
Realități și aparente
într-un discurs mult 

prea înflăcărat și ambițios, 
dar îngrijorător de plat și 
stereotip, un lider politic 
încerca să-și convingă 
prezenții șf virtualii 
simpatizanți de șansele 
neîndoielnice pe care 
formațiunea sa ie întrevede 
pentru viitoarele alegeri. 
Vorbea de cifre, vorbea de 
sondaje recente, de 
raporturi comparative cu 
pozițiile altor partide, 
vorbea de strategii locale și 
centrate, vorbea de 
speranțele care îi înaripau 
sufletul, de unitatea 

nedezmințită a celor pe 
care îi reprezintă și de locul 
tot mai onorabil pe care 
gruparea sa îl ocupă în 
opțiunile oamenilor. El 
vorbea, așadar, în termenii 
prezumtivi ai unui joc și 
provizorat statistic și nu în 
limbajul neechivoc al unor 
stări de fapt reale, pe care 
să se sprijine încrederea și 
speranțele oamenilor. Cu 
alte cuvinte, ei vorbea mai 
mult de efecte imaginare și 
nu de premise obiective, ei 
avea în vedere numai 
perspectiva electorală și nu 
justificarea socială a

Etica discursului politic
acesteia, suportul ei mate
rial.

Să fi fost oare 
dumnealui într-atât de 
naiv, încât să nu înțeleagă 
odată și pentru totdeauna 
că oamenii s-au scârbit de 
atâta demagogie și de 
atâta fariseism politic ? Să 
fi fost ei într-atât de orbit 
și preocupat de sine, încât 
să nu observe că patosul 
crescând al discursului 
său politic se afla în 
dezacord flagrant cu linia 
coborâtoare a popularității 
sale proprii și a formațiunii 

pe care o reprezenta? Se 
prea poate, pentru că toate 
ideile erau construite și 
exprimate în nume strict 
personal și nu în numele 
celor care îi dăduseră 
voturile și care l-au trimis 
în parlament ca să ie apere 
interesele. Mai mult, de-a 
lungul întregii sate 
exortații ei nu a pomenit fie 
și numai un cuvânt despre 
frământările și necazurile 
oamenilor sau despre 
multele promisiuni rămase 
doar pe afișele electorale.

Și, privindu-i minute în 
șir cum își exoftaimiază 
globii oculari și cum 
vorbele sale rămân tot mai 
departe de meritele reale, 
m-am gândit că în orice 
apreciere, fie ea și politică, 
trebuie să existe un mini
mum de simț autocritic, 
care să-l oblige pe cel în 
cauză să recunoască 
măcar o fărâmă din 
maldărul de angajamente 
neonorate. Dar nici vorbă. 
Ei uita, probabil, că lumea 
nu mai are nevoie de 
minciuni poleite, ci de 

ade văruri simple și 
modeste, că lumea nu-i 
mai suportă pe politicieni 
să vorbească numai 
despre alții și să ascundă 
totul despre ei. Și din 
acest amestec de 
ignoranță și de filistinism 
voalat rezulta și se 
producea în fața noastră 
un discurs politic de-a 
dreptul ridicol prin lipsa 
iui de sinceritate, prin 
artificialitatea și 
fragilitatea sa.

Sabin SELAGEA
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Primăria Petroșani 
contează în acest 
an pe un buget de 23 de 

miliarde de lei. 
Construcția bugetului s-a 
făcut pornind de la 
premisa că unitățile 
economice din Petroșani 
își vor achita obligațiile 
financiare către bugetul 
local. La capitolul 
investiții, în acest an s-a 
alocat 1 miliard de lei 
pentru continuarea 
lucrărilor de introducere a 
gazului metan în 
cvartalele Carpați și 
Aeroport, iar 8,4 miliarde 
de leițdin care 6,2 miliarde 
de lei defalcați de la 
bugetul de stat) pentru 
reabilitarea rețelei termice 
a municipiului. Această 
investiție prevede 
modernizarea a 15 puncte 
termice și înlocuirea 
rețelei primare și 
secundare de transport al 
agentului termic din 
Petroșani. Un obiectiv de 
proporții, început și 
neterminat, este și 
clădirea Școlii Generale 
nr. 4 din municipiu.

Edificiul mai necesită 3,5 
miliarde de lei până la 
finalizare, lucrările 
preconizate pentru acest 
an nedepășind 1,5 
miliarde de lei. Asistența 
socială are alocați 900 de 
milioane de lei, ajutorul 
social 800 de milioane, iar

UN BUCET 
CONSTRUIT 
PE NISIPURI 

MIȘCĂTOARE 
l______________ ✓
pentru cei trei veterinari 
arondați bugetul a alocat 
7 milioane de lei în fiecare 
lună.

Nu ar fi nici o problemă 
dacă cei care au obligații 
la bugetul local le-ar și 
respecta. Din cele 
declarate de dna ec. Ioana 
Mărgulescu, șeful Biroului 
Buget-Contabilitate din 
cadrul Primăriei
Petroșani, a reieșit că

respectarea graficului de 
plăți este doar o 
poveste. Din cota pe 
impozitul salarial al 
firmelor cu sediul în 
jurisdicția administrativă 
a primăriei, instituția ar 
trebui să primească în 
acest an peste 10 
miliarde de lei. De la 
începutul anului trebuiau 
să intre în bugetul 
primăriei cca. 2,3 
miliarde de lei. “Nici 
UMIROM, nici
U.P.S.R.U.E.E.M. n-au 
plătit un leu din 
obligațiile pe care le 
aveau, iar Compania 
Națională a Huilei abia a 
virat 110 milioane de lei. 
Dacă banii vor continua 
să intre în acest ritm se 
compromit toate șansele 
Primăriei de a-și executa 
rolul său administrativ. 
Lipsa de resurse 
financiare va transforma 
primăria într-o instituție 
pasivă și neputincioasă”, 
precizează dna Ioana 
Mărgulescu.

A. SĂLĂGEAN
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ți-ai zdrobit degetul?
- Păi, Ionel mi-a 

tras un pumn în 
nas...

Dilemă americană 
in hofiovo

Dr. Zinuca Babau, medic specialist pediatru, consultând un micuț 
pacient, internat la secția pediatrie a Spitalului orășenesc Hațeg. 

Foto: Traian MÂNU
i

După furibundele atacuri exercitate de 
NATO asupra lugosla viei încep să se facă 
inevitabilele bilanțuri, din care rezultă că 
față de imensa forță militară antrenată în 
acest război rezultatele din teren sunt 
modeste. Există mari distrugeri, a fost 
serios subminată economia iugoslavă, 
sunt însemnate pierderi civile și de vieți 
omenești, dar armata iugoslavă este 
departe de a fi înfrântă, capacitatea ei de 
reacție manifestându-se la fiecare atac 
aerian.

Bill Clinton (a cărui imagine a mai fost 
retușată după afacerea Monica 
Lewinschi) își îndeamnă aiiații ia 
continuarea și intensificarea raidurilor 
aeriene în timp ce, mai prudenți, generalii 
de ia Pentagon susțin că fără un atac 
terestru armata sârbă nu va fi înfrântă. 
Un atac terestru, însă, provoacă fiori 
americanilor care nu pot uita

usturătoarea înfrângere a militarilor 
Pentagonului în Vietnam.

Dincolo de perdeaua amenințărilor 
militare, se pare că părțile combatante 
sunt dispuse să dea o șansă și 
soluționării conflictului pe caie politico- 
diplomatică, antrenând în acest proces 
mari puteri ca Rusia și China cât și 
umbrela ONU, singura ce ar legitima 
acest conflict, care până în prezent nu are 
avizul Națiunilor Unite. Aceasta ar fi fost 
calea normală de soluționare a 
conflictului de ia bun început, dar din 
păcate nu s-a ajuns la ea.

Așa că ar fi mai bine ca mai marii 
NATO, în loc să trimită trupe terestre în 
Kosovo, ar “veni cu picioarele pe 
pământ" și ar da caie liberă soluționării 
poiitico-dipiomatice a conflictului.

Tlberiu iSTRATE

în organizarea Primăriei 
Hunedoara și Bibliotecii 
municipale Hunedoara, la 
Clubul oamenilor de afaceri 
din localitate azi, 19 mai, are 
loc un moment aniversar. 
Una din marile personalități 
ale municipiului, poetul și

Ce destinație mai iau banii populației 

Barometrul 
încrederii în 

banei
în ultima vreme revin tot mai des în discuții probleme 

specifice domeniului bancar, mai ales după ce FMI și BM 
au cerut ca în acest an să fie o prioritate restructurarea și 
privatizarea unor bănci din România. Lucrurile s-au 
precipitat și s-au amplificat însă de curând, după căderea 
în “dizgrația" clienților a Băncii Albina, iar rearestarea lui 
Temeșan, fost președinte al Bancorex, în legătură cu o 
afacere necurată cu motorina, a dat noi dimensiuni 
degringoladei bancare. Să nu mai vorbim despre 
cutremurele ce au bântuit anterior pe la Credit Bank și la 
Banca Dacia Felix, de unde cu greu și-au mai recuperat 
banii cei ce i-au depus acolo, iar săptămâna aceasta s-a 
produs transferul conturilor în valută și în lei ale clienților 
persoane fizice de la Bancorex la BCR.

Crearea nu de multă vreme a Agenției de valorificare a 
activelor bancare, care este condusă de durul Grecea, se 
pare că va mai aduce unele limpeziri în lumea enigmatică 
și mai puțin transparentă a băncilor.

Recenta discuție televizată la care au participat oameni 
din sistemul bancar a relevat o serie de lipsuri grave cu 
care se confruntă unele bănci, creditele neperformante 
reprezentând una din cauzele principale care au zguduit 
sistemul în ansamblul său și au diminuat, de ce să n-o 
recunoaștem deschis, încrederea oamenilor în bănci și în 
unii dintre conducătorii lor. Ca să apere breasla, directorul 
cu imaginea al BNR, dl Vasilescu, spune mereu că nu sunt 
motive de îngrijorare, dar atâta vreme cât leul se tot 
devalorizează denotă că slăbiciunea nu este numai a

Nicolae TlRCOB
| (Continuare în pag. 8)

- _ ■

traducătorul Iv Martinovici, își 
sărbătorește 75 de ani de 
viață. Autor a 14 volume de 
poezie și proză și a 
numeroase traduceri din 
literaturile indiană, chineză și 
franceză, Iv Martinovici a fost 
și un apreciat profesor, 
consilier juridic și redactor la 
reviste de cultură.

Despre cel aniversat, 
Nicolae Manolescu afirma: 
“Iv Martinovici este un poet 
foarte bun, discret și civilizat, 
care scrie nu pentru provincie 
ci pur și simplu pentru 
literatură", larîn “Dicționar de 
literatură română con
temporană” Marian Popa îl

prezintă ca pe un poet și 
traducător care “atestă o 
sensibilitate poetică 
autentică și o gândire 
fertilizată de lecturi lirice 
bogate”. Lucrarea "Elogiu 
scriitorului Iv Martinovici la 
75 de ani”, elaborată cu 
acest prilej de biblioteca 
hunedoreană, cuprinde 
date și aprecieri critice 
despre activitatea sa, 
răsplătită cu numeroase 
premii, motivează 
încadrarea aniversatului în 
rândul marilor personalități 
ale literaturii române. (V. 
ROMAN)
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Doi canotori 
deveni vor 
reprezenta 
România în 

Cehia
Timp de trei zile - perioada 

5-7 mai - baza sportivă și de 
agrement de pe lacul Snagov 
a fost gazda Concursului Na
țional Individual de canotaj 
viteză (pe distanța de 2000 
metri). La concurs au parti
cipat peste 40 de sportivi, 
componenți ai loturilor națio
nale de juniori, care se pre
gătesc în centrele olimpice din 
lași, Orșova și Snagov, com
petiția având rol de calificare 
pentru regata internațională 
care se va desfășura înce
pând cu 22 mai la Brno 
(Cehia).

între participanți s-au 
aflat și doi sportivi deveni - 
Adrian Vințan și Gabriel lancu, 
ambii componenți ai loturilor 
naționale de juniori, dar le
gitimați la CSS Deva unde se 
pregătesc sub îndrumarea 
antrenorului Călin Tanchiș.

Confirmând încă o dată 
valoarea și forma excelentă în 
care se află, Adrian Vințan s- 
a clasat pe locul I la categoria 
ușoară (sub 70 kg) obținând 
astfel medalia de aur. La 
rându-i, Gabriel lancu a avut o 
evoluție bună la categoria 
open clasăndu-se pe locul 10 
și obținând astfel calificarea 
pentru regata din Cehia (C.M.)

BOX - Siderurgica 
Hunedoara a dominat
Campionatul județean

Vineri, 14 mai 1999, la 
sala AS Constructorul din 
Hunedoara, într-o foarte 
bună organizare asigurată 
de AS Constructorul, cu 
sprijinul Direcției județene 
pentru Tineret și Sport Hu
nedoara, s-a desfășurat 
etapa județeană din cadrul 
Campionatului național de 
box cădeți și juniori. Au par
ticipat sportivi de la AS Con
structorul Hunedoara, Si
derurgica Hunedoara, ASA 
Aurul Brad, Comexim Lupeni 
și Minerul Vulcan.

Competiția la care a asis
tat un public destul de nume
ros a desemnat campionii 
județeni la cădeți și juniori pe 
anul 1999, sportivi care ne 
vor reprezenta la turneele 
zonale și naționale.

