecare poartă. 
Prin aplicarea acestei 
metode sperăm să 
schimbăm fața comunei, 
să facem din Ilia o 
localitate curată, bine 
îngrijită.

Traian BONDOR

Miercuri, 12 mai 
O BERBEC

Trebuie să vă investiți 
energia în rezolvarea unui 
conflict profesional sau 
sentimental. încercați să 
acceptați sfaturile altora; s- 
ar putea să vă fie de folos.

3 TAUR
Material, stați din ce în 

ce mai bine. Păstrați totuși 
un echilibru, nu cheltuiți 
exagerat pentru a nu avea 
de regretat mai târziu.

3 GEMENI
Partenera (ul) și cei 

dragi nu vă sprijină în mod 
deosebit, dar nici nu vă 
obstrucționează. în familie 

domnește calmul. Profitați, 
că nu se întâmplă prea 
frecvent!

3 RAC
Dacă doriți ca lucrurile să 

fie făcute cum trebuie, nu-i 
lăsați pe alții să le facă. 
Doamnele din zodia Rac pot 
primi sfaturi bune de la 
persoane din Berbec și Leu. 

5 LEU
Nu vor fi pentru dv zile 

calme, lipsite de stres. Nu 
acționați necugetat. Cei 
născuți în zodia Leu sunt 
victime ale lui Amor, nefiind 
nici dv o excepție. Nu așteptați 
sfaturile altora, faceți cum 
credeți dv că e mai bine.

O FECIOARĂ
Va veni timpul unei 

schimbări; aveți grijă de banii 
dumneavoastră, nu-i bine să 
cheltuiți. Cu talentul dv de 
gospodină nu depășiți 
sumele alocate alimentelor.

3 BALANȚĂ
Cei care locuiesc în 

zone montane sau lângă 
ape sunt mai energici, mai 
siguri de sine. Se pricep să 
creeze o atmosferă plăcută 
în anturajul lor, au pentru 
fiecare o vorbă bună, un 
gest frumos. Veți cuceri 
persoana dorită.

3 SCORPION
Tinerii din Scorpion sunt 

foarte activi și nu din vina 
lor nu au rezultatele 
scontate. Nu cedați, nu vă 
necăjiți că vor veni și zile 
mai bune.

O SĂGETĂTOR
Puteți să vă lăsați 

conduși de instincte, în mod 
sigur vă veți realiza visurile. 
Revine optimismul, însă 
feriți-vă de extreme!

O CAPRICORN
Doar nativii din cea de a 

treia decadă sunt capabili 
de performanțe peste 
medie. Astrele vă sunt 
favorabile pentru călătorii.

3 VĂRSĂTOR
Puteți să vă asumați, în 

sfârșit, sarcini noi că veți 
avea succes. Perioada 
aceasta este potrivită și 
pentru schimbarea stilului de 
viață.

3 PEȘTI
Pregătiți-vă psihic pentru 

un conflict la locul de 
muncă. Chiar nevinovat, 
puteți ajunge în mijlocul unor 
evenimente neplăcute. Fiți 
cu ochii în patru!
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ÎNTÂLNIRE LĂ CONSILIUL ' 
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(Urmare din pag. 1)

îngrijorarea ambelor părți față de încetarea activității Euro- 
regiunii și s-a încercat găsirea unei căi de continuare a 
activității DKMT fie pentru moment și numai sub aspectul 
unor cooperări bilaterale. “Poziția județelor maghiare nu 
poate fi decât aceea a Ungariei, țară membră NATO”, a 
spus Pâl Adăm, iar pozițiile celor două părți (Hunedoara 
și Bâcs-Kiskun) au fost în principiu echilibrate și apropiate, 
părțile deplângând starea de război din Iugoslavia care se 
răsfrânge negativ și asupra minorităților maghiare și 
române care trăiesc în Voivodina. încă o dată dl Gheorghe 
Barbu a exprimat opinia că “doar o soluție pașnică și cât 
mai urgentă poate sfârși drama atâtor oameni”. De 
asemenea s-a subliniat: „primejdia ca aceste confruntări 
în zonele de frontieră să nu afecteze și satele și orașele 
frontaliere din Ungaria și România”. Partea maghiară și 
română au exprimat opțiunea de primire a refugiaților și de 
realizare după încetarea conflictului a unor acțiuni cu 
caracter umanitar în Voivodina.

Cu același prilej a fost prezentată inițiativa județului 
Hunedoara de continuare a acțiunilor sub egida DKMT cu 
sau fără Voivodina (dacă nu se va putea), prin realizare în 
luna septembrie a unui ciclu de întâlniri tematice intitulate 
„Săptămâna Protecției Drepturilor Cetățenilor într-o Euro- 
regiune” acțiune ce urmează a se realiza în județul 
Hunedoara și care va grupa toate componentele de resort 
(protecția mediului, protecția consumatorului, protecția 
civilă, rolul poliției și al justiției etc.).

