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A început examenul 
de capacitate

Ieri dimineață s-a dat startul pentru examenul de capaci
tate, susținut de absolvenții claselor a Vlll-a. La prima probă, 
de limbă și literatură română, așa cum s-a văzut, din urnă a 
fost extrasă varianta de subiecte cu numărul 7. Azi are loc 
proba de limbă maternă, pentru elevii maghiari din județ la 
Școala Generală Nr.3 Deva și pentru cei germani ia Colegiul 
Național “Decebal” Deva. Mâine absolvenții vor avea de rezolvat 
probleme de matematică, apoi, după o zi de pauză, își vor 
dovedi cunoștințele de istorie și geografie.

De la Inspectoratul Școlar Județean ni s-a comunicat că 
în județ n-au existat în prima zi de examen probleme care să 
justifice apelarea la subiecte de rezervă. Examenul s-a 
organizat cu respectarea liniei MEN și totul decurgea con
form planificării. Nu ne mai rămâne decât să le urăm elevilor 

v BAFTĂ! (V.R.)______________________________________________ ,

Uniunea Europeană 
susține financiar 

România
La București se află, de două zile, delegația la nivel 

înalt a Uniunii Europene. Delegația este compusă din: 
directorul general al Direcției Generale pentru Afaceri 
Economice și Financiare, Giovanni Ravasio, șl directorul 
general al Direcției Generale pentru Relații cu Europa 
Centrală și de Est, Francois Lamoreaux. înalții demnitari 
discută un program financiar pe termen lung, ca un 
supliment la fondurile acordate de Banca Mondială și 
Fondul Monetar Internațional. Se vor concretiza și 
programele de asistență socială în cadrul programului 
PHARE de atenuarea efectelor reformei, discutate de 
premierul Radu Vasile, în toamna Iul '98, la Bruxelles, cu 
oficialitățile UE. împrumutul, de circa 200 milioane euro, ar 
putea fi deblocat începând cu luna iulie, în trei tranșe 
lunare, prin Unitatea G-24 a Comisiei Europene.

C 90 miliarde lei 
pentru bugetul 

asigurărilor sociale I 
Președintele României, Emil Constantinescu, a 

semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/ 
98, privind transferul sumei de 90 miliarde lei din 
bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Ordonanța de urgență nr. 35/98 a fost recent 
aprobată prin lege de către Parlament. Potrivit acestei 
legi, în vederea susținerii financiare a măsurilor de 
recorelare a pensiilor pentru munca depusă și limită 
de vârstă cu vechime integrală din sistemul , 
asigurărilor sociale de stat, se stabilește transferul 
sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul 
asigurărilor sociale de stat. i
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Manifestări de 1 iunie

Destituiri și 
numiri în 
funcții la 

S.M Brad și 
E.M. Barza 
în urma deciziei conducerii

Companiei “Minvest” Deva, 
începând de săptămâna 
trecută, datorită unor deficiențe 
în activitate, au fost demiși din 
funcții ing. Dorel Vasile Oprean 
și Dorel Leaha de la S.M. Brad, 
precum și ing. Dan Bădică, fost 
director al E.M. Barza, în locul 
lor fiind numiți ing. Cornel 
Pleșa, director general și ing. 
Nicolae Ștefan, director adjunct 
tehnic la S.M. Brad, iar ing. 
Cornel Oprean a fost numit di
rector al E.M. Barza. Poate 
noile conduceri vor aduce 
revigorarea necesară în 
activitatea de minerit. (AI.J.)

TABUURILE 
ÎN LUNA 

IUNIE
Potrivit prevederilor 

calendarului târgurilor 
întocmit pentru luna iunie, 
programările pentru 
ținerea târgurilor sunt în 
următoarele date: 4 iunie - 
Brad (mărfuri și animale) și 
Orăștie (mărfuri); 5 iunie - 
Hunedoara (mărfuri); 8 
iunie - Ilia (animale și 
mărfuri); 11 iunie - Petrila 
(animale); 19 iunie - Băcia 
(animale și mărfuri); 24 
iunie - Baișa și Ilia (animale 
și mărfuri); 26 iunie - Zam 
(animale și mărfuri) și 
Petrila (mărfuri); 29 iunie - 
Dobra și Hunedoara 
(animale și mărfuri). 
Celelalte târguri se țin la 
datele tradiționale. (N.T.)

■ Olimpici la pre
ședinție. De 1 Iunie 6 
elevi din județul nostru 
care s-au remarcat la

Muntean, au fost invitați 
la președinție pentru a 
participa la acțiunile 
prilejuite de Ziua 
Internațională a Co
pilului. Statutul acestor 
copii este mai deosebit, 
ei fiind orfani ai căror 
tați au murit în explozii 
din minele Văii Jiului.

■ Picnic în familie. 
Cu mai multe taxiuri ale 
firmelor Pronto, Euro și 
Pritax copiii din cele 
două centre de 
plasament devene au 
fost transportați luni 
după-masă la Cabana 
Bejan. îi așteptau colegi 
de-ai- lor, sosiți cu un 
autobuz, de la Școala 
“Sf. Francisc” (de la 
Mănăstirea Francis- 
cană). Asociația Alter 
Ego, ca și de alte dăți, a 
dorit să le ofere de ziua 
lor o acțiune mai 
specială. Aceasta a fost 
deschisă neprotocolar 
de primarul Devei care

le-a dăruit tuturor 
copiilor jucării. Au urmat 
întrecerile: desene pe 
asfalt, jocuri sportive 
(fotbal) și cele artistice 
(recitări, cântece
populare, corale sau 
instrumentale, un dans 
modern și o scenetă). 
Toate s-au bucurat de 
aprecierea colegilor- 
spectatori și a juriului 
care a acordat diplome 
(de participare) tuturor. 
Dar cu atenție au tratat 
concursurile și partici- 
panții - la desene, pe 
lângă flori, copii și soare, 
2 băieți mai mari au 
desenat “Reforma pe 
pâine” și “Țigareta II”.

Și pentru că au fost 
invitați la picnic, pe lângă 
soarele și freamătul 
pădurii de care s-au 
bucurat din plin, alături 
de alte daruri prietenii 
copiilor de la Alter Ego 
le-au oferit aniversaților 
și hamburgeri, pregătiți 
la cabană, prin ama
bilitatea dlui Călugăru 
care i-a găzduit. Toate 
acestea au fost posibile 
prin strădaniile organiza
torilor și dărnicia 
sponsorilor: societățile 
comerciale Decebal,

Sireni Intercomprest 
SRL, Coca Cola, Thomas 
Exim, Recep Plus, 
Vinalcool, Cooperativa 
Cauciucul, domnilor 
Paulina Popa, Solomon 
Truia și Miron Betea. 
Alături de copii, veghind 
ca totul să fie în ordine, 
au fost și reprezentanți ai 
poliției.

Ieri, de 1 Iunie, în 
centrele de plasament 
(case de copii) s-au 
organizat spectacole, s- 
au citit creații de-ale lor, 
meniurile au fost 
îmbunătățite cu tort.

■ “Veronica”. 
Organizația municipală a 
PD a invitat duminică 400 
de elevi deveni să 
vizioneze la Cine
matograful “Patria” filmul 
artistic pentru copii 
“Veronica”. Copii, părinți și 
bunici au fost încântați de 
gestul dnelor Rozalia 
Safar, președintă, Lucia 
Căpruță, Dana Benea și 
dra Carmen Fruja din 
partea organizației de 
tineret, care s-au bucurat 
de sprijinul dlui Viorel 
Jianu, directorul R.A. 
Romăniafilm, Filiala 
Interjudețeană Hunedoara.

Pe lângă vizionarea 
filmului, copiilor le-au 
fost oferite bomboane și 
calendare.

■ “Vânătoare de 
comori". Cercetașii

' deveni au inițiat de 1 
Iunie un concurs 
“Vânătoare de comori”. 
Au participat liceeni 
(“exploratorii”) și 
câțiva “temerari” (elevi 
de gimnaziu), con
cursul contra-cro- 
nometru presupunând 
un traseu cu obiective 
despre care partici- 
panții trebuiau să 
culeagă informații. 
Organizatorii i-au urmă
rit (au existat puncte de 
întâlnire), pentru a le 
vedea comportamentul, 
concursul finalizându- 
se cu premii.

■ întrecerile 
sportive tradiționale, 
organizate de Palatul 
Copiilor Deva, celelalte 
manifestări așteptate 
de cei mici n-au lipsit 
din programul Zilei 
Copilului.