Cădeți: ctg. 45 kg - Pe- 
trișor Nistor (Constr. Hd); 48 
kg. - lonaș Vas (Comexim 
Lupeni); 51 kg - lonuț Darău 
(ASA Aurul Brad); 54 kg - 
Mihai Varga (Constr. Hd.); 57 
kg. - Emanuel Ailincă (Min. 
Vulcan); 60 kg - Răzvan 
Dămoc (Comexim Lupeni); 
66 kg - Costel Seliuc (Constr. 
Hd ); 69 kg - C-tin Preoteasa 
(Min. Vulcan); 73 kg. - Adrian 
Munteanu (Comexim Lupeni);

81 kg - Gabi Holdea; + 81 kg | 
- Pavel Lăcătuș (ambii ■ 
Siderurgica Hd.). *

Juniori: ctg. 51 kg. - Ro- I 
bert Vasiloni; 54 kg. - Remus | 
Pop (ambii Siderurgica Hd.); ■ 
57 Kg. - Ladislau Lință (Min. 
Vulcan); 63,5 kg - Daniel I 
Bardan (Siderurgica Hd.); 67 | 
kg. Mihai Săbăuan (Min. I 
Vulcan).

Felicitări conducătorilor I 
ICSH și AS Constructorul Hu- I 
nedoara pentru modul în ca
re s-au implicat și contribuit 
în calitate de gazde la orga
nizarea deosebită a acestei 
competiții.

Prof. Mircea SÎRBU |

Orientare sportivă: SilViCUltOFtltui
Sportul pădurilor - orientarea turistică sportivă - a reușit în 

ultimul timp să trezească un interes din ce în ce mai mare în 
rândul tinerilor, numărul concursurilor de gen și al participanților 
fiind într-o continuă creștere.

Recent, în cadrul manifestărilor prilejuite de “Luna Pădurii”, în 
împrejurimile cabanei Căprioara s-a desfășurat a lll-a ediție a 
concursului de orientare sportivă - turistică “Cupa Silvicultorului". 
Competiția a fost organizată de Direcția Silvică Deva în colaborare 
cu DjTS Hunedoara - Deva și Palatul Copiilor și a aliniat la start 
elevi de la școlile generale și liceele din municipiile Deva și 
Hunedoara. Sportivii s-au întrecut la trei categorii de vârstă: 9-12 
ani, 13-15 ani, 16-19 ani, echipajele fiind formate din două fete și 
doi băieți.

în urma unor evoluții care le-au solicitat din plin fantezia, 
spiritul de inițiativă și capacitatea de evoluare în teren necunoscut 
cei mai buni s-au dovedit a fi următorii:

‘categoria 9-12 ani: locul I Școala Generală Nr. 9 Hunedoara 
(Cristina Turiceanu, Cristina Ursu, Adrian Pleșa, Iulian Cărbune); 
locul al ll-lea Școala Generală Nr. 4 Deva; locul al lll-lea Școala 
Generală Nr. 2 Deva și Școala Generală Nr. 5 Deva.

j" KARAȚE "]

I SUCCESS la CE DE [ 
KARATE

în perioada 8-9 mai 1999, în Io- | 
I calitatea Monchengladbach din Ger- ■ 

mania s-a desfășurat Campionatul ' 
| European de karate - modern copii, |

competiție la care au participat | 
aprox. 400 de sportivi din 18 țări, . 
printre care Franța, Germania, I 
Anglia, Italia, România, Turcia. |

Județul Hunedoara a fost foarte ■ 
bine reprezentat de cluburile Budo * 
Club Hunedoara și Dacicus Orăștie. | 

în proba de kata echipe copii | 
(ctg. 11-14 ani - 3 sportivi), echipa ! 
Budo Club Hunedoara formată din I 
Mihai Cătălin Bahna, Toader Adrian | 
Crețu și Florin Dan Gherghescu (an- ■ 
trenori Gheorghe Păiuș și llie Zanfir) ■ 
a ocupat locul I - câștigând cupa și I 
medaliile de aur. |

în proba kata individual copii . 
(ctg. 15-17 ani) sportivul Mihai Hosu I 
de la clubul Dacicus Orăștie - an- | 
trenor Nicolae lordăchescu - a ocu- ■ 
pat locul I obținând medalia de aur. ’

Prof. Mircea SfRBU I

‘categoria 13-15 ani: locul I Școala Generală Nr. 4 Deva (Oana 
Dohotaru, larina Pavel, Cătălin Mărginean, Tudor Balaj); locul al ll-lea 
Liceul Sportiv Deva, locul al lll-lea Școala Generală Nr.2 Deva.

‘categoria 16-19 ani: locul I Liceul Sportiv Deva (Mihai 
Kelemen, Dorin Duma, Petronela Bleje, Simona Angalita); locul al ll- 
lea Grupul Școlar Industrial Construcții Deva; locul al lll-lea Liceul 
Industrial Horea Deva.

Efortul participanților a fost răsplătit cu generozitate de 
sponsorii care au dăruit cu multă dare de inimă premii constând în 
materiale sportive și bani în valoare de peste 4.000.000 lei.

Sponsorii acestui concurs - care prin gestul lor au reușit să 
aducă în sufletele copiilor bucuria - au fost: Asociația Moral 
Creștină Roșcani, Societatea Progresul Silvic Deva, European 
Drinks - Depozitul Deva, SC Unicorn SRL Deva, Romtelecom Deva, 
Direcția Silvică Deva, DJTS Hunedoara, Palatul Copiilor Deva.

Organizatorii mulțumesc corpului de arbitri care au asigurat 
desfășurarea concursului în siguranță și în bune condiții (Gabriel 
Dohotaru, Harry Jahn, Dorel Orășean, Florin Firescu Jr., Andreea 
Ghiura și Simona Pleșa).

Fiorin FIRESCU

----  • “t ■ - ■ ■ - - ■
Universitatea Remin Deva-promovată 
în Liga națională

AS FAMOS ODORCIEI - 
(JNIV. REMIN DEVA 26- 

31 (13-20)
întâlnirea dintre echipele AS Famos Odorhei și 

Universitatea Remin Deva a făcut parte din ultima etapă a 
Campionatului Diviziei A, seria Vest, la handbal feminin.

La acest joc a fost prezent un număr foarte mare de 
spectatori datorită reclamei făcute de presa locală echipei 
devene. Universitatea Remin Deva și-a onorat elogiile 
aduse de presă printr-un joc de mare spectacol, poate cel 
mai frumos joc prestat de echipa deveană în campionat.

La acest spectacol au contribuit și gazdele printr-un 
joc în viteză și destul de variat, mai ales în jocul de 
apărare. Dar diferența de valoare și morală dintre cele 
două echipe și-a spus cuvântul. Prin urmare, echipa 
deveană mult mai matură și mai bine pregătită tactic a 
dominat acest joc. La pauză devencele au mers la vestiar 
cu o zestre de 20 goluri (7 goluri diferență), iar în minutul 
41, Universitatea Remin conducea cu 25-15. Spre finalul 
jocului, echipa a mai încetinit ritmul, permițând gazdelor 
să mai reducă din diferență. La fluierul final al celor doi 
arbitri din Sibiu, Octavian Solomon și Radu Căluț, pu
blicul care a umplut Sala sporturilor din Odorhei s-a 
ridicat în picioare aplaudând minute în șir echipa Uni
versitatea Remin Deva, “un gest pe care nu l-am mai 
întâlnit în cariera mea de antrenor”, ne-a mărturisit dl 
prof. Ion Mătăsaru.

De la echipa Universitatea Remin s-a evidențiat în
tregul lot de jucătoare, golurile fiind marcate de Codruța 
Zavragiu 8, Melinda Toth 6, Clara Ciucia, Georgeta 
Dascălu câte 5, Oana Catargiu, Laura Crăciun câte 3 și 
Diana Pătru un gol.

în Campionatul 1999 / 2000, echipa Universitatea 
Remin Deva va evolua în Liga națională alături de re
putatele echipe Oltchim Rm. Vâlcea, Silcotub Zalău, 
Sidex Galați, Rapid București, Hidrotehnica Constanța și 
altele. Promovarea echipei devene în Liga națională 
reprezintă visul de-o viață al dlui prof. Ion Mătăsaru care 
astfel a devenit realitate.

Călduroase felicitări handbalistelor, conducerii clu
bului Universitatea Remin Deva, celor doi artizani ai 
acestei calificări, profesorii I. Mătăsaru și M. Șerban.

Cristina CÎNDA

CLASAMENTUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI

'Echipe care au fost penalizate cu câte un punct la

1. UNIV. REMIN DEVA 14 12 1 1 352-256=39
2. Oltchim II Rm. Vâlcea 14 11 0 3 346-254=35*
3. Autonova S.M. 14 6 2 6 267-285=28
4. DWAR Craiova 14 7 0 7 336-303=28
5. Viromet Or. Victoria 14 6 1 7 306-324=27
6. Famos Odorhei 14 6 0 8 377-389=26
7. Artego Tg. Jiu 14 5 2 7 306-330=26
8. IASON Brașov 14 0 0 14 225-359=13*

încheierea campionatului pentru neprezentare.

t> DIVIZIA Bl Cr DIVIZIA
Rezultatele etapei a 29-a: Rulmentul - 

Petrolul Moinești 2-0; Precizia Săcele - Sportul 
Stud. 1-0; Midia Năvodari - Poiana Câmpina 6-0; 
Rocar- Metrom Bv. 2-0; Dacia Brăila - Tractorul 
Bv. 0-1; FC Brașov - Dunărea Galați 3-1; Poli lași 
- Gloria Buzău 0-3; Cimentul Fieni - Nitramonia 4- 
0; Laminorul - Chindia Târgoviște 4-0:

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Rulmentul - Dacia Brăila; 
Tractorul - Cimentul; Nitramonia - Laminorul; 
Metrom - Precizia; Chindia - Rocar; Petr. Moinești 
- Dun. Galați; Poiana - FC Brașov; Gl. Buzău - 
AS Midia; Sportul - Poli lași.

1. FC BRAȘOV 29 20 6 3 58-16 66
2. Rocar 29 18 3 8 54-30 57
3. Poli lași 29 13 7 9 42-33 46
4. Cimentul 29 13 7 9 39-31 46
5. Laminorul 29 14 4 11 33-26 46
6. Petr. Moinești 29 13 5 11 36-33 44
7. AS Midia 29 12 7 10 50-30 43
8. Poiana 29 12 7 10 35-38 43
9. Precizia 29 13 3 13 39-35 42
10. Gloria Buzău 29 13 3 13 36-35 42
11. Tractorul 29 13 2 14 39-43 41
12. Sportul Stud. 29 11 7 11 29-28 40
13. Dunărea Galați29 11 5 13 35-40 38
14. Chindia 29 11 4 14 34-40 37
15. Metrom 29 10 6 13 39-32 36
16. Rulmentul 29 10 5 14 29-28 35
17. Nitramonia 29 7 5 17 24-56 26
18. Dacia Brăila 29 2 4 23 11-88 10

JUNIORI
Rezultatele etapei nr. 21 din 16 mai.

Parângul Lonea -Minerul Aninoasa 3-2;
Minerul Ghelari -Minerul Bărbăteni 0-7;
FC Dacia Orăștie -CIF Aliman Brad 18-0;
Min. Teliuc -Victoria Călan 1-3;
FC Paroș. - Vulcan -Constr. Hunedoara 2-1.

CLASAMENTUL
1. PAROȘ.-VULC. 18 15 1 2 74-13 46
2. Dacia Orăștie 17 13 0 4 88-23 39
3. Marm. Simeria 17 12 2 3 76-15 38
4. Parângul L. 17 12 2 3 76-23 38
5. Min. Bărbăteni 19 10 3 6 75-43 33
6. Constr. Hd. 17 8 5 4 61-23 29
7. Vict. Călan 18 8 3 6 59-29 27
8. M. Teliuc 18 6 2 10 34-48 20
9. M. Aninoasa 19 6 2 11 40-55 20
10. CIF Aliman 18 3 0 15 18-106 9
11. M. Ghelari 17 2 0 15 35-81 6
12. Metalul 17 1 1 1510-187 4

Etapa viitoare nr. 25 din mai: 
Min. Aninoasa - Metalul Crișcior; 
Min. Bărbăteni - Parângul Lonea; 
CIF Aliman Brad - Min. Ghelari; 
Victoria Călan - FC Dacia Orăștie; 
Constr. Hunedoara - Minerul Teliuc; 
CFR Simeria - FC Paroșeni.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

Rezultatele etapei a 13-a din 16 mai: 
Retezatul Hațeg -Unirea Vețel4-0;
Poiana Rusca Ghelari -Santos Boz 0-3; 
Victoria Dobra -Casino Ilia 1-5;
Energia Deva -Fotbal Start 3-0.
Gloria Geoagiu - stă.

CLASAMENTUL
1. CASINO 1310 0 3 38-12 30
2. Retezatul 13 8 2 3 31-13 26
3. Vict. Dobra 12 8 1 3 39-17 25
4. Gl. Geoagiu 12 7 0 5 25-25 21
5. Un. Vețel 13 6 1 6 23-31 19
6. Energia Deva 12 5 1 6 12-20 16
7. Santos Boz 13 5 1 7 23-32 16
8. Fotbal Start 12 3 0 9 19-40 9
9. Poiana 11 2 0 9 9-36 6

Etapa viitoare din 23.05.1999:
Energia Deva - Retezatul Hațeg; 
Fotbal Start - Victoria Dobra;
Casino Ilia - Poiana Rusca; 
Santos Boz - Gloria Geoagiu;
Unirea Vețel - stă.