S-au stabilit, în cadrul componenței economice a 
discuțiilor, căi de atragere a unor investitori maghiari în 
cele două Zone Defavorizate din județul Hunedoara, Brad 
și Valea Jiului. Au fost identificate căi de lărgire a 
cooperării directe cu BÂCS-KISKUN, județ a cărui capitală 
este orașul KECSKEMET, și prin atragerea unor parteneri 
occidentali tradiționali celor două județe din Anglia, 
Spania, Portugalia, Elveția etc.

Memorandumul cu FMI
(Urmare din pag. 1)

folosită în cazul unor coloși industriali care consumă, în pagubă, 
resurse și nu pot fi privatizați.

Referitor la privatizare, se pare că în acest an se vor bate 
recorduri fără precedent în domeniu. Dacă anul trecut s-a reușit 
privatizarea a doar 8 procente din capitalul social al FPS, în 
primul trimestru al lui 1999 s-a dezetatizat deja 5,7 la sută. 
Angajamentul la privatizare, la care a subscris Guvernul pentru 
acest an, prevede vânzarea a 38,9 procente din capitalul FPS. 
Acesta se regăsește în privatizarea, în acord cu Banca 
Mondială, a 9 întreprinderi mari, 50 de agenți economici, precum 
și lichidarea a 5 societăți ce reprezintă 6,4 la sută din capitalul 
FPS. în paralel, Fondul, prin vânzare directă, urmărește 
vânzarea a 14 procente din capitalul propriu.

Este evident că punerea completă în practică a acestui pro
gram dă foc păcii sociale aducând sindicatele în pragul declarării 
războiului. Istoria ultimilor ani consemnează o rușinoasă și 
repetată cedare a Executivului în fața protestelor născute de 
inițiativele reformatoare. Cumulat, efectele negative ale acestor 
cedări și stoparea reformei au atins un vârf “de sarcină" în acest 
an. Scăderea PIB, deficitul bugetar, deficitul de cont curent, 
deficiențele structurale ale sectorului industrial și bancar au 
atins cote fără precedent. La acestea se adaugă necesitatea 
suportării plății unei tranșe importante a datoriei externe în 
condițiile în care retrogradările României de marile agenții de 
rating au făcut inaccesibile țării noastre fluxurile de capital din 
afară. Ca urmare, spațiul de manevră al Guvernului, în 
negocierile cu sindicatele, practic nu există. Reforma se va 
face sub presiunea teribilelor realități economice ale 
momentului. Și asta se va întâmpla dintr-un considerent foarte 
simplu: alternativa la reformă în 1999 nu este alta decât haosul.

Jumătățile de
r

măsură...
(Urmare din pag. 1)

China a insistat ca NATO să-și 
recunoască vinovăția pentru 
bombardarea ambasadei din 
Belgrad a acestei țări și să-și 
ceară scuze pentru că s-au 
înregistrat morți și serioase 
pagube materiale. In același 
timp, cu toate că este limpede 
ca lumina zilei încălcarea de 
către forțele NATO a Cartei 
ONU, cei ce săvârșesc o 
asemenea abatere nici nu vor să 
audă despre o astfel de 
învinuire. Ca urmare la 
Consiliul de Securitate nu s-a 
luat nici un fel de decizie sau 
măcar să se fi discutat despre 
vreun posibil plan de pace 
pentru ieșirea din războiul de
vastator ce se duce împotriva 
unui stat suveran și indepen

dent, care este membru al 
ONU. Poate după vizita 
precipitată a emisarului rus 
Cernomârdin în China se vor 
mai limpezi puțin apele și vor 
fl întreprinse, sub presiune, 
niște măsuri, nu numai 
jumătăți, în vederea găsirii 
unor soluții de încetare a 
ostilităților.

Firește că nu ne putem 
aștepta ca retragerea forțelor 
militare sârbe din Kosovo să 
se facă imediat în totalitate și 
în convoaie organizate, 
deoarece astfel se expune la 
exterminare prin
bombardamentele NATO. 
Totodată apare normal ca și 

forțele UCK să jie dezarmate, 
ceea ce nu prea se dorește 
tocmai pentru a întreține 
tensiunea în zonă.