Grupaj realizat de 
Viorica ROMAN

VREMEA
Vremea va fi pre

dominant frumoasă și 
caldă, cerut va deveni 
variabil. Vântul va sufla în 
general slab. Tempe
raturile minime se vor 
încadra între 11 și 15 
grade, iar maximele între 
25 și 29 grade. Izolat se 
va semnala ceață pe văi. 
(Udiko Maier)
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a Anunț
Angajăm personal 

muncitor pentru 
declanșare grevă 
generală.

Renault va semna 

amiralul cu Dada
Ambasadorul Franței la București, Pierre Menat, a 

apreciat că Renault va semna contractul de privatizare 
pentru Uzinele “Dacia”Pitești. “Deja a fost semnat un acord 
cadru, care conține angajamente din partea Renault și a 
Guvernului român.

Săptămâna trecută, Guvernul român a aprobat o 
ordonanță privind marile investiții, iar acum a aprobat o 
altă hotărâre privind Dacia-Renault. „Nu sunt negociator, 
dar, din câte știu, nu sunt mari probleme, ci trebuie discutate 
încă câteva detalii. Cred că va fi semnat în câteva 
săptămâni", a spus Menat.

WEST BANK

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. E parter 

Telefon 234480 
Fax 234483

ACORDĂ DOBÂNZI 
ATRACTIVE LA 

DEPOZITELE ÎN LEI 
PERSOANELOR FIZICE 

x la 30 de zile - 
70% /an 

prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an

Silvicultorii - pe cont propriu
• Campania de împăduriri s-a încheiat cu brio; • 

Continuă în ritm susținut activitățile curente; * O nouă 
atribuție (foarte profitabilă) - exploatarea și valorificarea 
masei lemnoase în regie proprie; • Și încă una 
(descurajantă) - întreținerea și repararea drumurilor 
forestiere; • Au apărut mai multe unități de exploatare, 
particulare, este concurență, însă la licitație se prezintă 
puțini; • Unii angajează contracte, dar nu plătesc; • 
Vânătoarea o fac mai mult străinii.

Am punctat câteva 
declarații, idei, preocupări, 
realizări, neajunsuri 
desprinse dintr-o recentă 
discuție avută la Ocolul 

Silvic Pui cu dnii: ing. 
Alexandru Mihăilescu - 
șeful unității, ing. lancu 
Vonica - inginer șef (fost 
mulți ani de zile ,,patronul” 

acesteia) și Otto Wacz - 
tehnician de vânătoare. O 
coordonată definitorie a 
Ocolului Silvic Pui o 
constituie activitatea sa 
fructuoasă, care o situează 
de mulți ani între fruntașii 
Direcției Silvice Deva. Cei 25 
de salariați - pădurari, 
tehnicieni, ingineri, personal 
auxiliar - își cunosc bine 
atribuțiile, și le îndeplinesc 
cu profesionalism și respon
sabilitate, înregistrând con
stant rezultate pozitive.

- Programul pe acest an, 
și nu planul, ca mai înainte, 
prevede realizarea unei 
producții de 3,6 miliarde de 
lei, din care 10 la sută trebuie 
obținut din vânat, citește din 
„catastif dl lancu Vonica. Și 
cu toate că primul trimestru 
al anului este întotdeauna 
cel mai greu, din cauza 
frigului, zăpezii, ploilor, 
drumurilor deteriorate de 
aceste intemperii, înre
gistrăm „la zi” o producție de 
1,2 miliarde de lei, având 

toate șansele să ne depășim 
programul anual. Și suntem 
deciși să împlinim acest 
deziderat. Ne încurajează 
strădaniile angajaților noștri 
și realizările sporite din 
ultimele zile.

- De altfel, adaugă dl 
Alexandru Mihăilescu, o altă 
cifră este elocventă în acest 
sens și anume împădurirea, 
în campania de curând 
încheiată, a 16 hectare, față 
de 10 hectare cât ne 
prevăzusem inițial. Acum 

desfășurăm, de asemenea 
cu bune rezultate, lucrările 
specifice de întreținere a 
culturilor în pepinieră și a 
plantațiilor tinere, tăierile 
de îngrijire a pădurii, con
form programelor stabilite, 
în paralel cu celelalte două 
activități mai noi dar 
extrem de importante și 
anume: exploatarea și 
valorificarea masei

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)
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Tricolorii

pregătesc 
la Săftica

Programul lărgit al 
lotului nostru repre
zentativ pentru meciurile 
cu Ungaria și Azerbaidjan 
de la București (în zilele de 
5 și 9 iunie) se află în plină 
desfășurare. începând de 
duminică, la Săftica - unde 
se pregătesc tricolorii 
primii sosiți au fost 
jucătorii selecționați din 
campionatul intern și apoi 
stranierii. Zilnic de la ora 
11 se susține câte un 
antrenament, iar miercuri 
și joi și după-amiază și 
zilnic se poartă discuții 
individuale, vizionări 
video.

Referindu-se 
prerogativele tricolorilor, 
selecționerul Victor Pițurcă 
a subliniat: “Am început 
pregătirile pentru cele 
două importante partide pe 
care le vom susține pe 
stadionul Steaua.
Programul de pregătire 
cuprinde câte un
antrenament zilnic și 
miercuri va avea loc un 
meci - școală. Meciul cu 
Ungaria este o confruntare 
normală, în care trebuie să 
cucerim toate cele trei 
puncte puse în joc, pentru 
a ne asigura calificarea. 
Partida cu Ungaria cere o 
încărcătură deosebită 
psihică și morală. 
Revenirea lui Gică Hagi 
constituie un stimulent 
moral pentru ceilalți 
jucători. Trebuie să 
reamintesc că nu acest 
meci este unul de retragere 
a lui Hagi. El merită mult mai 
mult. Trebuie pregătită o 
adevărată 
care să 
retragerea 
națională.

Z

“Raliul Frumuseții”
Mihaela Crișan (Petroșani) - locul al ll-lea. 
Cea mai înaltă treaptă a fost ocupată de 
Constanța Roșea și Dorina Demea (Deva) 
care au concurat pe un automobil Dacia 
1310, premiul oferit constând în 3 milioane 
de lei. Miss “Raliul Frumuseții” la cea de-a 
3-a ediție a fost desemnată Sanda Franko. 

Grație numeroșilor sponsori au fost 
acordate premii speciale, premii de 
consolare, precum și premiul pentru cea 
mai cochetă mașină, atribuit echipajului 
alcătuit din Lavinia Miloșovici și Raluca 
Sandu, care s-au aflat la volanul unui 
Daewoo Cielo.

Prezent și la această ediție a Raliului 
Frumuseții, dl Constantin Nicolescu, 
președintele Automobil Club Român, a 
declarat: “Raliul Frumuseții este o 
competiție de suflet. Colegele de circulație 
rutieră ne-au demonstrat că știu să fie foarte 
bune șoferițe, să conducă în limitele 
circulației rutiere și nu în ultimul rând să fie 
prezențe plăcute și delicate la volanul 
mașinii."

Sâmbătă, 29 mai a.c., la Deva s-a dat 
startul celei de -a 3-a ediții a concursului 
de automobilism "Raliul Frumuseții", 
acțiune ce se dorește a deveni tradiție, 
organizată de Filiala ACR Hunedoara și 
Asociația cultural - sportivă Telecom.

Concursul s-a desfășurat pe traseul 
Deva - Simeria - Bârsău - Șoimuș - Băița - 
Vălișoara - Brad - Vața de Jos, pe o distanță 
de cca 87 km, prevăzut cu 9 controale orare, 
în condițiile unui trafic normal, concurentele 
au avut de parcurs un traseu cu multe curbe, 
șoseaua prezentând, în unele porțiuni, 
numeroase denivelări.

Dacă anul trecut numărul echipajelor 
angajate în “Raliul Frumuseții” a fost de 
27, la această ediție s-au aliniat la start doar 
17 echipaje reprezentând județele 
Hunedoara, Timiș și Gorj.

Sosirea concurentelor la Vața de Jos a 
fost urmată de mult așteptata și 
emoționanta festivitate de premiere. Pe 
podiumul din fața Hotelului Ponor au urcat 
echipajele: Monica Petruțși Melinda Kassai 
(Deva) - locul al lll-lea; Daniela Bira și

X

Cristina CÎNDA

La start Lavia Miloșovici și Raluca Sandu

Foto: Traian MÂNU J

Lavinia Miloșovici, una dintre participantele 
la “Raliul Frumuseții" ediția a Ill-a.
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Componența 
lotului de
tineret

Pentru meciurile 
echipele similare ale Ungariei 
(4 iunie) și Azerbaidjanului (la 
8 iunie) antrenorul 
selecționatei de tineret, 
Tudorel Stoica, a convocat la 
lot pe următorii jucători: Tibi 
Lung și lliuciuc (portari), FI. 
Dumitru, Ogăraru, Tararache, 
Lăcustă, Chivu, M. Radu, 
Soavă (fundași), Linear, 
Cernat, Alin Stoica, Codrea, 
Coman, Bundea, Cătălin 
Munteanu (mijlocași), Pancu, 
Luca și Marius Nicolae 
(atacanți).