CLASAMENTELE 
JUNIORILOR

JUNIORI A1
CORVINUL 17 16 1 0 97-5 49

Jiul 17 11 1 5 45-23 39

Victoria C. 17 7 2 8 42-47 23

Fotbal St. Deva 17 6 1 10 39-41 19

Vega Deva 17 5 0 12 21-73 15

Aliman Brad 17 2 1 14 20-75 7

JUNIORI B1
CORVINUL 17 16 1 0 101-4 49

Jiul 17 14 1 22 77-11 43

CIF Aliman 17 5 1 11 22-71 16

Vega Deva 17 5 0 12 28-65 15

Vict. Călan 17 4 2 11 21-65 14

Fot. St. Deva 17 2 3 12 20-53 9
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Aflați departe dar sufletește
aproape

Dacă, din punct de vedere 
material, copiilor din centrele de 
plasament (foste case de copii) 
nu le prea lipsește nimic, o duc 
chiar mai bine decât multi minori 
aflați în familiile lor, ei primesc rar 
mesaje de dragoste din exterior. 
De aceea Alina Viorica Pitulici, 
fetița din fotografie, a fost foarte 
fericită când dna Doina Co- 
dreanu, directoarea Centrului de 
Plasament Nr. 2 Deva, i-a arătat 
pozele prietenei sale Aurelia și 
scrisoarea familiei sale adoptive 
din Germania. Familia Herrmann 
în ultima scrisoare trimite de fapt 
două mesaje: unul pentru Alina, 
pe care dorește s-o înfieze, 
scop în care a demarat deja de
mersurile necesare, și alta în 
care cere conducerii casei să-i 
comunice de ce lucruri este ne
voie. De Crăciun această familie 
a trimis casei un pachet de 20 de 
kg și un dar Alinei șr dorește să 
mai.ajute centrul, în ciuda difi
cultăților de transport.

Scrisoarea, care a bucu
rat-o atât de mult pe Alina încât 
a sărutat-o, vorbește atât des
pre înfierea sa cât și despre 
amintirile frumoase din casă pe 
care le are Aurelia Cordoș 
Pinchi, adoptată în toamna tre
cută. Și ei i-au acordat atenție 
părinții adoptivi încă înainte de 
a intra în familia lor. Când au 
venit s-o vadă fata era în ta
bără la mare așa că viitorii săi 
părinți au luat trenul cu direcția 
litoral ca s-o întâlnească pe 
micuța care azi știe deja nem
țește. Din toamnă va urma 
școala pregătitoare, împreună 
cu Alina, speră familia 
Herrmann.

De la Oficiul Județean 
pentru Protecția 

Consumatorului Hunedoara
începând cu data de 15 

mai 1999, România va participa 
la TRAPEX, sistem prin care 
țările PHARE vor evita comer
cializarea pe teritoriul lor a 
produselor cu pericol grav și 
imediat pentru sănătatea și se
curitatea consumatorilor.

Acest sistem rapid de 
schimb de informații privind pro
dusele periculoase creat în mar
tie 1999 ca rezultat al întâlnirii 
organizate la Bruxelles de către 
Centrul de Drept al Consumului 
din cadrul Universității Catolice 
din Louvain și de Direcția Ge
nerală XXIV din cadrul Comisiei 
Europene, sistemul TRAPEX, 
similar sistemului RAPEX din Uni
unea Europeană, care ființează 
din anul 1984, va deveni opera
țional la jumătatea lunii mai 1999, 
secretariatul fiind asigurat de 
Ungaria.

r
Se pun la punct șoselele I

Pe drumul național 76 
I între municipiul Brad și limita 
| județului spre județul Arad lu-
■ crători ai districtului din Brad 
! al Regiei de Drumuri și Poduri 
I Timișoara au efectuat repa- 
| rații cu mixtură asfaltică pe o
■ suprafață de 3300 mp, s-au
* efectuat ștropiri succesive pe 
I 2000 mp, s-au văruit 2500 mp 
| plantații rutiere și s-au curățat 

I
| Secția din Brad a Direcției 
| județene a drumurilor RA Deva 
. a început decaparea și repa-
• rarea șoselei între Crișcior și
| Curechiu în zilele următoare, 
I____________________________

Ideea de a fi alături de 
Aurica (Aurelia) și de fratele 
său adoptiv Bjdrn, cu câțiva ani

Alina Viorica Pitulici, cu scrisoarea (cu poze) primită de la 
prietena sa Aurelia și de la familia din Germania care a adoptat-o

Foto: Traian MÂNU

Oficiul pentru Protecția 
Consumatorilor va fi punctul 
național de contact pentru pro
dusele destinate consuma
torilor și în cazul depistării unui 
produs cu pericol grav și ime
diat, va transmite secretaria
tului din Ungaria rezultatul cer
cetărilor efectuate asupra 
produsului respectiv.

După notificare, secreta
riatul va transmite punctelor 
naționale de contact informa
țiile privind produsul cu pericol 
grav și imediat, pentru luarea 
măsurilor pe care le consideră 
necesare. Pentru creșterea 
eficienței acestui sistem va 
trebui îmbunătățit un schimb 
rapid de informații privind pro
dusele periculoase între Mi
nisterul Agriculturii și Alimen
tației, Ministerul Sănătății și 
OPC.

șanțuri și rigole pe o lungime J 
de 1500 m. Tot unitatea res- I 
pectivă, condusă de ing. Sorin | 
Dudaș - a efectuat lucrări de ■ 
reparații, întreținere și toa- J 
letare și pe DN 74 între Brad I 
și limita cu județul Alba. Lu- | 
crările respective au fost ■ 
efectuate de echipele con- ■ 
duse de dnii Nicolae Vîrtei, I 
Dorel Marc și Dorin Borza. |

* I
dacă vremea va permite, se | 
vor astupă gropile și se va | 
turna covor asfaltic acolo ! 
unde este cazul. *

Ai.JURCĂ | 

mai mare decât fetele (care au 7 
ani), o încântă pe Alina, zisă și 
Loredana. Ea își povestește bu-

Bani nu sunt, este adevărat
Dobra face parte - cu 

cele 13 sate ale sale și cu 
circa 4600 de locuitori - din 
comunele mari ale județului. 
Dl Ionel Trifu, viceprimarul 
comunei, zice că de fapt lo
cuitori ar fi mai multi de
oarece în anii din urmă au 
venit aici și s-au așezat de
finitiv mulți locuitori din sa
tele de munte.

- Cum se stă cu aplica
rea Legii fondului funciar?

- Bine, după părerea mea. 
A mai rămas de măsurat pă
mântul în satele Roșcani și Mi- 
hăiești. în celelalte s-a terminat, 
s-au înmânat și titlurile de pro
prietate.

- Dv ca vlceprimar vă 
ocupați de gospodărirea 
localității. Ce se realizează 
în acest domeniu?

- Am vopsit băncile din 
parcul din centrul Dobrei. Multe 
alte obiective s-au împotmolit. 
De pildă, introducerea apei în 

...

52 DE FIRME HUNEDORENE NU 
SE POT PRIVATIZA

Conform datelor existente la Sucursala Teritorială 
Hunedoara a FPS, peste 50 de societăți comerciale din 
județ au probleme în privatizare. Printre cauzele amânării 
acestora la privatizare se evidențiază lipsa înscrisurilor cu 
structura acționariatului (în principal firme de tip 
Agromec), lipsa înscrisurilor de majorare sau de 
micșorare a capitalului social (“Corvinul" Hunedoara, 
“Haber” Hațeg, “Ardealul” Deva), starea de lichidare sau 
reorganizare judiciară (“ACI Valea Jiului Petroșani” 
Petroșani, “CLC Agricola Bretea” Bretea Română, 
“Combor" Orăștie, “Devacomb" Deva, “ICS" Hunedoara, 
“Transmin" Brad) și litigii cu băncile pentru preluare de 
credite (“Ceresagra" și “Ecoserv” Deva, “Horticola” și 
“Solaris” Sîntandrei). în cazul societății cu profil de 
cercetare științifică, “Insemex" Petroșani, privatizarea 
este blocată, firma având înaintate demersurile pentru 
transformarea sa în Companie Națională. (A.S.)

curia tuturor celor cu care stă 
de vorbă. Va avea și ea frați, 
părinți, o familie și un loc unde 
să fie acasă, ceea ce este 
foarte mult pentru un copil 
crescut doar în instituții de 
ocrotire.

Aceeași bucurie transpare 
și în ilustrata, trimisă din Fran
ța, unde locuiește acum cu 
familia sa adoptivă, de un alt 
copil plecat anul trecut de aici. 
Este vorba de lonuț Florescu, 
acum elev. De Anul Nou alături 
de mesajul redactat de părinții 
săi, de o poză a sa, în plicul 
sosit la centru era și o ilustrată 
scrisă în limba franceză de 
lonuț. El le comunică celor pe 
care i-a părăsit că totul e bine, 
că merge la șccală și se gân
dește cu drag la ei. înaintea 
băiatului, tot în august 1998, a 
plecat spre noua sa familie din 
Cipru Mihaela Moldovan, din 
partea căreia s-au primit două 
telefoane.

Se spun și se presupun 
atâtea lucruri urâte despre 
adopțiile în străinătate. Așa că e 
un lucru pozitiv să afli că unor 
copii orfani sau abandonați le 
merge bine, au bunăstarea și 
dragostea unei familii atât de 
mult visate. Iar pentru personalul 
Centrului de Plasament Nr. 2 
Deva veștile sosite de departe 
sunt prilejuri de fericire, căci 
doamnele și domnișoarele de 
aici i-au format pe copii timp de 
3-4 ani. Și mai ales constituie - 
cum mărturisea dna Codreanu 
- "liniștea noastră", căci s-au 
atașat de copii și e firesc să le 
împărtășească bucuriile.

Viorica ROMAN

școală, terminarea stației de 
epurare a apei ș.a.

- De ce?
- Fiindcă nu avem bani. Pe 

anul acesta ni s-au alocat doar 
300 milioane lei, din care 62 de 
milioane vor fi folosite pentru 
întocmirea planului urbanistic 
general al comunei. Ce mai 
rămâne?

- După legea adminis
trației locale 40 la sută din 
impozitul pe salarii ră
mâne în localitate.

- 35 la sută. în Dobra însă 
sunt foarte puțini salariați, 
fiindcă au fost scoși foarte 
mulți în șomaj.

- Mai sunt impozitele șl 
taxele locale.

- Da, dar sunt mici și se 
adună greu. Recent au trecut 
la primării și drumurile de inte
res comunal, dar bani în plus 
n-am primit. Iar fără bani nu 
putem face nimic.

Traian BONDOR

11 participam , 
11 premiantă

Măiestria nu așteaptă numărul anilor mai ales atunci când 
artistul se dăruiește teritoriului sublim al melodiilor nemuritoare. 
Cred că am mai afirmat aceste cuvinte când am cunoscut trei 
fetițe - azi domnișoare - care, concurând în țările lui Verdi și Saint
- Săens, au uimit jurii și public, aducând acasă, în România, la 
Deva, aur, argint, bronz.

Dianna, Anca, Monica sunt de acum nume de referință între 
elevele Liceului de muzică și arte plastice “Sigismund Toduță" 
din Deva, izbânzile lor din întrecerile sau recitalurile de peste 
hotare fiind azi cunoscute și apreciate la adevărata lor valoare, 
în curriculum-ul lor artistic au consemnat multe premii și titluri 
naționale sau internaționale.

De aici, de la școala de arte deveană, au plecat și în această 
primăvară 11 elevi din clasele III - VIII la faza zonală de la 
Timișoara a olimpiadei școlare de muzică instrumentală. Cei mai 
mici au fost Naomi, Flavius, Mădălina, Lucian din ciclul primar și au 
reușit să urce pe ... podiumul premianților. Și nu numai ei. Toți cei 11 
participanți la faza zonală a olimpiadei de muzică din acest an de 
învățământ au adus profesorilor care-i îndrumă, părinților, școlii în 
care învață bucuria câștigării locurilor de frunte în întrecere.

Locul I a fost obținut de Paul Sârbu - vioară - și Ciprian Stăncioiu
- clarinet (cis. prof. Viorel Soltan, prof. Aurel Cătană). Trei elevi din 
clasele V și VI au ocupat locul al ll-lea: Maria Ranta, Adela Drăgan - 
pian (prof. Doina Ona) și Cătălin Vinars - flaut (prof. Aurel Beianu). 
Pe locul al lll-lea s-au clasat Mădălina Lăsconi și Naomi Chesche 
(prof. Marian Onțanu Crăciun și prof. Doina Ona). Patru elevi au 
primit mențiunea I și a ll-a: Lucian Andrei Mărgineanu - pian (prof. 
Marian O. Crăciun), Cristian Dumitriu, Roxana Căceu - pian (prof. 
Doina Ona), Flavius Juratoni - vioară (prof. Rodica Bucur). Iar unii 
dintre ei au cutezat să-și continue drumul întrecerii și la fazele 
naționale ale olimpiadelor pe obiecte de cultură generală.

La Timișoara au fost și liceeni în confruntările muzicale: 
membrii coralei “Orfeu" (dirijor prof. N. Icobescu). La etapa 
zonală a olimpiadei (din cadrul concursului național al corurilor 
școlare), corala “Orfeu" a fost clasificată a ll-a, premiul fiindu-i 
acordat de Ministerul Educației Naționale.