Un recital de excepție
(Urmare din pag. 1)

trăit alături de foarte tânăra 
pianistă muzica interpretată de 
ea. Poate că cea mai puternică 
trăire, în afară de Monica, a avut- 
o profesoara sa, dna Doina Ona, 
care se ocupă de pregătirea ei din 
clasa a ll-a (după ce în clasa I a 
studiat cu dna Ligia Răgălie). La 
terminarea recitalului, în sfârșit 
eliberată de emoții, se declara 
mulțumită de felul în care s-a 
prezentat eleva sa și aprecia că 
visul acesteia de a ajunge 
pianistă se va împlini dacă va 
munci și pe mai departe ca acum. 
Iar acum, după spusele sale, 
Monica lucrează câte 3-4 ore pe 
zi, în timpul concursurilor 
exersând și câte 6 ore. Firește că 
în aceste condiții nu-i mai rămâne 
timp liber, mai ales că are de

trecut, în viitorul foarte apropiat, 
examenul de capacitate. Dar, 
mărturisește, s-a obișnuit cu 
efortul și i se pare firesc.

Timp de o oră degetele 
Monicăi au alergat neobosite pe 
claviatura pianului, muzica 
inundând valuri-valuri sala 
festivă a Prefecturii. în pro
gramul recitalului au figurat mai 
mulți compozitori, de la clasici 
la contemporani: Bach, Scarlatti, 
Beethoven, P. Constantinescu, 
Liszt, Rachmaninov, Chopin și 
Hatchaturian. Aplauzelor pre
lungite, interpreta le-a răspuns 
cu un bis, pentru ca apoi fața 
să-i fie luminată în sfârșit de 
zâmbet, fericită că recitalul său 
a fost o reușită, și spectatorii 
au copleșit-o cu flori și felicitări.

Cumpărători despre
comerțul din satul lor

(Urmare din pag. 1)

la 12000, ceea ce este foarte 
mult. Puterea de cumpărare 
scade, cu toată așa-numita 
mărire de salarii".

Apreciată de către sătenii 
cu care am stat de vorbă este 
activitatea brutăriei din Totești. 
“Toată comuna este 
aprovizionată de această 
brutărie cu pâine proaspătă - 
afirma dl Ion Florentin Jura. 
Pâinea este adusă acasă cu 
mașina la fiecare sătean, ideea 
aparținând patronului, dl Dorel 
Barboni”.

Așa cum am reținut din 
opiniile exprimate, cei care au 
deschis magazine în propriile

case au adoptat și orarul 
acestora după timpul 
populației sătești, ba chiar le 
țin deschise pe întreg 
parcursul zilei. Acest pro
gram, aprovizionarea bogată 
și diversă, ca și servirea 
ireproșabilă generalizată 
datorită concurenței sunt în 
favoarea cumpărătorilor, dar 
și a proprietarilor interesați sa
și atragă și să-și 
permanentizeze clientela.

în dialogul cu oamenii a 
revenit însă ca un laitmotiv 
lipsa banilor. Se cumpără 
puțin și numai strictul necesar, 
sunt căutate acele prăvălii ce 
practică prețuri rezonabile.

Scumpirile în lanț continuă!
în perioada 1-30 aprilie '99, pe fondul sărăciei galopante, prețurile 

au crescut la fructele proaspete cu 26 la sută, față de luna anterioară, 
la cafea cu 14 la sută, iar la bere cu 8,4 la sută. Scumpirile continuă și 
în perioada următoare (unde doare mai tare populația); energia electrică 
produsă și livrată de CONEL se va majora în medie cu 24 la sută, dar 
la populație va depăși 50 la sută (însă vor fi tarife diferențiate, pe 
tranșe de consum) și 17,4 la sută, pentru agenții economici. Nu scapă 
nici medicamentele (și așa ucigător de scumpe) pentru care este 
propusă o majorare de 9,5 % - la unele medicamente (din import) 
procentele sunt mai mari, la altele mai mici. Deși nu mai avem nevoie 
așa mare de căldură, până la toamnă, nu a fost uitată nici creșterea 
prețului la energia termică, la care se propun trei variante.

Majorările preconizate vor fi discutate și aprobate de Guvern, joi, 
13 mai.(S.C.)

PREZICĂTOAREA NORVEGIA
Doamna Norvegia este cu o experiență unică în lume în 

farmece. A câștigat locul întâi în Franța, Grecia, Portugalia, în 
India, Danemarca și Olanda.

Această minunată Doamnă este o minune dumnezeiască, 
lucrează cu lucruri sfinte, dumnezeiești.

Mii de oameni au fost rezolvați prin mâinile și puterea acestei 
prezicătoare NORVEGIA. Pe data de 23 aprilie 1999 pe 
Aeroportul Otopeni au aterizat 34 de oameni din orașut Paris. 
Acești oameni erau foarte necăjiți, toți suferind de câte ceva.

Această prezicătoare revine la posturile de televiziune, în 
reviste și ziare în Franța, India etc.

Mergeți cu încredere la NORVEGIA și vă veți schimba viața. 
NORVEGIA rezolvă cazuri de cununii legate, vrăji pe casă, făcut 
cu urât, de impotență, de argint viu, de alcoolism, amețeli și boli 
de piele. Cancerul și ciroza nu se pot rezolva.