Meciul cu Ungaria 
desfășoară la 4 iunie, 
stadionul din Giulești, 
începere de la ora 18,00.

cu
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sărbătoare, 
marcheze

Cuipai prieteniei”
Din inițiativa pro

fesorilor Vasile Szanto și 
Sorin Cercea de la Școala 
Generală Nr.2 Deva, la 
Ponor, sat aparținător 
comunei Pui, recent a avut 
loc Campionatul
interșcolar la fotbal “Cupa 
prieteniei” la care au 
participat echipele școlilor 
generale din Pui, Ponor, 
Baru Mare și Nr.2 Deva.

în finală s-au întâlnit 
echipele școlilor generale 
din Pui (prof. Eugen Antal) 
și Nr.2 Deva (prof. Vasile 
Szanto).

“Cupa prieteniei” a fost 
câștigată de formația din 
Pui după lovituri de la 
unsprezece metri. Finala 
mică jucat între

Tinerii luptători hunedoreni 
continuă să se afirme pe saltelele 
de concurs, cucerind medalii 
strălucitoare.

între 14-16 mai a.c. laTg.Jius- 
au disputat finalele “Campionatului 
Național de Juniori": La cele 9 
categorii de greutate, au participat 
peste 160 de sportivi. O bună 
impresie au lăsat luptătorii de la 
AS Constructorul CSS Hunedoara, 
care au câștigat două medalii de 

r Luptătorii N 
hunedoreni

k confirmă y
argint și una de bronz. Autorii 
acestor frumoase rezultate sunt: 
Cosmin Nistor (categ. 69 kg) și 
Marius Ciuciu (categ. 130 kg) care 
au devenit vicecampioni naționali, 
în timp ce Lucian Vâlcu (categ.76 
kg) s-a clasat pe locul trei.
' O comportare excelentă a 
luptătorilor hunedoreni am 
consemnat-o la sfârșitul 
săptămânii trecute (28-30.05.a.c.), 
când doi sportivi de la aceleași 
cluburi au devenit campioni 
naționali la Buziaș, acolo unde s- 
au desfășurat “ Campionatele 
Naționale de Cădeți". Cei doi 
performeri se numesc Lucian 
Nechifor (categ. 46 kg) și Cristian 
David (categ.69 kg), care au intrat 
în posesia medaliilor de aur.

Trebuie să amintim aici și 
meritele antrenorilor care s-au 
ocupat de acești valoroși luptători: 
Gh. Grigore, E. Nicoară și I. Boca, 
precum și eforturile depuse de AS 
Constructorul și CSS Hunedoara 
pentru o bună reprezentare la 
aceste competiții. Medal.iațiî 
hunedoreni au fost convocați la 
loturile naționale, urmând să 
participe la o serie de turnee 
internaționale.

ion BĂDiN

Noutăti în 
viitorul 

campionat 
de fotbal
An ui competiționai in 

Divizia A 1999 - 2000 va 
începe ia 24 iulie și se va 
încheia ia 10 mai2000, cu 
precizarea că trei etape 
din retur se vor desfășura 
ia finalul acestui an: ia 27 
noiembrie, ia 4 și ia 8 
decembrie.

In Diviziile B și C startul 
se va da ia 31 iulie, două 
etape din retur fiind 
programate ia 20 și 27 
noiembrie.

Returul Diviziei A va 
începe ia 4 martie, 
campionatul urmând să se 
încheie ia 10 mai 2000. Și 
ia Diviziile B și C, returul 
are aceeași dată de start 
(4 martie), campionatul 
încheindu-se ia 20 mai 
2000.

în Cupa României, în 
acest an se vor disputa 
toate tururile, inclusiv 
sferturile, urmând ca în 
anui 2000 să aibă ioc 
semifinalele tur-retur 
(între 15 martie - 12 
aprilie) și finala ia 13 mai.

Rezultatele etapei a 32-a: Nitramonia Făgăraș - 
Precizia Săcele 0-0; Sportul Stud. - F.C. Brașov 0-0; 
Rulmentul Alexandria - Laminorul Roman 2-0; Tractorul 
Bv. - Rocar Buc. 2-3; Gl. Buzău - Dunărea Galați 2-1; 
Chindia Tărgoviște - Poli lași 3-1; Dacia Brăila - Cimentul 
Fieni 0-9; Metrom Bv. - Midia Năvodari 2-0.

CLASAMENTUL

Laminorul R. - D. Brăila; Petr. Moinești - Cimentul; Dun. 
Galați - Sportul S.; Midia - Chindia; FC Brașov - Metrom; 
Poli lași - Nitramonia; Precizia - Tractorul; Rocar - 
Rulmentul; Poiana - Gl. Buzău.»____________________________________________________________

1. FC BRAȘOV 32 21 8 3 60-16 71
2. Rocar 32 19 4 9 56-32 61
3.Cimentul Fieni 32 15 7 10 50-33 52
4. Midia Năvodari 32 14 7 11 52-32 49
5. Laminorul R. 32 15 4 13 36-31 49
6. “Poli” lași 32 14 7 11 44-40 49
7. Petrolul Moinești 32 14 5 13 44-38 47
8. Poiana Câmpina 32 13 8 11 39-42 47
9. Precizia Săcele 32 14 4 14 42-38 46
10. Gloria Buzău 32 14 3 15 38-39 45
11. Sportul Stud. 32 12 8 12 33-29 44
12. Dunărea Galați 32 13 5 14 40-43 44
13. Tractorul B. 32 14 2 16 43-49 44
14. Chindia Târg. 32 13 4 15 40-44 43
15. Metrom Brașov 32 12 6 14 43-34 42
16. Rulmentul Alex. 32 12 5 15 37-29 41
17. Nitramonia 32 8 6 18 27-58 30
18. Dacia Brăila 32 2 4 26 11-109 10

ETAPA VIITOARE, (sâmbătă, 5 Iunie, ora 11,00):

,z

echipele școlilor generale 
Ponor și Baru Mare (prof. 
Romolus Vlaic). La 
întrecere au participat și 
elevii claselor a IV-a de la 
Școlile generale Ponor, 
Baru Mare, Deva. S-au 
evidențiat finaliștii 
Campionatului Municipal 
Deva de la Școala 
Generală Nr.2.

Competiția a fost 
urmărită cu interes de 
către elevi, cadre 
didactice dar și de 
către părinți. Asemenea 
întâlniri școlare între 
elevii din mediul rural cu 
cei din mediul urban 
sunt educative, ur
mărite cu interes de 
tineri. (V. Butaș) y

Campionatul juniorilor

(juniori Al)
FC CORVINUL 19 17 1 1 103-9 52
Jiul Petroșani 19 13 1 5 55-26 40
Victoria Călan 19 8 2 9 46-56 26
Fotbal Start 19 6 1 12 39-47 19
Vega Deva 19 6 0 13 25-75 18
CIF Aliman Brad 19 3 1 15 23-78 10

C Juniori Bl j
FC CORVINUL 19 17 2 0 107-5 53

Jiul Petroșani 19 15 2 2 89-12 47
CIF Aliman Brad 19 6 1 12 25-74 19
Vega Deva 19 6 0 13 31-70 18

Victoria Călan 19 5 2 12 24-76 17

Fotbal Start 19 2 3 14 20-59 9

J JUNIORI
Rezultatele etapei nr. 23 din 30 mai:

Met. Crișcior - Min. Bărbăteni 4-5;
Parângul Lonea - CIF Al. Brad (neprez.) 3-0;
Min. Ghelar - Victoria Călan (teren neregulamentar) 0-3; 
FC Dacia Orăștie - Constr. Hunedoara 1-3;
Min. Teliuc - CFR Marmosim Simeria 2-3.

CLASAMENTUL

62-29
43-55
36-54
20-110
36-86
14-195

1. FC PAROȘENI VULC. 19 15 1 3 74-21 46
2. CFR Marm. Sim. 19 14 2 3 87-17 44
3. Parângul Lonea 19 14 2 3 85-25 44
4. FC Dacia Orăștie 19 13 1 5 99-26 40
5. Min. Bărbăteni 21 11 3 7 82-53 36
6. Constr. Hunedoara 19 10 5 4 67-24 35

20
20
20
20
19
19

9
7
6
4
2
1

4
2
2
0
0
1

6
11
12
16
17
17

31
23
20
12
6
4

7. Victoria Călan
8. Min. Aninoasa
9. Min. Teliuc
10. CIF Aliman Brad
11. Min. Ghelar
12. Met. Crișcior

Etapa viitoare a 24-a din 6 iunie:
CIF Aliman Brad - Met. Crișcior; 
Vict. Călan - Parângul Lonea;
Construct. Huned. - Min. Ghelari;
CFR Marmosim Simeria - FC Dacia Orăștie; 
FC Paroșeni Vulcan - Min. Teliuc;
Min. Bărbăteni - Min. Aninoasa.

CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN DE FOTBAL

Rezultatele etapei din 30.05.1999: 
Unirea Vețel - Santos Boz 4-0; 
Gloria Geoagiu - Casino Ilia 1-4; 
Victoria Dobra - Energia Deva 2-0. 
Poiana Ruscă - Fotbal Start - stau 
Retezatul Hațeg - stă.

CLASAMENTUL
1. CASINO ILIA 15 12 0 3 45-13 36
2. Victoria Dobra 14 10 1 3 44-17 31
3. Retezatul Hațeg 14 9 2 3 34-14 29
4. Gloria Geoagiu 14 8 0 6 29-29 24
5. Unirea Vețel 14 7 1 6 27-31 22
6. Energia Deva 14 5 1 8 20-25 16
7. Santos Boz 15 5 1 9 23-39 16
8. Fotbal Start 14 3 0 11 19-43 9
9. Poiana Ruscă 14 2 0 12 19-39 6

Etapa viitoare din 6 iunie:
Victoria Dobra - Retezatul Hațeg; 
Casino Ilia - Unirea Vețel;
Energia Deva - Poiana Ruscă; 
Fotbal Start - Gloria Geoagiu; 
Santos Boz - stă.
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r

când cu "democrația” 
■^(parcă și prin '45 îi 

| zicea așa), tot natul e liber să-și 
i spună păsul. Lumea se adună 
* pe la cafenele, prin părculețe 
I sau la chioșcurile de ziare și 
■ flecărește despre una-alta. Cu 
! atâtea publicații și-postbri de 
I radio și televiziune, omul nu mai 
I știe ce să creadă. La "bazarul 
! politic” ce se formează ad-hoc 
I se află toate știrile. Aici sunt în 
I largul lor palavragiii, limbuții, 
! măscăricii, dar și clevetitorii. Un 
I rol distinct îl au mercenarii de 
| partid trimiși la aceste 
. aglomerări spontane cu misiuni 
I speciale. îi recunoști imediat 
| după stupizenia afirmațiilor. Ei 
. sunt plătiți să lanseze zvonuri și 
I calomnii bine ticluite, din care să 
j reiasă că partidul lor este un 
I porumbel trimis de

Atotputernicul să salveze țara și 
| poporul, iar adversarii politici fac 
■ jocul Diavolului.
* “Sarcinile" acestor 
| mercenari sunt dintre cele mai 
j diverse. Odată, la o adunare 
■ publică organizată de un partid 
| ieșit de la naftalină, purtători de 
| pancarte erau plătiți niște 
■ cetățeni de culoare care habar 
| nu aveau ce scrie pe ele. La un 
■ moment dat, în drum spre 
1 Prefectură, tuciuriii s-au oprit și 
I au cerut dublarea "onorariului". 
| Spre hazul și deliciul mulțimii de 
■ pe margine, organizatorii au 
I scos portmoneele și s-au 
I executat.

Altă dată, în plină campanie 
I electorală, un grup de mercenari 
L 

Tradiție și perspectiva la Liceul 1 
de Informatică Petroșani

In toamna acestui an, Liceul de 
j Informatică din Petroșani împlinește 80 

de ani de când există ca școală în limba 
română. De mai bine de două decenii, 
actualul profil al liceului (maj exact 
matematică-informatică) continuă să 
atragă, în mare parte, pe cei mai buni 
elevi ai municipiului de la poalele 
Parângului. în plus, începând cu anul 
școlar următor, pe lângă cele cinci 
clase a IX-a de matematică-informatică 
și una bilingvă (engleză), absolvenții 
clasei a Vlll-a vor putea opta pentru o 
nouă orientare, respectiv cea a 
științelor sociale (clasă înființată în 
urma solicitărilor elevilor și a părinților 
acestora).

Informatica rămâne însă “centrul de 
i greutate” al procesului de învățământ, 

reprezentând principala ofertă a liceului 
(transformată de unii elevi într-o 
adevărată pasiune), inclusiv din 
perspectiva cuprinderii ei în cadrul 
disciplinelor opționale, după cum 
afirma dna Olga Ștefan, director 
adjunct; preocupare pe deplin 
justificată, dacă luăm în considerare 
amploarea și actualitatea unui astfel de 
domeniu (prea puțin regăsit în profilele 
liceelor hunedorene), precum și dotarea 
celor patru laboratoare de informatică 
ale liceului, în care sunt la dispoziția

elevilor cca 30 de calculatoare (dintre 
care ultimele 12 au fost primite de la 
Inspectoratul Școlar al județului în urmă 
cu doi ani de zile). Temerilor ori 
suspiciunilor că celelalte discipline ar 
rămâne neglijate, nu avem a le aduce 
decât argumentele prezentate de 
interlocutoarea noastră, referitoare la 
rezultatele obținute de elevii liceului cu 
prilejul diverselor concursuri școlare - 
premii și mențiuni la fazele naționale ale 
olimpiadelor de biologie, engleză, 
geografie, filosofie (pe lângă cele de 
matematică și informatică), succese 
care au făcut ca instituția petroșăneană 
să se situeze ani de-a rândul, într-un 
clasament al distincțiilor, pe locul al 
doilea în județ.

Ca peste tot, însă, Liceul de 
Informatică suferă la capitolul “buget”, 
din care cauză n-a putut fi construită 
până astăzi o sală de sport, elevii 
desfășurându-și orele de educație fizică 
în curtea școlii, care așteaptă și ea să 
fie asfaltată (după cum grupurilor 
sanitare li se impun reparații grabnice și 
“consistente”). Poate sărbătorirea celor 
80 de ani ar fi un binevenit prilej pentru 
ca liceul să-și întâmpine oaspeții cu o 
imagine (și nu numai) îmbunătățită.

Georgeta BÎRLA

veniți tocmai de la Timișoara la 
Deva ca să huiduie un cunoscut 
lider politic, au fost puși pe fugă 
de participanții la miting, reușind 
să scape de ciomăgeală iuțind 
pasul spre gară. Unul dintre ei a 
fost auzit când se văicărea a 
pagubă: "S-a dus dracului suta 
de dolari”.

Despre mercenarii de presă 
toată lumea știe și s-a convins: 
s-au îmbogățit de nu mai știu ce 
să facă cu banii. Dacă-s bine 

Cârcotașul 
politic

plătiți împroașcă cu noroi orice 
om politic sau personalitate 
istorică. în unele cotidiane 
centrale am citit articole murdare 
la adresa lui Mihai Viteazu, 
Horia, N. Bălcescu, Al.l. Cuza, 
M. Eminescu. Fiecăruia i s-a 
găsit câte o meteahnă: imoral, 
mason, sifilitic etc. Conducătorii 
postbelici sunt mitraliați cu 
sintagme ca: spioni, agenți, 
dictatori, lachei, criminali, 
homosexuali. Nu-s scutite nici 
personalități de marcă ale culturii 
noastre contemporane, acuzate 
de colaboraționism și ploconire. 
E vorba îndeosebi de M. 
Sadoveanu, G. Călinescu, T. 
Vianu, T. Arghezi, denigratorii 
cerând chiar scoaterea lor din 
manualele școlare.

T
Cititorului îndopat cu știri ■ 

gen “o găină a născut pui vii” îi ' 
este din ce în ce mai greu să | 
distingă adevărul de minciună. ■ 
De câțiva ani adun documente 1 
și mărturii despre viața și | 
activitatea cunoscutului om i 
politic hunedorean dr. Petru ! 
Groza. M-am convins cât de I 
mârșave și nefondate sunt I 
unele afirmații, chiar venind din ! 
partea unor pretinși istorici, I 
care în realitate sunt I 
subvenționați cu sume grase . 
din străinătate ca să ne I 
bălăcărească marii noștri | 
patrioți. Asemenea afirmații j 
calomniatoare sunt răspândite I 
pe la sedii de partide de către | 
propagandiști specializați, iar . 
bârfitorii de rând le îmbobocesc I 
și le difuzează pe unde apucă. | 
Unul dintre aceștia susținea că ■ 
Groza i-a adus pe ruși în țară, • 
ignorând adevărul că în timpul | 
ultimului război mondial ■ 
personajul în cauză nu ocupa 1 
nici o funcție în stat și la 23 | 
august 1944 se afla cu ■ 
domiciliul supravegheat la ' 
Deva. Un altul susținea sus și | 
tare că Groza i-a demolat casa. ■ 
Aflându-mă pe aproape, l-am 1 
întrebat: "Nu te supăra, în ce | 
an s-a demolat casa?". “Prin | 
'87- 88''. "Să fii sănătos - i-am ' 
replicat - în 1988 se împlineau | 
30 de ani de la moartea lui | 
Petru Groza”. Cârcotașul n-a ! 
mai scos nici o vorbă și a plecat | 
spre alt grup de palavragii I 
dispuși să-l asculte... '

toachim LAZĂR I
J

„INIMĂ" DE MAMĂ (IU
încerc să murmur în 

gând o rugăciune. Sau cel 
puțin să îmi amintesc fața 
blajină a unui arhanghel, 
zugrăvită în izvorul de 
lumină al icoanei din casa 
bunicului: sfântul cu umerii 
de purpură de pe peretele 
de la răsărit.