într-adevăr, măiestria nu așteaptă numărul anilor!
Lucia LiCiU

Dnii Timotei Vălean, Petru Dugulescu și loan Clep 
(de la stânga la dreapta) discută asupra proiectelor de 

reabilitare a zonei Boita - Hațeg, în speranța că vor găsi 
înțelegere și sprijin la autoritățile locale și centrale

Foto: Traian MÂNU

lipsesc banH peutru 
programe

In cadrul Ministerului 
Sănătății există 32 de pro
grame - tuberculoză, dia
bet, ortopedie, boli psihice 
etc -, ce trebuie finanțate 
de la buget. Teoretic, toate 
sunt bune și frumoase. în 
realitate, lipsa banilor este 
tot mai acută, fapt ce con
duce spre exemplu numai 
în municipiul Hunedoara la 
imposibilitatea asigurării 
tratamentului pentru cele 
1600 de persoane cu dia
bet. O situație dramatică se 
înregistrează și la secția 
ortopedie a Spitalului mu
nicipal Hunedoara unde 

numai în anul 1998 s-au 
efectuat un număr de 30 
de endoproteze, costul 
uneia fiind în prezent de 12 
milioane de lei, fără a mai 
pune la socoteală actul 
operator, materialele etc. 
în 1999 fondul alocat este 
de 34 de milioane de lei, 
sumă din care s-au efec
tuat trei proteze. Situația 
creată nu este cea mai le
jeră, întrucât numărul per
soanelor care necesită 
asemenea tratamente este 
de ordinul sutelor, iar banii 
pentru acest an s-au ter
minat. (C.P.)
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Fostă I.C.I.L., fostă I.I.L., 
rebotezată apoi “Devii”, cea mai 
importantă firmă hunedoreană 
din domeniul industrializării 
laptelui a fost în fine privatizată 
în cursul săptămânii trecute. 
Drumul societății spre schim
barea de proprietate n-a fost 
niciodată împănat cu ingre
dientele gloriei. Nu e vorba aici 
de perioada antedecembristă 
când, prin anii “ 80, mă călcam 
în picioare cu vecinii pentru o 
litră de lapte vinețiu, împărțit cu 
scârbită infatuare de vânză- 
toarea de la alimentară.

în discuție intră perioada de 
nouă ani, de “liberă" inițiativă și 
economie așa-zisă de piață. 
Nici înainte, nici după libera
lizarea prețului laptelui din 1996, 
“Devii" Deva n-a găsit drumul 
spre rentabilitate și dezvoltare 
în ciuda poziției dominante și 
facilităților de care s-a bucurat, 
ca firmă de stat, în perioada 
postceaușistă. Un marketing 
infantil și tratarea cu neserio
zitate a plății furnizorilor de 
materie primă au stat la baza 
nereușitei afacerii "Devii".

în ultimii ani, o concurență 
de mare ținută, reprezentată de 
firme similare din județele Cluj 
și Timiș, a desăvârșit pră
bușirea, în care singură firma 
deveană s-a angrenat după 
1989. Astăzi, în termeni econo
mici, “Devii" reprezintă o pier

dere de 100 de milioane de lei 
pe lună, fabrica prelucrând doar 
1000 de litri de lapte zilnic, față 
de capacitatea sa de prelucrare 
de 50.000 de litri de lapte. 
Dotările făcute în perioada de 
tranziție, în lipsa unui manage
ment adecvat, n-au putut stopa 
continua degradare a societății.

De săptămâna trecută, cel 
mai reprezentativ pachet de 
acțiuni aîfirmei, 48,25 la sută, a 
trecut în proprietatea unei firme 
private al cărei proprietar este 
dl Doru Depcea, patronul socie
tății “Chiquita” Orăștie. Din cele 
declarate de dl Sergiu Rusu, 
directorul economic al “Devii", 
patrimoniul societății reprezintă 
fabricile de la Deva, Orăștie, 
Simeria, Petroșani și Hațeg, 
precum și 10 spații comerciale 
situate în principalele localități 
ale județului. De menționat că 
doar fabrica din Deva mai func
ționează la această oră.

Pentru a afla ce înseamnă 
această privatizare pentru “De
vii" am avut un scurt dialog cu 
dl ing. Cătălin Davidescu, direc
torul societății “Chiquita" și omul 
de încredere al întreprinzătorului 
Doru Depcea. Intențiile noii 
echipe vizează catalizarea acti
vității de prelucrare a laptelui la 
“Devii”. “Intenționăm să recâș
tigăm piața furnizorilor de lapte, 
achitând toate restanțele către 
aceștia și stabilind un preț a-

tractiv. Totodată, vom pune ac
cent pe un marketing pro
fesional, vom face multă publi
citate produselor lactate “Devii", 
punând practic, prin modul de 
lucru avut în vedere, un “covor 
roșu” în calea clienților noștri", 
precizează dl Cătălin Davides
cu. Interlocutorul apreciază că în 
acest an la “Devii” vor fi investiți 
cca. 800 de milioane de lei în 
revigorarea activității de pre
lucrare a laptelui. Date fiind 
zvonurile alarmiste care circulă 
printre salariații “DeviTprivitoare 
la politica de personal și de 
salarizare în care noii acționari îl 
practică la firmele administrate 
de ei, dl Davidescu a precizat 
următoarele: “în ceea ce facem 
noi ne bazăm mult pe expe
riența salariaților de la Devii. Ne 
îngrijorează faptul că cca. o 
treime dintre ei au intenția de a 
părăsi firma. Oamenii trebuie să 
știe că dacă sunt interesați să 
muncească și câștigurile vor fi 
strâns corelate cu volumul și 
calitatea efortului lor. Vom crea 
un cadru stimulativ care să 
motiveze pe toată lumea să se 
perfecționeze și să se auto- 
depășească. Teama că salariile 
vor scădea nu e justificată. Ele 
pot chiar să crească. Ce se va 
schimba va fi efortul fiecăruia 
pentru a obține aceste drepturi 
bănești".

Sidex Galati se 
privatizează
Cel mai mare combinat 

siderurgic din țară, Sidex 
Galați, care realizează 5,4 la 
sută din volumul total de ex
port al României și are relații 
cu circa 1200 de firme fur
nizoare și beneficiare, de
marează în această săptă
mână procesul de privatiza
re. Practic, începe acțiunea 
de selectare a agenților care 
și-au anunțat intenția de 
cumpărare a acțiunilor scoa
se la privatizare de către 
Fondul Proprietății de Stat.

Pentru privatizarea SC 
“Sidex” SA Galați, la FPS au 
fost primite până în prezent 
scrisori de intenție din SUA, 
Spania, Italia și Australia. 
Reprezentanții grupului italian 
Marcegaglia au și vizitat 
combinatul siderurgic din 
Galați, arătându-se foarte 
preocupați de afacere.

803 milioane de 
dolari pierdere

Economia românească 
înregistrează pierderi consi
derabile în urma războiului 
din Iugoslavia. Potrivit evi
dențelor Ministerului Indus
triei și Comerțului, volumul 
total al pierderilor suferite de 
economia românească de 
la declanșarea conflictului 
din Kosovo și până în pre
zent însumează 802,9 mi
lioane de dolari. Ministerul 
Transporturilor este cel mai 
afectat, având pierderi de 
48,5 milioane de dolari. —

La “Marmosim” Simeria, 
debitarea plăcilor de 

marmură se realizează, 
fără greș, cu modernele 
mașini “Pedrini”, asistate 

de muncitori de înaltă 
calificare, cum este și 

Elena Vulpe, din această 
imagine.

Foto: Traian MÂNU

Facilități pentru 
“investiții majore”

în urmă cu câteva zile, Guvernul a adoptat o Ordonanță 
de Urgentă privind unele măsuri de dezvoltare a activității 
economice. Mai concret este vorba despre acordarea de 
facilități unor investiții cu impact major în economie. Dar ce 
este investiția majoră? Conform ordonanței, o investiție 
majoră este o investiție minimă de 50 milioane dolari, în 
domeniul producției, eșalonată pe o perioadă de 
maximum doi ani, care creează cel puțin 700 noi locuri 
de muncă și exportă un procent însemnat din 
producție.

COMENTARIUL PAGINII
Măsura este binevenită și necesară, stimulându-i pe 

investitori prin facilitățile acordate, respectiv scutiri de la plata 
taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată a importului 
de mașini, instalații, echipamente etc. și de la plata TVA pe 
bunurile achiziționate de pe piața internă, care se constituie 
în active amortizabile, ca și scutirea de la plata impozitului 
pe profit. Specialiștii de la Agenția Română de Dezvoltare și 
de la Ministerul Finanțelor apreciază ordonanța, considerând 
că ea are darul să aducă venituri suplimentare la bugetql de 
stat, pentru că nu se acordă facilități unor unități existente, 
ci unora nou create, care vor asigura locuri de muncă și 
comenzi.

Ordonanța se potrivește ca o mănușă - dacă nu va fi 
fost dată chiar în acest scop - privatizării Uzinelor de 
Automobile Dacia Pitești, prin cumpărarea ei de către 
cunoscuta firmă franceză Renault, și a Petromidiei, jinduită 
de Compania turcească Akmaya, care pun o serie de 
condiții unităților românești pentru a face târgul cu ele. Vor 
urma, probabil, alte privatizări, alte "investiții majore”, 
avantajate de amintita ordonanță.

Numai că FMI nu prea agreează această măsură, 
considerată a nu fi conformă cu proiectul scrisorii de intenție 
semnată între Guvernul României și reprezentanții la vârf ai 
Fondului Monetar Internațional, care prevedea că nu vor mai 
fi acordate facilități care să încurajeze exporturile și 
investițiile străine în România. Partea română susține însă 
că FMI și BM au fost de acord ca punctual Guvernul 
României să poată acorda anumite facilități în aceste privințe 
și îi va convinge să accepte prevederile recentei ordonanțe, 
care va atrage investiții, va crea locuri de muncă, va constitui 
o sursă de venituri la buget prin impozitele pe salarii. De 
altminteri, mai menționează specialiștii români, ordonanța nu 
acordă în mod obligatoriu facilitățile prevăzute, acestea fiind 
acordate de la caz la caz investitorilor, rezolvându-se astfel 
unele probleme care au apărut în urma suspendării unor 
facilități prin Legea bugetului de stat pe acest an.

Sperăm ca FMI să înțeleagă importanța acestei măsuri, 
mai ales într-o perioadă în care războiul din Iugoslavia nu 
numai că nu-i îndeamnă pe investitorii străini să vină în 
România, dar chiar îi îndepărtează de această zonă. Și mai 
mult, trebuie acceptat că această ordonanță are și meritul de 
a stimula privatizarea și reforma în România, și așa prea 
mult întârziată, prea domol înfăptuită.

în cadrul întâlnirii de 

săptămâna trecută dintre 
reprezentantul Băncii 
Mondiale la București, 
Frangois Ettori, și primul 
ministru al României, Radu 
Vasile, s-a anunțat că BM 
va acorda României un 
împrumut de 38 milioane 
de dolari pentru 
închiderea exploatărilor 
miniere nerentabile din 
țara noastră, alte fonduri 
urmând să fie alocate 
pentru înfăptuirea 
programelor de protecție 
socială în zonele miniere.

Cu banii de la BM și 
cu contribuția guvernului 
român, de 12 milioane de 
dolari, vor fi închise mai 
multe exploatări miniere 
din cele 140 cât prevede 
programul MIC în pe
rioada următoare.

nu am idee cum va 
rezolva conducerea 
SC ,,SIDERURGICA” SA 

Hunedoara în perioada ur
mătoare problema datoriilor 
considerabile pe care le are 
către bugetul asigurărilor 
sociale de stat și către 
CONEL, mai ales că știrile 
de la nivelurile puterii sunt 
contradictorii, soluția radierii 
lor nefiind agreată. Ceea ce 
mi se pare însă important și 
lăudabil este inițiativa ma
nagerilor de aici de a prelua 
pe cont propriu problemele 
extrem de grele ale restruc
turării și reorganizării 
societății, așezarea activi
tății marelui combinat si
derurgic pe bazele econo
miei de piață, de competiti
vitate și eficiență.

Iar măsurile deja ela
borate și aruncate în mala
xorul coacerii dau speranță 
celor de la Siderurgica și din 
Hunedoara că activitatea lor 
va continua, că se va putea 
vorbi de un suflu industrial 
nou. în acest context, înțe
legerea și sprijinul minis
terelor de resort, ale tuturor 

autorităților județene și cen
trale cu putere de decizie 
sunt mai mult decât nece
sare. Mai cu seamă că Si
derurgica Hunedoara are o 
îndelungată tradiție, dispune 
de dotare tehnică adecvată

Ifl SIDERURGICA

COnSERYARE fl 
mODERAIZARE

și de forță de muncă bine 
pregătită, de specialiști de 
înaltă valoare profesională.

Există încă voci care de
plâng închiderea fluxului primar 
de producere a oțelului, deși 
directorul general al SC „SIDE
RURGICA" SA Hunedoara, 
Gheorghe Pogea, le-a explicat 
tuturor, cu argumente 
convingătoare, că nici pro
ducția de oțel, nici personalul 
angajat nu vor avea de suferit. 

Dacă programele adoptate vor 
fi susținute la toate nivelurile și 
înfăptuite cu consecvență.

Totuși, cunoscând bine, de 
mulți ani, combinatul hu- 
nedorean și pe mulți dintre 
oamenii lui de ieri și de azi, I- 

am întrebat de curând pe dl 
Gheorghe Pogea ce se va 
întâmpla cu capacitățile vechi 
după transferarea producției 
de oțel de pe un flux tehnologic 
rudimentar și ineficient pe unul 
performant, în cele două oțelării 
electrice. Ne-a răspuns simplu, 
cu sinceritate:

- Bateriile de cocsificare, 
,,vechi, antice și de demult” 
cum se zice, în care nu s-a 
mai investit aproape nimic 

de ani de zile, oricum urmau 
să iasă la pensie, așa că ele 
vor urma procesul firesc de 
inutilitate. în schimb, furnalul 
nr. 5, aglomeratoarele și cup
toarele Siemens Martin vor 
intra în conservare, în vaga 
speranță că se va găsi cine
va, cândva, care să le reac
tiveze. De acum noi mizăm 
pe capacitățile și tehnologiile 
moderne din OE1 și OE2 și 
pe instalația de turnare 
continuă a oțelului, cărora li 
se va adăuga, din primul tri
mestru al anului viitor, ultra- 
performantul cuptor EBT, 
aflat în fază avansată de 
construcție, ca și pe cele din 
secțiile de laminoare - cea 
mai bună și mai completă 
grupare de laminoare din țară 
-, reorganizate pe fluxuri de 
folosire intensivă, cu limitarea 
severă a consumurilor 
neeconomicoase. Urmărim 
astfel să sporim producția de 
oțel, încât în anul 2000 să 
ajungem la circa un milion de 
tone, de la 800.000 de tone în 
acest an, și să ne menținem 
poziția de lider al produselor 
lungi din România.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA,
Adrian SĂLĂGEAN

DEFICITUL 
BUGETAR• 

1,5 LA

Conform cifrelor date 
publicității de către Mi
nisterul Finanțelor, în pe
rioada 1 ianuarie - 31 mar
tie 1999, execuția buge
tului de stat s-a încheiat cu 
un deficit de 5900,4 mili
arde de lei, reprezentând 
1,3 la sută din Produsul 
Intern Brut pe acest an. 
Cauzele care au dus la 
acest deficit bugetar sunt 
mai multe, una foarte im
portantă constituind-o sla
ba preocupare a institu
țiilor abilitate pentru colec
tarea veniturilor bugetare 
de la contribuabili - per
soane fizice și juridice.
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DELINCVENTA JUVENILA - UN PRIM PAS 
SPRE MAREA DELINCVENȚÂ

Transformările structurale, care au avut loc în societatea 
românească sub raport economic și social, au determinat o 
amplificare a fenomenului infracțional, o creștere a numărului 
delictelor comise de minori și tineri.