O puteți contacta în municipiul Ploiești, str. Enăchiță 
Văcărescu, nr. 40, telefon 044/146825 sau 094/243085.

Mă numesc lordache Irina din Târgu Mureș, mii de mulțumiri 
pentre această prezicătoare de care am fost rezolvată. Mergeți 
cu toată încrederea la această prezicătoare NORVEGIA.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU 
OCUPARE ȘI FORMARE 

PROFESIONALĂ BUCUREȘTI 
ANUNȚ

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor 
de:

♦ Director de Ocupare și Formare Profesională;
♦ Director Economic;
♦ Șef Serviciu Corp Control
din cadrul Agenției Județene pentru Ocupare și 

Formare Profesională Hunedoara.

Condiții de înscriere ia concurs:
♦ Pentru Director de Ocupare și Formare 

Profesională:
1. studii superioare
2. calități de negociator și management
3. disponibilitate pentru activitate în domeniul so

cial.
♦ Pentru Director Economic și Șef Serviciu Corp 

Control:
1. studii superioare sau medii de specialitate
2. vechimea minimă în activitate de specialitate de

5 ani
3. calități de management

Documentele pentru înscrierea la concurs se depun 
până la data de 15.05.1999 la Direcția Organizare 
Salarizare Resurse Umane din cadrul Agenției 
Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională 
București.

Tematica, bibliografia și alte informații referitoare la 
susținerea concursului se pot solicita de la sediul 
Agenției Județene pentru Ocupare și Formare 
Profesională Hunedoara din Deva, P-ța Unirii, nr. 2, 
et. 2, cam. 3 (dra Daniela Crișan).

Miercuri 
12 mai

TYR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 13.00 Universul 
cunoașterii (r) 14.00 Santa Bar
bara (s/r) 16.20 Donald Rățoiul 
(d.a) 16.50 Fotbal F.C.M. Bacău 
- Oțelul Galați 19.00 Jumătatea 
ta (cs) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 20.50 
Fotbal. Finala Cupei UEFA 
Olympique Marseille - AC 
Parma 22.50 Jurnalul de noapte. 
Sport

TVR 2
8.00 Sailor Moon 9.00 

^Principiul dominoului (r) 11.00 

Mapamond (r) 11.30 Puii 
animalelor sălbatice 12.30 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r) 13.15 Rebelul (s, ep. 
47) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s, ep. 34)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
854) 19.30 Hochei CM - 
prima semifinală (tur, 
înregistrare) 21.30 Căsuța din 
prerie (s, ep. 24)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 12.00 
Civilizații pierdute (do) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Esmeralda 
(s, ep. 37) 14.00 Foișorul de foc

(talkshow) 15.00 Ape liniștite (s, 
ep. 40) 16.10 Luz Maria (s, ep. 
11) 17.00 Fotbal Divizia A Ursus 
(d) 19.00 Observator 20.00 
Prezentul simplu 20.30 L A. Doc
tors (s, ep. 5) 21.20 Cronici 
paranormale (s) 22.15
Observator

PRO TY
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.45 Aventura (s/r)
11.30 NYPD Blue (r) 12.30 Su
san (r) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s) 14.30 
Planeta fantastică (s) 15.00 
Oglinda timpului (s) 15.30 Fa
milia Bundy (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.45 Ștrengărița (s)

17.30 Știrile PRO TV 18.00 
Dreptul la iubire (s) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Afaceri de familie 
(dramă SUA 93, p. III) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Nebun 
după tine (s, ep. 35)

PRIMA TY
9.00 Prima oră 13.00 Nimeni 

nu e perfect (s) 14.00 Jerry 
Springer Show 15.00 Atingerea 
îngerilor (s) 16.00 Celebri și 
bogați (s) 17.00 Maria Mercedes 
(s) 18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep.17) 20.20 
Comisarul Rex (s, ep. 24) 21.15 
Gardă de corp (s) 22.10 Real TV 
22.20 Știri

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 Mi
lady (s/r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Viața noastră (s) 17.50 
Dragoste și putere (s) 18.45 înger 
sălbatic (s) 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.00 Minciuna (s)
21.45 Milady (s) 22.45 Aventuri 
în Marea Nordului (f.a. Anglia/ 
SUA 1979)

■hbo *
10.00 Ultima aventură (f.a. 

SUA ’93) 12.15 O iubire mai puțin 
obișnuită (co. romantică SUA 
1984) 14.00 Uite cine vorbește 
acum (co. SUA ’93) 15.45 
Vârcolacul (horror SUA '96) 17.15 
Prințesa mireasă (co. SUA 1987) 

19.00 Oliver Twist (dramă SUA?'1 

1997) 20.30 Și mai morocănoși 
(co. SUA 1995) 22.15 Stargate 
(s) 23.00 Fiul președintelui (co. 
SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 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 asuma 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
posturilor TV.
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