Deschid ochii. Femeia e 
tot acolo, față în față cu 
mine, despărțindu-ne doar 
masa. Spune ceva, iar șirul 
vorbelor răsună a 
înstrăinare. Glasul acela îmi 
dă senzația de rece, încât 
pare că ecoul său vine de 
pe un alt tărâm unde nu 
cresc copaci ci uriașe 
grădini de țurțuri: ,,L-am 
bătut pentru că nu stătea pe 
oliță. Făcea pe el”. De joi 
până marți l-a ținut acasă. 
„Stătea pe pat și gemea. 
Din când în când i se auzea 
glasul stins „vine tati?” îl 
iubea mult pe tatăl său. 
Totdeauna când venea 
acasă sărea în brațele lui, 
întrebându-l <<ce ai adus 
bun tati?». O vecină a 
spus să ducă băiatul la 
spital la Deva pentru că se 
vinețise.”

Privesc acele ceasor
nicului. Un sfert de ceas cât 
o veșnicie de când deșiră 
firul întâmplărilor, înfăți- 
șându-mi povestea vieții ei. 
E de prin părțile lașiului. Nu 
și-a cunoscut niciodată tatăl 
adevărat. S-a căsătorit la 
șaptesprezece ani. Soțul? 
Cât a fost miner, au locuit la 
Lupeni. Apoi el a rămas fără 
serviciu. Prin bunăvoința 
unor oameni de bine, în 
urmă cu doi ani li s-a găsit 
un nou cămin - căsuța de la 
Mintia. în treisprezece ani 
de căsnicie au avut opt copii 
- ..patru mai sunt în viată si 
trei au murit".

îmi rezerv dreptul de a o 
întrerupe pentru a corecta: 
„Patru!” Face ochii mari. Și 

Aspect din modernul cabinet de limbă engleză al Liceului 
de Informatică Petroșani.

Foto: Traian MÂNU

adaug: „Cu Cătălin, sunt 
patru!...” Mă privește ca și 
când aș vorbi o limbă 
străină. Plânge. După o 
vreme continuă. Doi, 
Daniela și Gabriel, sunt la 
casa de copii. De ce? 
Motivează cu ușurătate că 
„fata nu are ținere de minte 
și băiatul nu își vedea de 
școală”. Acasă mai sunt 
doi, Alin în vârstă de 5 ani și

Lucian care are doar 4 luni.
Pe Cătălin l-a adus pe 

lume în casă la sora ei. 
Până să vină salvarea a și 
născut. Parcă s-a grăbit să 
vadă iezerul de senin al 
cerului.

Unde crede că e Cătălin 
acum? Răspunsul e de 
natură să bulverseze: 
„copilul a plecat în pământ, 
iar sufletul a rămas în inima 
mamei sale”. Poate că mai 
bine ar fi să tac, dar totuși o 
întreb dacă nu s-a gândit că 
este posibil ca porumbelul 
alb și nevinovat al sufletului 
copilului ei să vrea să se 
ridice la cer, dincolo de 
prinsoarea din colivia de 
păcate din care e zidită 
inima mamei sale, căreia și 
pe patul de moarte îi 
spunea că o iubește.

Unde se îndreaptă 
gândurile ei de aici din 
detenție? „La cei de 
acasă.” Apoi tace...

Epilogul îmbracă 
aspectul unui tablou trist cu 
mai mulți protagoniști:

Violența în familie și 
iresponsabilitatea unor 
părinți, dictată de 
incapacitatea de a-și ocroti 
copiii, metamorfozează 

relația de filiație într-un 
raport agresor - victimă ce 
ține mai mult de latura 
animalității.

în urma cercetărilor 
rezultând că soțul 
manifestă dezinteres 
pentru creșterea și 
educarea celor doi minori, 
aceștia urmează să fie 
internați și ei în instituții de 
ocrotire socială; patru copii 
al căror destin s-a dovedit 
a fi vitreg întru începuturi, 
dar care cel puțin vor 
rămâne în viață întregi si 
nevătămați.

în boxa acuzaților de 
data aceasta va fi o mamă 
învinuită de unul dintre 
păcatele strigătoare la cer 
- a retezat viața propriului 
fiu. Nu celula va fi aceea 
care o va ține închisă, ci 
anatema unei culpe uriașe, 
pentru că viața o dăruiește 
și o ia doar Dumnezeu.

Poliția municipiului 
Deva a instrumentat cazul 
cu propunerea de trimitere 
în judecată a numitei Pop 
Gabi.

O vorbă veche de pe la 
noi spune: „nici unde nu-i 
mai bine ca acasă!” E trist 
când de la o vârstă atât de 
fragedă patru suflete se vor 
înstrăina și nu vor 
cunoaște alintul, mân
gâierea ori poate dogoarea 
de simțăminte ce 
cuibăresc în esența 
acestei zicale.

Și totuși e imposibil să 
nu știm că există un 
Dumnezeu! Mulți dintre noi 
simțim cât de mare e 
fericirea când puiul tău cel 
mic îți spune în graiul său 
nesigur că te iubește 
„până-n cer și 'napoi”, în 
timp ce, la rândul nostru, în 
suflet îi privim ca pe lumina 
ochilor!...

Dorin PETRESC

Colaborare Scania- 
Roman SA?

Președintele ARD, Sorin 
Fodoreanu, se va întâlni cu o 
echipă de specialiști suedezi 
pentru a discuta despre o 
colaborare pornită de la datoria 
mai veche a statului român față 
de Suedia. Se prefigurează o 
colaborare a firmei suedeze 
Scania cu cea românească, Ro
man SA. De menționat (aptul că, 
încă de săptămâna trecută, 
suedezii au avut două întrevederi 
cu reprezentanți ai Guvernului, 
fără însă a discuta cu primul 
ministru, Radu Vasile. Ieri s-a 
lucrat la un proiect privind o 
viitoare legătură între cele două 
state, pe plan economic.

(Urmare din pag. 1) 

lemnoase și întreținerea și 
repararea drumurilor 
forestiere.

Am reținut că, din mo
tive de rentabilitate, 
direcțiilor silvice, respectiv 
ocoalelor silvice, li s-au 
încredințat, de doi ani de 
zile, și sarcini de exploatare 
și valorificare a unor 
cantități de masă 
lemnoasă, oferită la export, 
prin direcțiile silvice, 
asigurându-se astfel 
fondurile necesare 
salarizării personalului și 
unor cheltuieli curente. 
Este un lucru pozitiv, deși 
el a generat dispute între 
tăietorii de pădure 
tradiționali - fostele 
„ifeturi” sau firmele private

Silvicultorii - pe cont propriu
apărute - și silvicultori, 
primii acuzându-i pe 
„silvici” că nu sunt în stare 
de așa ceva, că n-au 
meseriași, că n-au dotare 
tehnică adecvată și, mai 
mult, că își opresc pentru ei 
parchetele cele mai bune, 
că practică prețuri 
exagerate la licitarea masei 
lemnoase.

Sunt lucruri adevărate, 
după cum adevărat este și 
proverbul că acela care 
umblă cu mierea nu poate 
să nu se lingă pe degete... 
însă cei de la ocoalele 
silvice au replica lor, tot 
mai mult dovedită de 
practică. „Ne-am asigurat 
toată gama de utilaje și 

instalații de exploatare a 
lemnului în parchete și de 
transport în depozite, am 
angajat și oameni cu 
experiență în domeniu, 
care au „căzut” de la IFET 
(acum, SC „Sargeția Fo
rest" SA Deva), ne mai 
completăm, ne mai 
perfecționăm, încât să 
putem lucra cu randament 
și cu profit, pentru că, 
altfel, nu ne mai dă nimeni 
nimic; gata cu subvențiile 
noastre - punctează, 
concret, dl Alexandru 
Mihăilescu. Sigur, colegii 
noștri de la unitățile de 
exploatare și transport, cu 
care colaborăm de zeci de 
ani, ar putea să aibă ceva 

dreptate, însă și noi trebuie 
să trăim și am vrea să ne 
înțelegem în continuare”.