în general minorul delincvent este “produsul” unor familii 
dezorganizate, al neglijenței familiei, al carențelor edu
caționale și al influenței negative a anturajelor nocive.

Datele statistice arată o menținere la cotă ridicată a 
actelor infracționale comise de minori, o scădere a vârstei de 
la care încep activitatea infracțională, tendințele de orga
nizare în grupuri, vagabondaj, cerșetorie, creșterea agre
sivității și chiar premeditarea actelor infracționale.

Predomină infracțiunile de furt din avutul particular, furt din 
avutul public, tâlhărie (vizează avutul particular) și viol.

Dezorganizarea familiei, prima instituție care trebuie să 
asigure socializarea copilului, este factorul determinant al 
comportamentului delincvent al tinerilor. Majoritatea minorilor 
infractori prezintă mari deficiențe de educație familială și 
școlară concretizate prin fuga de acasă, abandon școlar, 
hoinăreala, consum de alcool, anturaje negative și rezultate 
slabe la învățătură.

Constituirea unor grupuri și anturaje negative, formate de 
multe ori spontan sau ocazional, reprezintă un factor favo- 
rizant pentru începerea unor acțiuni infracționale în grup.

în municipiul Hunedoara, în cursul lunii aprilie, minorii 
Furdui Cosmina, de 16 ani, Anițescu Claudiu, de 14 ani, și 
Doghi Bogdan Gheorghe, de 15 ani, ultimii doi elevi la Școala 
Generală Nr. 11 și respectiv Școala Generală Nr.5, s-au 
constituit în grup și, în două nopți, au pătruns prin efracție în 
incinta SC “CIBU” SNC Hunedoara de unde au furat mai 
multe bunuri.

Predispuși la săvârșirea unor fapte antisociale nu sunt 
numai băieții ci chiar și fetele.

Damian Lia Alina, de 17 ani, din Deva, elevă la Liceul 
"Traian”, a găsit cheile pierdute de la apartamentul unui 
cetățean. Prin folosirea lor a pătruns în locuință, de unde a 
furat bijuterii din aur în valoare de peste 11 milioane lei.

în Petroșani Bolescu Dumitru Lucian, în vârstă de 11 ani, 
elev la Școala Generală Nr.2 din municipiu, a furat o bicicletă 
din Piața Agroalimentară, iar Nuț Adrian, de 15 ani, din Hațeg 
a luat fără știrea tatălui său autoturismul familiei pe care în 
timpul conducerii l-a izbit de gardul care împrejmuia SC 
“Hațegana” SA după care a fugit de la locul faptei.

Atenție deci părinți! Minorul delincvent, indiferent de tipul 
infracțiunii săvârșite, de cauzele și consecințele comportamen
tului său, poate sau va deveni sigur un viitor infractor înrăit.

Lt.colMircea NEGRU, 
Inspectoratul de Poliție ai Județului Hunedoara

Tineri cu inițiativă
GRĂDINARUL DIN PONOR

Dacă în urmă cu nouă 
ani CAP-urile asigurau în 
exclusivitate aprovizionarea 
populației cu produse agro- 
alimentare de bază, acum 
lucrurile s-au schimbat. Pro
prietățile particulare au în
ceput să prindă rădăcini, 
oamenii devin propriii lor 
stăpâni, iau singuri deciziile 
pe care le cred de cuviință.

în Ponor (sat aparțină
tor comunei Pui), Dănuț 
Roman, cu suma primită în 
urma disponibilizării de la 
EM Dălja, unde a lucrat 
până mai ieri, a ridicat un 
solar în grădina părinților 
săi. Pentru a trăi bine din 
grădinărit, a învinge con- 
curența și a fi cunoscut, 

Dănuț este conștient că tre
buie să știe de toate: să-și 
aleagă semințele, să ferti
lizeze la timp cu îngrășă
minte naturale și chimice, 
să-și alterneze profitabil cul
turile după sezon. în acest 
scop se documentează, își 
procură literatură de spe
cialitate, consultă specialiști 
în domeniu și pune în prac
tică cunoștințele acumulate.

Efortul făcut a fost rentabil 
pentru el și familia sa. Cu banii 
câștigați prin vânzarea pro
duselor din anii trecuți a ho
tărât să se extindă în primă
vara acestui an. Visul lui s-a 
împlinit. Nu s-a temut de eșec 
așa cum nu se teme de mun
că. Acum îngrijește cu pasiune

și răbdare răsadurile. Plantele 
sunt sănătoase și promit, spu
ne Dănuț. în curând tomatele, 
după trudă și sacrificii, vor lua 
drumul Văii Jiului și în împre
jurimi unde, de obicei, își des

face produsele. O parte din 
profit îl va reinvesti într-un nou 
solar, altă parte într-o ciuper- 
cărie experimentală deo
camdată. îi dorim succes.

Virgi! BUTAȘ

La Hunedoara și la Pe
troșani - elevi din școlile ge
nerale, dascăli și părinți au 
fost, de curând, părtași la 
două manifestări inedite, or
ganizate de Liceul de Muzică 
și Arte Plastice "Sigismund 
Toduță” din Deva. Evenimen
tele culturale din cele două 
municipii au fost momente de 
atestare a statutului pe care 
liceul de arte devean l-a cu
cerit în pregătirea și dezvol
tarea talentelor, oferind în
demnuri posibililor viitori în
vățăcei ai acestei școli.

La Casa de Cultură din 
Hunedoara demonstrația ar
tistică a fost susținută de 
recitalul coralei "Orfeu” (diri
jor prof. N.lcobescu), formație 
recunoscută de acum și din
colo de fruntariile țării, ca și 
de suita de soliști instrumen
tiști, toți cu premii la olimpia
de școlare ori la concursuri 
artistice: la pian - Dianna 
Vasiu, Monica Dăian (cls. 
prof. Doina Ona), vioară - 
Paul Sîrbu (cls.prof. Viorel 
Soltan) și Flavius Juratoni 
(prof. Rodica Bucur), clarinet 
- Ciprian Stăncioiu (prof. 
Aurel Cătană), flaut - Cătălin 
Vinars (prof. Aurel Beianu). 
Calitate! Acesta a fost atri
butul care a dominat recitalul, 
atribut transferat apoi în sala 
de expoziții a casei de cul
tură. Aici, la inițiativa elevilor 
clasei a X-a P (dirigintă prof. 
Rozalia Budulan) s-a orga
nizat o expoziție de artă plas
tică. Inițiatorii au avut ca invi
tați elevi ai claselor a IX-a , a 
Xl-a și a Xll-a cu lucrări rea
lizate la orele lor de pictură și 
desen ca și în atelierele de 
grafică, tex-tile și ceramică 
(expoziție organizată cu cola
borarea prof. Alina Teleman 
și cu sprijinul fundației “Me
moria”). La Petroșani, secția 
muzică a liceului a fost pre
zentă printr-un recital instru

mental - la pian Anca Preda, 
Dianna Vasiu, Roxana Caceu 
( cls.prof. Doina Ona), 
Mădălina Lăsconi, Andrei Lu
cian Mărgineanu (prof. Marian 
Onțanu Crăciun), la vioară și 
instrumente de suflat - care s- 
a desfășurat tot sub emblema 
calității. Prof. Mircea Bâtcă, 
director adjunct al liceului de 
arte devean, a făcut apoi o 
inedită prezentare a secției de 
arte plastice a școlii printr-o 
casetă video care a surprins 
pe peliculă activitatea din cla
se și ateliere de profil ca și 
prestigioasele roade ale 
acesteia, casetă din care n-a 
lipsit nici expoziția pe care 
liceenii au organizat-o la 
Hunedoara.

- Demersul nostru din 
cele două orașe a demon
strat nu numai terenul fertil 
din școală pentru dezvoltarea 
talentelor, ci și statutul pe 
care aceasta l-a câștigat în 
pregătirea elevilor la obiec
tele de cultură generală, 
mulți dintre elevii noștri aflân- 
du-se pe podiumul olimpicilor 
nu numai la arte ci și la limba 
română, istorie, limbi străine, 
biologie, fizică ... confirmând 
încă o dată trainicul liant din
tre știință și artă. Pentru reu
șita manifestărilor noastre de 
la Hunedoara și Petroșani 
aducem respectuoasă recu
noștință școlilor de muzică și 
arte plastice care funcțio
nează în cele două municipii, 
prin dna prof Adina Stan și dl 
prof, lakab - mărturisește dna 
prof. Ana Fodor, directoarea 
Liceului de Arte “Sigismund 
Toduță" din Deva.

La Hunedoara și la Pe
troșani liceul devean și-a 
făcut oferta pentru viitorul an 
școlar când aici va funcționa, 
pe lângă clasele de muzică și 
arte plasticei și o secție de 
arhitectură.

Luda LICIU

în luna februarie 1994 
Cher participă cu piesa I Got 
You Babe (cântată în duet cu 
Beavis și Butthead) la 
soundtrack-ul filmului Bevis 
& Butthead Experience.

Cher (47 de ani) are un 
nou prieten, actorul John Ba
rrowman (25 ani). Acesta a 
fost amantul actriței Angie 
Dickinson (62 de ani). Impul
sionată de noua sa prietenie, 
Cher a început filmările la 
Faithfull în regia lui Paul Ma- 
zursky. în film ea joacă rolul 
Maggie O'Donnell - o femeie 
bogată dar nefericită în dra
goste, partenerul fiind actorul 
Ryan O’Neal (Jack). în film 
mai apare Chazz Palminteri, 
care joacă rolul unui ucigaș 
plătit pentru a o ucide pe Mag
gie la aniversarea a 20 de ani 
de căsătorie.

La parada de Crăciun 
din 1994, Cher apare îmbră
cată într-un costum de pîele 
neagră pe o motocicletă 
Harley Davidson, ea con
ducând o formație de 100 
de motocicliști pe străzile 
Los Angelesului.

Cher înregistrează cu 
Chissie Hynde, Neneh 
Cherry și Eric Clapton piesa 
Love Can Build A Bridge 
(No. 1 în UK la 20.03.1995) 
ce figurează în coloana

sonoră a lui Comic Relief 
1995.

în luna aprilie 1995, Chers- 
a stabilit în Anglia, începând 
lucrul la un album nou. La rea
lizarea discului ea a colaborat 
cu producătorii Cris Neil, Ste
phen Lipson și Trevor Horn. 
Singlelul promoțional Walking 
In Memphis (cover version 
după Marc Cohn) a figurat pe 
tocul 11 în UK la 23.10.1995.

MUSIC BOX
Albumul intitulat “It’s A 

Man’s World” a apărut la 11 
noiembrie 1995 intrând pe 
locul 28 în topul britanic. Dis
cul este o selecție de cover 
version-uri, cuprinzând pie
sele ei favorite. Deși piesele 
incluse pe album nu sunt 
foarte cunoscute, Cher dra
matizează în stil propriu a- 
ceste cântece simple reușind 
să le dea o nouă înfățișare. 
Pe It’s A Man’s World sunt 
incluse piesele: Walking In 
Memphis/ Not Enough Love 
In The World/ I Wouldn't 
Treat A Dog/ Angels Run
ning/ Paradise Is Here/ The 
Sun Ain’t Gonna Shine Any
more/ I’m Biowin' Away/ 
Don't Come Around Tonite/ 

What About The Moonlight/ 
The Gunman/ Shape Of 
Things To Come/ It’s A 
Man’s World și One By One. 

într-un amplu interviu a- 
cordat revistei The Face, 
Cher afirma: “M-am despărțit 
de Bono pentru că era un tip 
violent și primitiv. Nu am avut 
o relație sentimentală ade-~ 
vârstă de foarte mult timp. 
Este foarte greu să trăiești 
alături de mine deoarece am 
o personalitate dublă: Cher 
cea complicată și extrava
gantă și Cherilyn cea timidă 
și rezervată. Eu nu pot să 
cânt în fața a trei prieteni, 
însă Cher face față unui pu
blic de 100.000 de oameni. 
Deși numele meu de scenă 
este Cher, prietenii îmi zic 
Spod, sora mea Stupid, iar 
tatăl meu Cherilyn. M-am 
bucurat că am avut ocazia 
să cânt alături de Eric Clap
ton, el este singura persoa
nă mai în vârstă ca mine pe 
care o cunosc. Noul album 
este o colecție de piese care 
mi-au marcat diferite perioa
de ale vieții și de aceea le 
iubesc foarte mult."