Această înțelegere este 
cam grea într-o economie 
bolnavă, cu atâtea meandre 
și bariere, în care nu 
dictează decât interesul 
personal, imediat. ,,Noi 
.Ocolul Silvic Pui, avem în 
acest an un program de 
licitare a masei lemnoase 
de 24.000 de metri cubi, 
spune dl lancu Vonica. 
Dacă am contracta-o toată, 
pe picior, n-ar mai trebui să 
exploatăm și noi. însă nu 
se întâmplă așa. Banii sunt 
puțini și la firmele 
specializate în tăierea 
pădurii. Din cei 24.000 de 

metri cubi am contractat 
12.000, noi exploatăm vreo 
7000, așa că mai avem o 
ofertă de aproape 5000 de 
metri cubi. Din păcate, unii 
licitează, contractează, 
apoi nu pot plăti. Așa se 
face că avem de încasat 
vreo 300 de milioane de lei 
de la începutul anului. Dar 
avem și de plătit cam 200 
de milioane de lei.”

Cât privește întreținerea 
și repararea drumurilor 
forestiere, este punctul cel 
mai nevralgic al ocoalelor 
silvice. „înainte, cum se 
știe, această activitate o 
prestau unitățile specia
lizate, UMTCF-urile, relevă 
dl Otto Wacz. Aveau 

oameni, aveau dotare, 
aveau bani. Noi n-avem 
de nici unele. Iar costurile 
acestor lucrări sunt 
catastrofale. S-a redus 
activitatea și cu fructele 
de pădure, aflate acum în 
gestionarea direcțiilor 
silvice, și cu vânzarea 
lemnului de foc, mai ales 
din cauza costului 
transportului, ceva profit 
venind din activitatea de 
vânătoare, desfășurată 
cu parteneri externi. E 
ceva, însă prea puțin 
pentru multele noastre 
nevoi”.

Tragi cu pușca,... nu ia 
foc...
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CNH Petroșani 
intră pe “ștrec”

Conștientă că dacă nu- 
și achită datoriile curente 
față de stat nu va primi 
subvenția, conducerea 
Companiei Naționale a 
Huilei Petroșani a adoptat 
un program corespunzător 
de măsuri pentru acest an. 
Activitatea de producție a 
fost reorganizată în sensul 
că până la sfârșitul semes
trului I a.c. vor fi închise 
minele Câmpu lui Neag, 
Petrila Sud și Bozovlci 
(județul Caraș Severin),

urmând să fie dlsponi- 
bilizate 500 de persoane.

CNH a început să-și plă
tească și din datoriile res
tante. în luna aprilie au fost 
achitate către bugetul sta
tului 13 miliarde de lei, iar în 
luna (nai alte 25 de miliarde 
de lei. De notat că și sindi
catele s-au împăcat cu ideea 
acestor măsuri, considerând 
că dacă și Conel va plăti la 
timp cărbunele livrat de 
CNH, lucrurile vor intra în 
normal.

ROMANIA A PLĂTIT PAIMA
RRTR R DATORIEI EXTERNE

La sfârșitul săptămânii 
trecute, țara noastră a plătit 
prima și cea mai mare rată 
din acest an a datoriei sale 
externe. Este vorba de îm
prumutul de 432 de milioa
ne de dolari (echivalentul a 
52 de miliarde de yeni), 
atras de BNR prin emisiu
nea de obligațiuni Samurai, 
lansată în 1996 prin inter
mediul Nomura Securities, 
la care s-a adăugat dobân
da de 11 milioane de dolari.

Datoria a fost plătită din re
zerva valutară a BNR, care, la 
sfârșitul lunii aprilie a.c., se 
ridica la 1,440 miliarde de 
dolari.

Vârful de plată al datoriei 
externe fiind trecut, se așteaptă 
pimele tranșe, în sumă totală 
de aproape 220 de milioane de 
dolari, prevăzute în acordurile 
încheiate de Guvernul Româ
niei cu FMI și BM, acorduri încă 
neaprobate de conducerile celor 
două instituții străine.

CREDITELE 
NEPERFORMANTE, 
"AVABli'SI NABABII 

r
Băncile românești cad pe rând, secerate de creditele 

neperformante acordate cu nonșalanță de capii acestora, 
cu spatele asigurat de parlamentari, politicieni, guver
nanți. S-a năruit Dacia Feiix, a urmat Credit Bank, s-a 
prăbușit Columna, a zburat Albina, Banca Agricolă e 
aproape ta pământ, iar Bancorex le-a pus capac la toate. 
Este incredibil ca din totalul creditelor acordate de 
Bancorex 85 ia sută să fie neperformante, însumând 
aproape 10.000 de miliarde de iei, acordate ia nu mai 
puțin de 1000 de ciienți.

COMENTARIUL PAGINII
Prin privatizarea... cu cân

tec a SC Sargeția Forest SA 
Deva, în urmă cu trei ani de 
zile, s-au privatizat, global, 
toate secțiile și sectoarele 
subordonate acesteia. Din 
păcate, firma mixtă româno- 
engleză Ed et Man Comodi- 
ties Romania, care a cumpă
rat de la FPS pachetul majo
ritar de acțiuni, de 40 la sută, 
nu s-a implicat în nici un fel în 
activitatea societății, SIF Arad
- cu 33,27 la sută - a stat și 
stă deoparte, iar depunătorii 
de cupoane - cu 26,76 la sută
- n-au nici o putere. Drept 
urmare, toată lumea asistă 
neputincioasă cum Sargeția 
Deva se prăbușește continuu.

- Care este soarta Sec
torului Forestier de Ex
ploatare Pui, pe care îl con
duceți, die ing. Gheorghe 
Mihăilă?

- Aceeași cu a firmei - ma
mă, adică dramatică. Nimeni 
nu ne ajută cu nimic. Nici nu 
are cum. Nu are cu ce. Ne 
descurcăm cum putem, pe 
cont propriu. Exploatarea în 
parchete a scăzut conside
rabil, aceasta și ca urmare a 
prețurilor mari practicate de 
Romsilva la licitația masei 
lemnoase pe picior, însă și din 
cauza diminuării drastice a 
desfacerii, a cererii de lemn 
brut și cherestea de către 
întreprinderile și combinatele 
de prelucrare.

Rabe de 16 tone aduc 
bușteni falnici în depozitul de 
la Pui. îi cară de pe raza a 
patru ocoale silvice: Pui, 
Hațeg, Baru, Petroșani, de pe 
Valea Fierului, de la Bănița, de 
la izvoarele Streiului și ale 

Jiului de Est, unde le-au tre
buit zeci de ani să ajungă la 
maturitatea de azi, când druj- 
bele îi retează fără milă. Alte 
mașini pleacă din depozit cu 
bușteni gater la secția de in
dustrializare din Orăștie, cu 
celuloză la CPL-urile din Bră
ila și Turnu Severin, cu resturi 
la bocșa de la Ponor - pentru 
fabricarea mangalului, cu 
lemn de foc spre alte direcții.

- Pare o activitate dina
mică și rentabilă, dar nu este, 
ne spune cu vădită mâhnire 
Gheorghe Mihăilă, “stăpânul” 
de 28 de ani al sectorului de 
la Pui, de la absolvirea facul
tății. Din cele două mari 
sectoare - Hațeg și Baru - a 
rămas doar cel de la Baru. 
Față de 8-10-12.000 de metri 
cubi pe lună cât exploatam în 
urmă cu 10-15 ani, mai tăiem 
2000-2500-3000 metri cubi. 
Lemnul este puțin, este ieftin 
și nu se mai caută. Noi avem 
oarecare noroc că facem 
mangal, care merge la export 
și are preț bun, că dăm lemn 
gater la Orăștie, unde îl face 
cherestea și o dă în bună mă
sură la export. Așa reușim 
măcar să ne plătim oamenii, 
puțini câți au mai rămas. Cât 
privește dotarea, moderniza
rea, nici vorbă. în afara câtor
va ferăstraie mecanice, din 
1990 nu am mai fost dotați cu 
nimic. Toate mașinile, utilajele, 
instalațiile sunt praf. Dez
membrăm unele să reparăm 
altele. Cât vom mai avea ce 
dezmembra. Cu ceva timp în 
urmă mai dădeam lemn de 
foc în județele din sud. Acum 
a crescut așa de mult costul 
transportului pe calea ferată

Privatizare păguboasă
Viață grea ia pădure
Noroc că se mai arde... mangalul

că nu mai vine nimeni după 
lemn de foc. Se aprinde în 
depozit. E situație grea.