La 13.01.1996 noul ex
tras pe singles intitulat One 
By One a figurat pe locul 7 în 
UK. (va urma)

Horia SEBEȘAN

Accesul la web a fost singurul 
gratuit la CERF *99

Multitudinea de ex
pozanți, numărul 
impresionant de vizitatori și 

calitatea exponatelor au 
făcut din CERF 1999 cel mai 
important eveniment IT&C 
din România. Cele mai mari 
firme din domeniu s-au în
trecut într-un adevărat 
spectacol al noilor tehno
logii. Și conferințele orga
nizate de către Computer 
Press Agora au abordat 
teme dintre cele mai intere
sante, aici 
amintind con
tribuția firmei 
Geo Strategies 
care a orga
nizat o pre
legere pe tema 
sateliților și hărților mile
niului III sau a companiei 
Felix Telecom care a venit 
cu soluții de acces în rețele 
publice, în zone puțin po
pulate, adaptate serviciilor 
de viitor. Un eveniment im
portant a fost și lansarea în 
România a pachetului 
AutoCad 2000. Programul de 
conferințe a fost încununat 
de către decernarea 
premiilor CERF.

Totuși, dincolo de 
frumusețea noilor tehno
logii, dincolo de perfor

manțele deosebite ale ex
ponatelor, mulți dintre 
vizitatori au plecat de la târg 
cu un gust amar. Prețurile 
mult prea ridicate ale 
produselor comparativ cu 
goliciunea dezolantă a bu
zunarelor majorității vizi
tatorilor i-au făcut pe mulți 
să ofteze. Ca o consolare 
au fost broșurile și flutu- 
rașii promoționali împărțiți 
cu generozitate în stânga 
și in dreapta de către

4 t/Mf A

expozanți. Cel puțin dacă 
nu poți cumpăra un com
puter măcar să rămâi cu 
pozele care îl repre
zintă.Au fost, este adevă
rat, și câteva companii 
care au făcut unele redu
ceri de prețuri la sisteme 
dar numai pentru perioada 
cât s-a desfășurat târgul.

Singurul lucru gratuit a 
fost Internetul, accesul la 
web fiind oferit de către 
unele firme în scop publi
citar. Standurile respec
tive erau mereu arhipline, 

fiind efectiv asaltate de 
multitudinea de curioși.

Dezvoltarea continuă a 
rețelei Internet în țara 
noastră a făcut ca acest 
domeniu să fie abordat de 
mai multe firme (ISP-uri), 
Internet Service Provider. 
A existat chiar și un site 
oficial al târgului la adresa 
www.cerf.ro, aici putând fi 
consultată nu doar lista 
participanților sau pro

gramul con
ferințelor ci 
și amplasa
rea lor în 
cadrul ha
lelor expo- 
ziționale. Fir

ma organizatoare, Comtek 
Expositions SRL, a 
încercat de la an la an - și 
nu se poate spune că nu a 
reușit - să atragă cât mai 
mulți expozanți și cât mai 
mulți vizitatori. Dacă în 
1992, la prima ediție au 
participat 50 de firme, 
acum numărul lor a ajuns 
la 350, mai mult de 100.000 
de oameni trecând pragul 
expoziției în timpul celor 5 
zile de desfășurare.

A. NISTOR

reprezint%25c4%2583.Au
http://www.cerf.ro
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Festivalul „Bucuria primăverii”
Mare mi-a fost uimirea când în urmă cu 

două săptămâni am fost invitat în calitate de 
redactor al postului de radio T5 ABC Hațeg să 
particip la Festivalul ,.Bucuria primăverii" 
organizat de către școlile speciale din județu.' 
nostru. Nu bănuiam ce surpriză ar putea să-mi 
rezerve niște copii cu probleme speciale, sau 
cum mai sunt cunoscuți, „cu handicap' Așadar, 
am participat la cea de-a doua etapă 
desfășurată la Școala specială Peșteana.

S-au întâmplat aici fapte artistice de un nivel 
artistic cu totul aparte. Dacă ați fi avut ocazia și 
dumneavoastră, stimați cititori, să auziți și să 
vedeți cu câtă naturalețe, candoare specifică 
vârstei și mai ales cât suflet puneau acești copii 
în tot ceea ce făceau cântând sau dansând pe 
ritmuri clasice, moderne sau populare, ați fi 
lăcrimat așa cum am făcut și eu.

Dacă i-ați fi văzut, în hăinuțele lor curate 
dar la mâna a doua, donate de către diverse 
organizații umanitare sau Crucea Roșie, cum 
încercau să dea viață trăirilor lor artistice, trăiri 
pe care noi cei care ne considerăm normali cu 
greu le putem înțelege, ați fi priceput câtă nevoie 
au acești copii de dragostea noastră, nicidecum 
de milă sau compasiune.

Am asistat la evoluții de-a dreptul 
spectaculoase ale formațiilor de dans modern

și gimnastică ritmică de la Păclișa, Bretea Strei, 
Săcel, Peșteana și Centrul special de terapie 
de la Simeria, acesta din urmă lucrând cu copii 
cu grave afecțiuni motrice. încercam să-mi 
imaginez câtă muncă, răbdare și pasiune 
trebuie să fi pus educatorii, profesorii și 
instructorii lor pentru a se ajunge la asemenea 
performanțe!

Nu vă spun ce atmosferă fantastică era în 
sala de spectacole, plină până la refuz ca la 
marile competiții, câtă disciplină și bună 
creștere din partea acestor copii pe care cu 
atâta ușurință îi considerăm handicapați.

M-am întors de la această lăudabilă 
inițiativă artistică aproape fericit. Din păcate 
bucuria mi-a fost umbrită atunci când trecând 
pe lângă câteva cămine culturale m-a năpădit 
amintirea unor vremuri, nu prea îndepărtate, 
când în aceste clădiri, acum reci și 
neprimitoare, se întâmpla ceva.

Nu pot să-mi exprim decât gratitudinea și 
respectul pentru corpul didactic al școlilor 
speciale care au înțeles că, dacă mai este ceva 
de salvat și se mai poate salva, sunt copiii pe 
care îi urmăresc, dar și arta și cultura acestui 
neam.

Prof. Petru MĂRILĂ

Bazaconia .f9ll:uiirc 2"
Chiar o bazaconie este 

ceea ce se întâmplă cu două 
ambulanțe primite din partea 
Crucii Roșii Germane - Bad. 
Săckingen - de Crucea 
Roșie Hațeg.

Surpriza a fost că cele' 
două ambulanțe, dotate cu 
tot ceea ce este necesar 
pentru intervenții în caz de 
urgență, aflate într-o stare 
foarte bună, nu au putut fi 
înmatriculate și folosite în 
slujba omului bolnav.

Firmele care le 
recomandă nu sunt de ici de 
colo. „Mercedes" și 
„Volkswagen” se numesc.

Teatrul de Estradă Deva și-a 
schimbat denumirea

în cadrul ultimei ședințe a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 14 mai a.c. 
a fost adoptat un proiect de hotărâre care 
reglementează activitatea Teatrului de 
Estradă Deva. A fost aprobat Regulamentul 
de organizare și funcționare precum și 
organigrama instituției. în acest nou 
regulament este inclusă și cererea consiliului 
de" administrație al teatrului, adresată CJH, 
de aprobare a modificării numelui instituției 
în Teatrul de Revistă Deva. Nota de 
fundamentare precizează că denumirea 
actuală nu exprimă exact profilul instituției și 
nu arată orientarea spre un gen de 

'L

spectacole anume. De asemenea, se 
consideră că genul revuistic, revista, se 
situează în tradiția de mai multe decenii a 
teatrului devean.

Obiectul de activitate a fost completat, 
dându-se posibilitatea de a se efectua trans
port public de persoane, făcut în mod 
ocazional, atât în trafic intern cât și 
internațional. în acest fel veniturile proprii ale 
teatrului se pot majora, mijloacele de trans
port aflate în dotare fiind astfel folosite la 
capacitate chiar și în afara programului de 
deplasări și turnee.

A. N/STOR

\ r Miercuri
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W TVR 1
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)
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.30 Don Quijote de la 
Mancha (d.a) 17.30 Fa
milia Simpson (s, ep. 58)
18.10 Sunset Beach (s, 
ep. 456) 19.00 Jumătatea 
ta (cs) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Lumea 
bărbaților (s, ep. 13) 21.30 
Fotbal Finala Cupei 
Cupelor

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a./ 

r) 9.00 Pelerinaje (r) 11.00 
Mapamond (r) 11.30
Teleenciclopedia (r)
12.20 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 13.15 
Rebelul (s,ep. 52) 14.00 

Nu mai facem alte 
comentarii.

Ne gândim însă la faptul 
că din octombrie 1998, cele 
două ambulanțe stau bine 
mersi, iar oamenii din zonă 
au mare nevoie de așa ceva.

S-a încercat înmatri
cularea lor de mai multe ori. 
Nu s-a reușit. De ce? „Nu au 
Euro 2" ni s-a spus. Practic, 
este vorba de un anumit 
sistem de reducere a 
poluării. Care poluare 
domnilor?

Cât poluează tot felul de 
„fosile” care circulă (inclusiv 
în domeniul sanitar) pe

Emisiune în limba 
maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 41) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 860)
20.10 Căsuța din prerie (s, 
ep. 29) 22.00 Inima oțelului 
(dramă SUA 1983) 23.35 
Meridianele dansului

ANTENA1
6.45 Dimineața 

devreme 10.00 Știri 10.20 
Cafea cu parfum de 
femeie (s) 12.00 Civilizații 
pierdute (do) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Esmeralda 
(s, ep. 41) 14.00 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 44)
16.10 Luz Maria (s, ep. 15)
17.00 Știri 17.25 Camila (s, 
ep. 76, 77) 19.00
Observator 20.00
Prezentul simplu 20.30 
L.A. Doctors (s, ep. 6)
21.20 Cronici paranormale 
(s) 

străzi, și cât poluează două 
ambulanțe care, din punct 
de vedere tehnic și utilitar, 
sunt mult deasupra 
acestora?

Pentru înmatriculare s-a 
ajuns până la Ministerul 
Transporturilor și ministrul 
de resort. Degeaba.

Acum există promisiuni 
din partea președintelui 
Crucii Roșii Române că 
problema se va rezolva 
până pe la sfârșitul lunii 
iunie.

Ce să spunem! Absurdul 
funcționează azi în 
societatea românească, iar 
ceea ce se întâmplă la 
Hațeg cu ambulanțele este 
doar o părticică din el. (V.N.)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Aventura (r) 11.30 
NYPD Blue (r) 12.30 Susan
(r) 13.05 Hercule (s) 13.45 
Xena, prințesa războinică
(s) 14.30 Planeta
fantastică (s) 15.00
Oglinda timpului (s) 15.30 
Familia Bundy (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.45 
Ștrengărită (s) 17.30 Știrile 
PRO TV 18.00 Dreptul la 
iubire (s) 18.45 Știrile PRO 
TV 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Sommersby (dramă 
SUA ’93) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Nebun după tine 
(s, ep. 36)

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Maria (s) 15.00 Milady (s/ 
r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Viața noastră (s) 
17.50 Dragoste și putere

Valea Săliștei - un loc 
minunat ce încântă la tot pasul 
privirile și sufletul celui ce îl 
străbate. Drumul acoperit cu 
piatră măruntă luată de la 
carierele din localitate șerpuiește 
prin pădure apropiindu-se sau 
îndepărtându-se de un pârâu iute 
și zglobiu ce are undele limpezi 
ca lacrima. Urcând, primul sat 
întâlnit în cale este Cerbia - o 
localitate mică, cu puțin pământ 
roditor, că te și miri de ce a fost 
cândva cooperativizat, dar cu 
case frumoase, cu gospodării 
temeinice. Prima casă cum intri 
în sat, este a părinților dnei Ana 
Almășana, renumita cântăreață 
de muzică populară ce este și 
director al căminului cultural 
comunal.

Instituțiile satului sunt 

Urcând Valea 

Săliștei
bisericuța din lemn, foarte veche, 
și școala. Aici l-am găsit în plină 
activitate pe dl învățător 
Sebastian Farcaș. Cei opt elevi 
sunt ascultători și li-e dragă 
cartea - ne-a spus dascălul - ceea 
ce înseamnă că vor reuși în viață.

Urcând mereu pe drumul de 
piatră, ochii se umplu de imagini 
ce ți se lipesc de suflet și-ți 
întăresc ideea că avem o țară 
dăruită de Dumnezeu cu priveliști 
de rai. Drumul șerpuiește pe la 
poale de codru alcătuit din stejari 
și brazi, mult poleit în această 
vreme cu verde crud, dătător de 
încredere și speranță în mai bine. 
Următoarea așezare întâlnită în 
cale este satul Pogănești - o 
localitate lungă cu case și 
gospodării bogate în acareturi, 
animale și păsări. Bogăția satului 
nu este pământul, care este puțin 
și produce tot așa, ci animalele, 
și aproape nu este nici o casă 
care să nu aibă cel puțin o vacă 
în bătătură. Trandafir Burza ce 
numără 73 de ani are cinci bo
vine, un cal, oi și mulți porci, se

Școala din Cerbia. învățătorul Sebastian Farcaș are numai opt 
copii, câte doi în fiecare clasă din ciclul primar.

Foto: Traian MÂNU

(s) 18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor 
20.15 Celeste se întoarce 
(s) 21.00 Minciuna (s)
21.45 Milady (s) 22.45 
Criminalii (f.a. SUA 1964)

PRIMA TV
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. 24)
20.20 Comisarul Rex (s, 
ep. 25) 21.15 Gardă de 
corp (s)

HB®
10.00 Dreptul la viață 

(dramă SUA ’95) 11.45 
Asalt strategic (f.< . SUA 
1998) 13.15 Pasiune 

întorcea cu vitele de la păscut, 
așa pe la ora amiezii.

Continuând urcușul, ajungi 
în satul Micănești, sat mărișor 
și frumos, cu oameni bine 
chibzuiți, apoi urmează Almaș
- Săliște, satul vestirilor dubași. 
Există documente în acest sens
- că au fost primiți de dr. Petru 
Groza pe când acesta era șeful 
guvernului. Au discutat cu 
savantul Nicolae lorga la 
Arenele Romane din București. 
Aici s-a inaugurat recent un 
cămin cultural în vecinătatea 
bisericii vechi din 1819, biserică 
îngrijită cu multă dragoste de 
oamenii satului. Am fost la 
Almaș - Săliște cu ani în urmă 
când s-a sfințit un monument 
în amintirea fiilor satului căzuți 
în bătăliile celui de-al doilea 

război mondial. Acesta s-a 
construit lângă cel mai vechi, 
ridicat după primul măcel, ceea 
ce înseamnă că locuitorii satului 
și-au adus jertfa de sânge și de 
viață la devenirea României de 
azi, ca și toate satele ardelene 
de altfel. Satul - fiind așezat la 
distanță mare de căile de 
circulație - de șosea și de calea 
ferată - n-a fost cooperativizat 
și deci a fost ferit de 
"binefacerile" socialismului. Așa 
se explică casele frumoase cu 
ogrăzi mari, pline de animale. 
Fiecare om are animale multe 
și fiecare gospodar - oameni în 
vârstă sunt foarte mulți - și le 
duce la păscut pe pământul lui, 
iar vara le urcă în taberele din 
munte. Drumul - urcând mereu 
- se îndreaptă spre satul 
Brășeu, sat cocoțat în creștet 
de munte. Ne oprim însă aici 
cu însemnarea de față care se 
vrea o pledoarie în sprijinul ideii 
că România are frumuseți de 
nebănuit ce merită văzute.

Traian BONDOR

incendiară (co?

romantică SUA 1991) 
15.00 Chemarea
sălbăticiei (dramă SUA 
1995) 16.45 Sfântul (f.a 
SUA 1997) 18.45 Ameri
can Perfekt (dramă SUA 
1997) 20.30 între
dragoste și ură (co. SUA 
’96) 22.15 Stargate (s) 
23.00 Sugartime (dramă 
SUA 1995)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

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

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

Miercuri, 19 mai

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sunteți plictisit, așa că vă 
luați o zi liberă. Veți primi de la 
o cunoștință o informație pe 
care o puteți utiliza pentru 
îmbunătățirea șanselor dv.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Sunteți plini de tact și știți să 
creați atmosferă. Faceți 
sacrificii pentru a păstra buna 
dispoziție și admirația celorlalți. 
Racul este o companie bună.

O GEMENI 
(22.V ■ 21.VI)
Gemenii își vor face 

cunoștințe în locuri unde nici 
nu se așteaptă. Pentru 
doamne este o zi propice 
pentru a-și face noi cunoștințe 
de sex opus.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Deoarece în adâncul 
sufletului păstrați o urmă de 
nesiguranță, sunteți mai ursuzi 
ca de obicei. Proasta dispoziție 
vă poate fi alungată doar de 
mângâierile persoanei iubite.

O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Acum fiți deosebit de atent, 
fiindcă se întâmplă lucruri 
importante în culise. în 
următoarele zile veți fi nevoit 
să faceți un sacrificiu material.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Chiar dacă partenerul v-a 
creat neplăceri, nu încercați să 
vă răzbunați. Nu uitați că 
legăturile care vă unesc sunt 
profunde și dragostea lui vă 
face să înfloriți.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Sunteți mai agitați și mai 
puțin toleranți cu cei din jur; 
încercați să vă controlați 
ieșirile. Aveți nevoie de 
înțelegerea familiei și a 
partenerului.

Z SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Cei născuți în ultimele zile 
ale zodiei, aveți grijă să nu vă 
certați cu șefii și colegii, 
încercați să păstrați o 
atmosferă bună. Cei din prima 
decadă sunt mai norocoși.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Aveți impresia că nu reușiți să 
vă puneți în practică dezideratele 
și puterea persuasivă. Datorită 
unui element neprevăzut, situația 
materială se dezechilbrează 
ușor.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Vă îndreptați nestingherit 
spre țelurile dv., nu există nici 
un obstacol de care să nu 
puteți trece. Astăzi aveți 
șansele cele mai mari în 
afaceri.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

îndepliniți-vă sarcinile în 
ordinea priorităților! Nu veți 
avea probleme în găsirea 
soluțiilor, doar aveți o fantezie 
bogată. Nu dați vina pe alții 
pentru eșecurile dv.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Armonie perfectă cu 
partenerul. în societate fiți 
atenți ce vorbiți, fiindcă s-ar 
putea să vă scape anumite 
cuvinte nelalocul lor.
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând livadă cireși pe 
drumul Coziei. Tel. 220844, 
218377. (2400)

• Vând teren în str. Ni- 
colae Grigorescu. Relații la 
tel. 094/579061. (OP) ’

• Vând apartament 4 
camere, Progresului, frigider 
Arctic 2401, televizor color. 
Tel
(2361)

• Vând mașină spălat, 
stare bună, 450 000 lei. Tel. 
623258(2510)

• Vând VW Golf, Turbo 
Diesel, 4 uși, 5 viteze, an 
fabricație 1988. Tel. 094/ 
515534’. (2542)

• Vând Dacia 1310, fa
bricație 1996, Orăștie, preț 
negociabil, tel. 240538 
(3777)

• Vând autoturism Opel 
Ascona, pentru dezmem
brare, perfectă stare. Tel.

• Vând vitrine și rafturi 
frigorifice, congelatoare, 
agregate pentru camere 
frigorifice, import Austria. 
Asigur montaj. Tel. 094/ 
620060,094/154271 (1955)

OFERTE DE
SERVICII

DIVERSE

• în 2 iunie 1999, ora 10 
se vinde la licitație publică, 
la Judecătoria Deva, biroul 
executorului judecătoresc, 
imobilul din Deva, str. 
Vânătorilor, nr.22. (2396)

SC AVICOLA SA Mintia
Vinde ouă la prețul de 450 lei/ bucată, cal. I și cal a 

ll-a ■ 300 lei/ bucată, fără TVA.
De asemenea, pentru ziua de 1 Iunie (Ziua copilului) 

oferă gratuit ouă pentru casele de copii.
Informații la sediul unității sau la telefon 215884.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPARE SI 
FORMARE PROFESIONALĂ JUD. HUNEDOARA

. 216483, 092 712716. 242626(3779)
• Vând Ford Tranzit 8+1,

• Vând casă, grădină în 
Tisa, corn. Burjuc, nr.83. 
(2387)

• Vând casă și teren 1000 
mp, excelent vacanță, Cră- 
ciunești,nr.22, Băița. Tel. 
052 316734.(2386)’

• Vând urgent casă în

fabricație 1988, înmatriculat, 
9800 DM, negociabil. Tel. 
094/597784(3780)

• Vând motoare tractor 
45, 65 CP, compresor, ma
șină de găurit. Tel. 622476. 
(2389)

• Vând video recorder
Simeria, tel.262357. (2397)

• Vând apartament 3 
camere, semidecomandate, 
parter, Gojdu, bloc experi
mental. Tel. 626276, 094 
702455. (2520)

japonez și televizor 
Grundig, stereo, teletext, 
prețuri negociabile. Tel. 
215312. (2519)

• Vând pui Ciobănesc 
German. Tel. 218529.

• Efectuez foarte avan
tajos transport una tonă. Tel. 
216483,092 712716. (2356)

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 700 000-1 000 000 lei/ 
săptămână și posibilitate de 
promovare rapidă. Nu ne
cesită experiență. Tel. 094/ 
280444,621446(3696)

• Urgent contracte de 
muncă în străinătate, sudori, 
ingineri TCM, petrochimiști. 
Tel. 625156 (2107)

• Economist, 24 ani, 
licențiat în finanțe bănci și 
burse de valori, sesiunea au
gust 1998, căsătorit, stagiul 
militar satisfăcut, posesor 
permis auto categoria B, so
licit angajare corespun
zătoare. Tel. 225620. (2355)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fis
cal nr. 4521478, aparținând 
Asociației de Locatari nr. 78 
Deva. Se declară nul. (2395)

• SC Rombusiness Oii 
SRL Deva anunță pierderea 
actelor originale ale socie
tății. Se declară nule. (2394)

Heomemorar^

• Au trecut 2 ani de la 
moartea dragei noastre

ELENA LĂZURCĂ
soție și mamă de neînlo
cuit.Dumnezeu să o odih
nească în pace! Familia 
îndurerată.

ANUNȚA

• Vând urgent apartament
2 camere. Tel. 214372.

(2204)
• Vând orice telecoman-

(2202)
• Vând apartament 2 

camere, parter, Gojdu, po
sibilități privatizare. Tel. 
227365^ după ora 16. (2201)

• Vând apartament 2 
camere, în Geoagiu Băi 
(central). Informații tel. 
720034, 648206,' 092/ 

425105(2356)
• Vând țuică de prună, 34 

grade, 20 000 lei/litru. Tel. 
092/403869 (2966)

• Vând casă cu piscină și 
toate facilitățile, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 41, Hunedoara, 
tel. 092/294199. (OP)

• Vând tractor U 445, 
stare excepțională. Tel. 
624124,după ora 18. (2392)

• Vând Volkswagen 
Passat Turbo Diesel, 1600 
cmc, model 1990, stare

dă pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868(0137)

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

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

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

• Vând mobilier comer
cial, tel. 223834, 624793 
(2370)

• Cumpăr-celulare de
fecte, decodez, repar rapid 
și ieftin. Tel. 094/859958 
(3700)

Aveți probleme 
financiaro?

Doriți o soluția 
rapidă?

APELAȚI LA SECTO^JUI-PUbUCITATE 
^'AfZIARULUI NOSTRU!

JU/LLLLhlU
BOir. B IfficEaxEEnroQDtrflcs,, tmm. 33 ES 

^ItEllcdfV?'uu cSBB@^Sv ?SBg2BS7’

S.C. ROMCAMION S.A. Deva
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.17
vinde mijloace de transport marfă.

Licitația are loc zilnic, începând cu data de 20.05. 
1999, ora 9. Informații suplimentare la telefon 213013.

perfectă, 124000km, servo, • Vând familii albine, 
radiocasetofon Grundig, semiremorcă neînmatricu- 
10800 DM. Tel. 058/833255 lată, preț negociabil, Orăștie, 
sau 058/804196. tel. 241249 (3778)

PEPSICOLA DEVA

VREMEA
Vremea va deveni în general frumoasă și se va încălzi. 

Cerul va fi temporar noros în prima parte a intervalului, apoi 
variabil. Izolat se vor semnala ploi slabe. Vântul va sufla în 
general moderat din sector estic. Temperaturile minime se vor 
situa între 5 și 10 grade, iar maximele între 17 și 22 grade 
Celsius. (Andrei lursicsin)

ANGAJEAZA
• Mercantizor (Vitrinier)

Condiții: - vârstă maximum 25 ani
- studii - minimum liceu
- permis de conducere (cat. B)
- disponibilitate program prelungit

CV se vor depune la Depozitul PEPSI-COLA - 
str. Depozitelor nr. 11, până la data de 25 mai 
1999, între orele 8-11.

Relații la tel.: 054/224880
Interviul va avea loc in data de 28 mai 1999, 

ora 15.

SC Sansere Sîntandrei
Organizează CONCURS pentru ocuparea postului de 

INGINER ȘEE
Concursul are loc în data de 3 iunie, ora 10,00, la 

sediul unității, str. Aeroport, nr. 1. înscrierile până la 
data de 1 iunie a.c. Relații suplimentare la tel. 
621052,261180, serviciul personal.

Depozit Cluj
Sat Vlaha nr. 22 

lel/lax: 064 266.87», 
266.877, 018-591.874

Licitație in data de 25.05.1999, ora 16,00, la sediul din Deva, Piața Unirii 
nr. 2, pentru implementarea măsurilor active de combatere a șomajului in județul 
Hunedoara pentru următoarele servicii:

■ Servicii de Ocupare și Mutare Profesională - Hunedoara
- Servicii de asistență pentru înființarea de intreprinderi mid și consultanți in 

afaceri ■ Orăștie
- Servicii de Ocupare și Mutare Profesională ■ Hațeg
- Servicii de Ocupare și Mutare Profesionali ■ locația Cilan.
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Agenției Județene pentru 

Ocupare și Formare Profesionali din Deva, Piața Unirii, nr. 2, cam. 17, telefon 
216151 ■ int. 217, domnul Nelegu Claudiu.

La licitație pot participa ONG-uri, firme private, organizații sindicale șl 
patronale care vor da asigurirl ci serviciile lor au un standard inalt de calitate 
(personal calificat, facilitiți, viabilitate financiari, capacitate de plasare etc).

Data limită de depunere a ofertelor- 21.05.1999, ora 12,00.

— ~ = —
LICITAȚIE PUBLICĂ

CORPUL GARDIENILOR PURLICI AL 
JUDEȚULUI HUNEDOARA

Vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ 
DESCHISĂ CU STRIGARE un autoturism ARO 
243, cu motor L 27 D, an de fabricație 1994.

Licitația va avea loc în data de 24.05.1999, ora 
9,00, la sediul vânzătorului, situat în Deva, str. Gh. 
Barițiu, nr. 5, județul Hunedoara.

Prețul de pornire a licitației este de 30.192.000 lei.
Vizionarea autoturismului și procurarea fișei 

tehnice de prezentare se pot face la sediul 
vânzătorului.

Relații suplimentare la telefon 054/211068.
— - —

SOCIETATE COMERCIALĂ
solicită oferte pentru întocmirea 

documentației pentru întabularea spațiilor 
comerciale și întabularea în CF. 

Relații la telefon 211597, interior 12.

SC INTERAMERICAN SA 
DEVA

Societate de asigurări 
ANGAJEAZĂ

UIXIIT MANAGER
Vă rugăm trimiteți CV-ul la fax numărul 233250.