- Deci privatizarea nu v-a 
ajutat cu nimic.

- Ne-a ruinat. Privatizarea 
trebuia făcută de mult și în alt 
mod. Ca și în alte domenii, și 
la noi restructurarea și priva-

tizarea s-au limitat la înce
tarea de activități și reducerea 
de personal. Eu sunt liberal, 
dar nu așa gândim noi refor
ma, restructurarea, privatiza
rea. Dacă eu puteam să pri
vatizez sectorul, alta era 
acum situația lui și a oame
nilor. Așa însă...

Această situație gravă din sistemul bancar românesc 
a dus ia o inițiativă guvernamentală și anume constituirea, 
printr-o ordonanță de urgență, a Agenției de Valorificare 
a Activelor Bancare (AVAB), condusă de Ovidiu Grecea, 
un apropiat ai premierului Radu Vasiie, instituție care 
speră să recupereze cât mai mult din creditele acordate de 
Bancorex. Planul de restructurare a acestei bănci fiind 
elaborat, s-a trecut ia operațiunea de transfer ai creditelor 
neperformante de ia Bancorex ia AVAB. Procesul este 
greoi. Abia au fost preluate cam 100 de dosare din ce ie 
1000 existente, termenul - Urnită de preluare a tuturor 
dosarelor fiind 30 iunie a.c. Au apărut și aite neînțelegeri 
între AVAB și Bancorex, datorate negocierilor dintre 
banca falimentară și an urniți ciienți care s-au arătat 
dispuși să plătească acum o parte din datorii, iar restul să 
le fie reeșaionate în timp, numai să nu ajungă pe mâinile 
durului Ovidiu Grecea, care vrea toate dosarele, cu toate 
creditele neperformante, nu pe alese.

Lăsând ia o parte nedumerirea multora privind înfiin
țarea acestei agenții - deși există organisme abilitate: 
fiscale, juridice, financiare etc., care ar putea și ar trebui 
sâ-i tragă ia răspundere pe cei care au dat și au luat 
miliarde cu cărui de ia Bancorex se pune întrebarea 
când și cât va reuși AVAB să recupereze din creditele 
Bancorex. Va avea Ovidiu Grecea forța să pătrundă în 
labirintul marilor afaceriști, cu protecție solidă în orga
nismele puterii, foste și actuale și sâ-i aducă ia realitate ? 
Ar fi o consolare, palidă, ce-i drept, pentru miile de 
perdanți prin băncile falimentare, pentru săracii de tot 
felul dacă ar afla că // s-au luat îmburgheziților peste 
noapte, prin minciună, hoție și trafic de influență, naba
bilor de sorginte comunistă, măcar un hotei, un restau
rant, o fabrică, o limuzină. Dacă nu se vor îmbolnăvi 
cumva înainte de a da piept cu uraganul...

Poate să-i stimuleze pe cei de ia A VAB salariile de 
domeniul fanteziei cu care i-a cadorisit onor Guvernul 
Radu Vasiie, salarii de ia 106 milioane de iei pe lună 
pentru șeful agenției, și tot așa, în descreștere de câte 
10 milioane, până ia “umilitoarele” salarii de 7milioane 
de iei pe iună aie paznicilor. Pe drept cuvânt, salariații de 
ta AVAB nu se vor numi “avabi” ci nababi, dacă îi punem 
alături de medicii stagiari, de exemplu, care dacă adună 
800.000 de iei într-o iună. Mulțumim Bancorex!

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, 
Adrian SĂLĂGEAN

Facilitățile pentru investițiile 
majore au fost stopate

în vederea atragerii investitorilor în România, Guvernul a 
adoptat în urmă cu două săptămâni o ordonanță de urgență privind 
unele măsuri de dezvoltare a activității economice. Este vorba 
despre acordarea unor facilități celor care realizează investiții de 
minimum 50 de milioane de dolari, în domeniul producției, 
investiție eșalonată pe o perioadă de maximum doi ani, care 
creează cel puțin 700 de noi locuri de muncă și exportă un 
procent însemnat din producție.

Măsura viza, nemărturisit, două mari investiții ale unor firme 
străine în țara noastră, respectiv asocierea renumitei firme de 
automobile franceze Renault pentru cumpărarea “Daciei” Pitești 
și intenția companiei Akmaya dirf Turcia, interesată în cumpărarea 
Petromidiei Năvodari.

Cum se bănuia, FMI și BM nu agreau ideea, prin faptul că 
împovărează peste măsură bugetul României pe acest an. Așa 
s-a și întâmplat. Cele două instituții internaționale nu au acceptat 
acordarea de facilități decât pentru Renault, fapt care a determinat 
Guvernul să amâne, deocamdată, acordarea de facilități pentru 
alte investiții majore. Cabinetul Radu Vasiie negociază cu FMI și 
BM pentru acceptarea facilităților și în cazul companiei Akmaya, 
care le solicită cu insistență, ca pe niște condiții esențiale în 
demararea negocierilor pentru cumpărarea Petromidiei.
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Tranziția de la mobilier la
'KTmobilier "de veci

După multe tentative e- 
șuate iată că, în fine, priva
tizarea a intrat și în curtea 
fabricii de mobilă devene 
“Sarmismob”. Cumpărătorul 
a 85,6 la sută din pachetul 
de acțiuni al firmei, pentru 
care a plătit 250.000 de do
lari, este holdingul olandez 
"Ferrari Timber International 
BV”. Din acesta fac parte trei 
firme italiene ce confecțio
nează ceea ce în limbaj co
mercial se numește mobilier 
de veci, pe românește sicrie, 
și o firmă cu sediul la Buda
pesta care controlează în
tregul proces de marketing și 
desfacere al holdingului. 
“Sarmismob" a devenit a 
patra firmă producătoare în 

cadrul societății olandeze. Din 
cele declarate de cei trei direc
tori ai fabricii devene, dl ing. 
Tlberiu Birtoc. general, dl Mihai

“Sarmismob"
s-a

privatizat
Vmțan, tehnic și dna Floare Țop, 
economic, a reieșit că 
“Sarmismob” își va orienta 
întreaga producție pe fabricarea 
de sicrie. Subordonat acestui 
scop, proprietarul va aduce 
până la finele acestui an două 
linii moderne de fabricație a 
acestor repere. Se vor fabrica 

mai multe modele de mobilier 
de veci, cu prețuri variind între 
100 și 500 de mărci germane, 
întreaga producție va merge 
pe piața vestică, toate grijile 
legate de desfacere și înca
sarea banilor aparținând so
cietății specializate din hol
ding. Investitorul s-a angajat 
să plătească toate datoriile pe 
care le are “Sarmismob” și 
care în prezent sunt de cca. 
10 miliarde de lei. Din punctul 
de vedere al personalului, ni
velul producției va asigura 
actualul număr de angajați cu 
perspective de creștere în 
viitor. Se apreciază că salariul 
minim pe fabrică ar putea 
ajunge undeva la 200 DM pe 
lună.
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„Pădureanca" invitata și anul viitor 
în Turcia TWnnrjr-

Ansamblul folcloric “Pădureanca" al 
Palatului Copiilor Deva s-a întors de la 
Pestivalul internațional de folclor Akhisar 
(Turcia) cu satisfacția că jocurile populare 
românești și felul în care ele au fost 
prezentate s-au bucurat de un succes 
deosebit. Cea mai elocventă dovadă în acest 
sens o constituie invitațiile primite cu acest 
prilej. Organizatorul festivalului, instituția 
similară inspectoratului școlar județean de la 
noi, a invitat formația deveană să participe și 
anul viitor la a treia ediție. Iar în perioada 3-6 
septembrie “Pădureanca" va fi prezentă la alt 
festival internațional pentru copii, la Efes,

invitația fiindu-le înmânată tot la această 
manifestare.

Festivalul de la Akhisar, menit să 
marcheze o zi cu triplă semnificație pentru 
țara gazdă - Ziua Națională a Turciei, dar și a 
sportului și a tineretului - s-a bucurat de 
prezența unor tineri mesageri ai folclorului din 
Indonezia, Anglia, Macedonia, Rusia, 
România, Ucraina și firește Turcia. în “corul” 
folcloric la Akhisar, “Pădureanca” a fost o 
“voce" distinctă, măiestria cu care dansatorii 
deveni dau viață jocurilor noastre populare 
fiind remarcată și în cadrul spectacolelor de 
la Balikesir, alt oraș turcesc.

Viorica ROMAN

De curând, la Ponor, a avut 
loc Festivalul tinerilor „Să 
înflăcărezi dorul care este în 
tine”, organizat de biserica 
adventistă din localitate prin 
Abel Coposesc, Ovidiu 
Coposesc, Marian Munteanu, 
în localul Alicomdina SRL. Au 
participat peste 250 de tineri 
adventiști din județul 
Hunedoara. Bine organizat, pe 
zile și ore, festivalul s-a 
bucurat imediat de o reacție 
favorabilă în rândul tinerilor 
adventiști.