Z 
I
I
I 
I
I

BANCOREX SA - BANCA | 
ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR, I 

SUCURSALA DEVA
Scoate ta licitație publică in data de j 

19.05.1999, ora IO, prin Biroul executorilor I
| Judecătorești de ia Judecătoria Deva, | 

următoarele:
S teren intravilan, situat in Deva, DN 7, 

suprafață de 2200 mp;
S teren Intravilan, situat In Deva, 

suprafață de 255 mp;
2 imobil (casă, garaje și curte), situat 

Deva, str. Viilor, nr.3/34;
2 imobil (casă, anexe gospodărești, curte, | 

| grădină), situat in Deva, str. dorea, nr.2O2.
Informații se pot obține ia sediul Sucursalei ■ 

1 BANCODCX Deva, telefon 054-230185 și ia Biroul J 
I executorilor Judecătorești din Deva.
k________________________________________ J

i 
i
l
■■ 
i■
i

m\

"i

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva,
Str. Depozitelor, nr. 1,

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

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

maximum 5 zile. 
Informații la telefon 

054/232946.
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PSDR trage o nouă carte
Cu cât trece timpul se 

constată tot mai clar că alianța 
între Partidul Social Democrat 
Român și Partidul Democrat nu 
a funcționat niciodată la 
parametri corespunzători. 
Uniunea Social Democrată s-a 
hârjonit tot timpul, având însă 
grijă ca imaginea sa în ochii 
lumii să arate bine. Partidul 
Democrat, mai puternic și mai 
bogat în personalități, nu s-a sfiit 
să intre întotdeauna primul pe 
ușă, să stea mereu în față, să 
facă de cele mai multe ori singur 
cărțile, în dispreț față de colegii 
cu aureolă istorică și atât. 
Președintele PSDR, octogenarul 
Sergiu Cunescu, și-a manifestat 
adesea nemulțumirea față de 
acest tratament din partea 
aliaților.

Distanța între cele două 
formațiuni politice s-a mărit 
continuu, ajungând la punctul de 
rupere după ce PSDR a fost 
curtat insistent de ApR în 
vederea unei eventuale fuziuni. 
Social-democrații n-au stat prea 
mult pe gânduri, fiind stimulați 
mai ales de urcușul în sondaje 
al Alianței pentru România, în 
paralel cu pierderea de teren din 
partea Partidului Democrat. Iar 
recentele declarații ale liderilor 
formațiunii lui Petre Roman de a 
merge singuri pe liste în 
alegerile viitoare i-au adus pe

camarazii lui Sergiu Cunescu tot 
mai aproape de cei ai lui Teodor 
Meleșcanu.

De o parte și de alta există 
voință unanimă de a săvârși 
logodna. însă mai sunt 
necesare câteva clarificări nu 
chiar fără importanță. Cum se 
va numi noul partid și ce siglă 
va avea? Dacă PSDR va mai 
rămâne la guvernare sau va

trece în opoziție, unde se află 
ApR? Cum vor fi decise 
structurile de conducere la 
vârf? Toate acestea au fost 
dezbătute în reuniuni separate 
ale celor două formațiuni și, 
cum era de așteptat, au apărut 
nepotriviri de caracter. PSDR a 
propus la recenta întâlnire a 
Consiliului Național ca noua 
alianță politică să aibă 
conducere bicefală la vârf și 
reprezentare paritară în 
organele de conducere, iar 
Sergiu Cunescu a pledat pentru 
participarea în continuare a 
formațiunii sale la gestionarea 
treburilor țării, având în vedere 
greutățile cu care aceasta se 
confruntă.

■’x
(Urmare din pag. 1)

Opțiunile PSDR nu sunt 
împărtășite nici de către toți 
liderii săi, iar cei ai ApR nu le 
acceptă sub nici un motiv. 
Aceștia vor ca alegerea 
organelor de conducere să 
reflecte ponderea celor două 
partide, în funcția de 
președinte să fie ales Teodor 
Meleșcanu, iar în cea de 
președinte de onoare, Sergiu 
Cunescu, vor ca PSDR să iasă 
din USD și de la guvernare și 
să treacă în opoziție. Par idei 
mai sănătoase, însușite și de 
către unii membri marcanți ai 
PSDR. Ele vor fi limpezite însă 
doar la Congresul noului 
partid, care va avea loc în 
cursul lunii iunie a.c.

Dacă nu se va întâmpla 
cumva și în acest caz așa cum 
s-a întâmplat cu mult 
trâmbițata fuziune între PSM și 
PS, care a fo^ anulată, 
deocamdată, tocmai pe motive 
de neînțelegere a împărțirii 
puterii la vârf. Poate social- 
democrații, numindu-l astfel și 
pe cei din ApR, vor fi mai 
înțelepți. Interesele sunt 
reciproce: PSDR să urce în 
această locomotivă politică 
numită ApR, iar ApR să intre în 
Internaționala Socialistă prin 
ușa PSDR.

economiei, ci și băncile au 
rolul lor în mersul treburilor.

Prin 1996 actuala putere 
dădea niște asigurări că vor 
veni cu duiumul investitorii 
străini, aducând circa 8 
miliarde de dolari, iar alți 8 
miliarde de dolari trebuiau 
scoși din economia 
subterană. Atâta vreme cât nu 
există stabilitate economică, 
bancară și monetară, cât 
legislația în domeniu se

Barometrul încrederii 
in bănci

schimbă cu rapiditate și nu se 
acordă nici facilități, nu ne 
putem aștepta la schimbări 
spectaculoase. Zadarnic ne 
vin și împrumuturile de sute 
de milioane de dolari, din 
vreme ce aceștia merg în 
consum, cum s-a întâmplat cu 
circa 9 miliarde de dolari 
împrumutați după 1989.

Omul de rând se duce cu

gândul la faptul că 
instabilitatea unor bănci nu 
face altceva decât să creeze 
derută și slăbirea încrederii 
în păstrarea economiilor în 
bănci. Poate restructurarea 
și privatizarea acestora vor 
avea cândva efecte bene
fice și asupra economiei 
românești.

Ehud Barak este noul prim-ministru al 
Israelului

Ehud Barak, candidatul Partidului Laburist 
la alegerile desfășurate luni, este noul prim- 
ministru al Israelului. în favoarea sa au votat 
56 la sută dintre israelieni, în timp ce 
contracandidatul său Beniamin Netanyahu, 
fostul premier, n-a reușit decât un procent de 
44 la sută din opțiunile electoratului.

Sinceri să fim era previzibil un astfel de 
rezultat, însă diferența de 12 la sută este, după 
opinia tuturor analiștilor, totuși, prea mare. De 
această situație se bucură, fără îndoială,

palestinienii, tratativele dintre Israel șl 
Palestina aflându-se de o bună perioadă de 
timp în Impas. Nemulțumit de stadiul 
negocierilor a fost însuși șeful Casei Albe, Bill 
Clinton.

Așadar, alegerea ca prim-minlstru a Iul 
Ehud Barak este privită cu optimism de 
majoritatea capitalelor lumii, mai puțin de 
Teheran care nu recunoaște existența statului 
evreu.

Mine! BODE A

Dumitru GHEONEA

De la Primăria comunei Balșa
Personalul Primăriei comunei Balșa anunță intenția de încetare a activității 

ca urmare a crizei bugetare în care se află.
Menționăm că alocațiile bugetare din acest an cât și fondurile proprii nu 

ne asigură desfășurarea normală a activității decât până la 1 iulie 1999.

Hagî s-a reîntors la 
na ionala

♦
După ce a participat la emisiunea sportivă de duminică 

noaptea pe Antena 1, cel mai mare fotbalist al României, Hagi, 
a acceptat să facă parte din lotul reprezentativ și să joace în 
meciul România - Ungaria din preliminariile EURO 2000. O veste 
îmbucurătoare pentru întreaga suflare fotbalistică a țării. Cu toții 
sperăm ca această importantă partidă să nu fie "de adio" pentru 
“Perla Carpaților”. Să nu uităm că la 8 septembrie se dispută la 
București un meci ce poate fi decisiv în calificarea tricolorilor: 
România - Portugalia. (S C.)

Simeria

Primar, 
Simion Meteșan

Secretar, 
Petru Gavrilă SC AVICOLA DEVA MINTIA SA

Concurs de circulație
Vineri, la Deva, s-a 

desfășurat faza pe municipiu a 
concursului școlar „Cea mai 
bună patrulă de circulație". 
Actuala etapă a reunit elevi, 
din clasele V-VIII de la școlile 
din municipiu.

După parcurgerea tuturor 
întrebărilor cele mai bune 
rezultate au fost obținute de 
către Ramona Răducanu - 
Școala Generală Nr. 3, la 
teorie, iar la proba practică pe 
primul loc s-a situat Alin Suciu 
de la Școala Generală Nr. 6.

Rezultate foarte bune au 
obținut echipajele Școlii 
Generale Nr. 5 locul I,

Generală 6 - locul II, 
respectiv Școala Generală 
Nr. 2 care s-a situat pe locul 
III.

Potrivit celor subliniate 
de către domnul plutonier 
major Gheorghe Draia de la 
Biroul Poliției Rutiere Deva, 
„actuala fază municipală a 
concursului „Cea mai bună 
patrulă de circulație” a scos 
în evidență o bună pregătire 
teoretică și practică a 
participanților, lucru dorit de 
•altfel pentru toți elevii, fapt 
reliefat și de rezultatele 
înregistrate după terminarea 
probelor.”

Cei mai buni au fost 
răsplătiți de către 
organizatori - M.E.N. și 
Biroul Poliției Rutiere Deva - 
cu diplome și diverse 
obiecte. (C. P.)

Angajează femei pentru a lucra la 
Abatorul de păsări Șoimuș.

Condiții: seriozitate, capacitate de muncă și efort, 
aptitudini pentru munca în echipă.

Angajarea se face cu contract de muncă în grupa a 
ll-a de muncă. Salariul este peste media pe economie.

Relații suplimentare la sediul SC Avicola SA din 
Mintia.

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 18.05.1999

Viața politică

Alegeri la PRM
în prima parte a lunii mai în organizațiile municipale Deva, 

Hunedoara și Brad s-au desfășurat conferințele de dare de 
seamă și alegeri. în cadrul dezbaterilor s-au făcut referiri la 
situația economică și socială în care se află România, s-a 
discutat despre programul anticriză pe care PRM l-a lansat, 
precum și despre măsurile care vizează redresarea vieții în 
toate domeniile.

Ca președinți ai organizațiilor municipale au fost aleși 
Elena Popa - Deva, loan Nedelcu - Hunedoara și Felician 
Lazăr la Brad. Cu această ocazie conform normei de 
reprezentare de 1 la 9 membri s-au ales și delegații la 
Conferința județeană a PRM care se va desfășura în luna 
iunie.

La alegerile organizațiilor municipale a participat din partea 
Comitetului director al partidului dl deputat llie Neacșu.(C. P.)

agent de asigurare 15 inginer textile, pielărie
-----------

3
agent marketing 20 lăcătuș construcții metalice 5
agent reclamă publicitară 19 maistru în industria textilă-pielărie 3
agent turism 1 mecanic auto 2
arhitect 2 medic de specialitate 1
arhitect urbanism, peisagistică medic stomatolog 1
și amenajarea teritoriului 1 muncitor necalificat 63
barman 11 ospătar (chelner) 24
brutar 5 secretară 1
bucătar 10 șofer autobuz 1
cocător pâine 1 șofer autocamion 1
confecționer - asamblor articole șofer autosanitară 1
din textile 42 șofer de autoturisme șl camionete 5
croitor 11 tâmplar universal 3
cusător piese la încălțăminte 10 tinichigiu carosier 1
distribuitor presă 1 vânzător 9
electronist 2 vânzător de ziare 4
inginer construcții civile, industriale zidar rosar-tencuitor 1
și agricole 
inginer tehnică de calcul

4
2 tot locuri de munca vacante 286

'Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană penu Ocupare și Formare' 
Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, Clubul Șomerilor Deva, precum și 
de la Agențiile Locale pentru Ocupare și Formare Profesională și punctele de lucru din Hunedoara, Călan, 
Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupepi, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele
8.00-12.30 .✓

DEMONSTRAȚIE 
DE KARATE
De curând, în incinta Școlii 

Generale Nr. 2 din Simeria, a 
avut loc o spectaculoasă 
demonstrație de karate 
susținută de elevii clubului 
Fudioshin Ryu Simeria, antrenați 
de către dl Minoiu Pardailean, 
centura neagră Shotokan - 1 
Dan.

Tinerii elevi ai clubului au 
avut un comportament deosebit, 
evidențiind un real talent și 
oferind invitaților și publicului un 
spectacol sportiv de excepție, 
demonstrând dorință de 
afirmare în viitoarele competiții 
interne și internaționale.

Demonstrația a avut ca scop 
atât afirmarea noilor speranțe 
cât și colectarea fondurilor 
necesare participării în 
competițiile acestei veri.

Dintre cei prezenți s-a arătat 
foarte interesat de susținerea 
tinerilor sportivi dl Gheorghe 
Sârmoi - președintele 
Sindicatului Liber REVA, care a 
promis că va ajuta echipa 
simeriană de Karate - Do, 
formată din copiii angajaților 
REVA, să participe la compețiile 
acestei veri. (C.M.)

Corul
“Orfeu”

in Franța
r

Joi pleacă în Franța, la 
Festivalul internațional 
studențesc și pentru 
elevi Belfort, desfășurat 
în perioada 22-24 mai, 
corul “Orfeu” al Liceului 
de Artă “S. Toduță” Deva. 
Cei 39 de coriști sunt 
invitați la această 
manifestare de prestigiu. 
Corul devean are la activ 
și alte prezențe în 
străinătate (în Franța, 
Italia și Ungaria). (V.R.)
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