Din program n-au lipsit 
seminarii pe teme ca 
„Orientarea profesională”, 
„Cum să-ți găsești un loc de 
muncă?" (ale dl. prof, 
universitar Silviu Szentesi), 
„Drepturile tânărului și 
libertatea sexuală”, „Alo, cineva 
te-ascultă dacă știi să 
vorbești!” (prezentate de Viorel 
Dima) ș.a. Corurile din Deva, 
Ponor, Simeria și Foit, grupurile 
vocale din Bărăști, Ciopeia, 
Petroșani, Pui și Lupeni, 
grupurile instrumentale din

Ponor, Hunedoara și Livadia, 
precum și soliștii și recitatorii 
au susținut latura culturală a 
festivalului.

Deși timpurile pe care le 
trăim sunt grele chiar și 
pentru cei cu ajutorul lui 
Dumnezeu, tinerii au trecut 
cu bine acest prag - ne-a 
spus Abel Coposesc. 
Festivalul a avut un real 
succes, atingându-și 
scopul de îndreptare morală 
a tinerilor, de orientare a lor. 
(V. BUTAȘ)

• într-o prăvălie în Scoția:
- John, nu l-am mai văzut de 

mult pe băiatul tău ajutându-te 
în magazin. E cumva bolnav ?

- Nu, nici vorbă. L-am trimis 
acum trei săptămâni la țară. 
Plângea de câte ori dădeam 
restul clienților...

QÂn gând și o 

poantă Pa

eT * #
Invenție americană, Internet 

Caffe-urile s-au răspândit 
extrem de repede și pe 
bătrânul continent. Modalitatea 
simplă și ingenioasă de 
transformare a unei banale săli 
de computere într-un bar a 
prins atât de bine încât s-a 
răspândit cu o viteză 
amețitoare pe întreg cuprinsul 
SUA. Ce poate fi mai plăcut 
pentru un împătimit de 
computere și de Internet decât 
să poată avea ceea ce își 

l'sor si repede 
în rețea prin 

Cafenelele Internei
dorește, dar să poată să fie în 
același timp și alături de 
prieteni, să consume o cafea 
sau un suc și să asculte muzică 
bună. Căci, în fond, asta 
înseamnă un Internet Caffe.

Nici România nu putea să 
rămână mai prejos în acest 
domeniu, astfel că au început să 
apară și la noi asemenea 
cafenele. Mai întâi în București, 
iar apoi în celelalte orașe din 
țară și chiar în municipiul Deva 
Internet Caffe-urile au devenit o 
realitate cotidiană.

Desigur, pentru a pune 
bazele unei asemenea cafenele 
este nevoie nu doar de o sumă 
importantă de bani ci și de o 
strategie clară de marketing. 
Dincolo de achiziționarea echi
pamentelor necesare, alegerea 
spațiului capătă o importanță 
covârșitoare. Majoritatea 
patronilor au preferat să-și 
amplaseze cafenelele în jurul 
unor licee sau școli, știind că 
astfel pot conta pe o clientelă 
sigură și entuziastă. Un alt punct 

important de care trebuie ținut 
seama este protecția rețelei și a 
accesului la Internet.

Cei care nu au luat măsuri 
serioase de protecție au simțit 
pe pielea lor ce înseamnă un 
atac al hackerilor care au 
distrus rețelele și au întrerupt 
comunicarea web, fapt care a 
afectat serios afacerile. Un 
patron de Internet Caffe din 
București a plătit, spre exemplu, 
bani grei pentru a asigura 
securitatea sistemului. Astfel, el 

l-a angajat drept „paznic" pe 
unul dintre cei mai buni hackeri, 
adică a angajat „lupul la oi", fapt 
care însă a dat roade foarte 
bune. Pe deasupra, cafeneaua 
respectivă este conectată si
multan la trei provideri de 
servicii Internet. în acest fel 
chiar dacă unul dintre servere 
este atacat și este avariat de 
baCkeri, celelalte două mențin în 
continuare contactul cu lumea 
exterioară. Desigur, asemenea 
măsuri de securitate costă 
foarte mult dar merită.

Mulți dintre cei care vin la un 
Internet Caffe nu țin neapărat 
să navigheze în Internet, ci vor 
mai degrabă să se joace pe 
computer. Mai ales copiii de 
vârstă școlară plătesc taxa care 
poate ajunge până la 50.000 de 
lei pe oră, doar pentru a se juca. 
Oricum ar fi, patronii câștigă, 
afacerea dovedind că este de 
succes tocmai datorită 
răspândirii extrem de rapide în 
tară a acestor cafenele.

Andrei NiSTOR

• “Din dragoste nu murim. 
Ne naștem. ”

Vaieriu BUTULESCU

LIVHJ LAZĂM
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Cu puțină vreme în urmă, la 
Editura Emia din Deva a 
apărut o utilă lucrare a 
profesorului Liviu Lazăr (doctor 
în științe istorice și inspector 
de specialitate la Inspectoratul 
Școlar al județului Hunedoara), 
destinată candidaților la 
facultățile de drept de stat și

___ music box | BLONDIE (I)
La sfârșitul anilor '70 și 

începutul anilor '80, Blondie 
era una dintre trupele cu cel 
mai mare succes comercial. 
Desprins din mișcarea punk- 
rock/ new wave, grupul a 
reușit să se impună printr-o 
muzică de calitate, în care a 
îmbinat ingenios pop-ul cu 
rock, disco și chiar reggae. 
După 17 ani de absență 
Blondie revine cu un nou 
album intitulat “No Exit” și 
piesa Maria foarte apreciată 
de adolescenții care nu erau 
încă născuți la vremea când 
grupul era No. 1 atât în USA 
cât și în UK.

Istoria lui Blondie este le
gată de numele solistei 
Debbie Harry și de cel al 
chitaristului Chris Stein. Năs
cută la 1.07.1945 în Miami/ 
Florida, Deborah Harry nu 
și-a cunoscut niciodată 
părinții adevărați. Ea a fost 
adoptată de Richard și

TINERII Șl 
INFRACȚIUNEA

Patru frați fără 
părinți

în urma unei acțiuni întreprinse 
de lucrători ai Poliției criminale 
Petroșani au fost depistați patru frați 
cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, 
neșcolarizați, care au ambii părinți 
decedați și care se dedau la rele.

A fost sesizată Autoritatea 
Tutelară pentru instituirea unor 
măsuri de ocrotire.

La Deva au fost depistați apoi alți 
trei minori, de loc din Hunedoara. 
Aceștia se ocupau cu cerșitul. Au 
fost predați familiilor pentru 
supraveghere.

“Ursuleții” din
Hunedoara

Agenții de pază de la 
S.C."Siderurgica" S.A. Hunedoara au 
surprins doi tineri din localitate în timp 
ce încercau să fure fier vechi din 
incinta firmei. Ei se numesc Marius 
Ursu și Daniel Ursu. Primul are 19 ani, 
cel de-al doilea 22 . La apariția 
agenților cei doi au reușit să dispară.

Treaba este că după vreo două 
ore ei s-au întors și au tăiat 
cauciucurile autoturismului paznicului 
Aurel Popovici. Mașina se afla într-o 
parcare din apropierea unității (V.N).

Noutăti editoriale

Teste grila de istorie pentru 
admiterea în învățământul superior

particulare din Cluj Napoca 
(dar și din țară), care au optat 
pentru subiecte tip grilă cu 
patru variante de răspuns.

Lucrarea cuprinde 45 de 
teste grilă (variantele de 
răspuns fiind de la nici una 
până la toate corecte), 
elaborate după noua tematică 
stabilită de Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj 
Napoca, Facultatea de Drept, 
pentru concursul de admitere

Catherine Harry, petrecându-și 
copilăria în micuțul orășel 
Hawtrone - o suburbie a lui New 
Jersey. încă de mică Debbie 
atrăgea atenția oamenilor prin 
îmbrăcămintea foarte ciudată 
cu care se plimba: fustă 
scurtă, ghete de piele și 
pălării cât mai caraghioase, 
într-o zi a apărut la școală 
fardată în mai multe culori, 
lucru care a șocat atât 
profesorii cât și colegii. într- 
un interviu ea srpune: “M-am 
dus acasă pentru ca să 
mănânc și profitând de faptul 
că mama era plecată după 
cumpărături, am intrat în 
camera ei și m-am machiat. 
Eram încă un copil, însă 
pentru că uram școala, am 
considerat machiajul ca o 
formă de protest și răzvrătire. 
Desigur am fost pedepsită, 
însă cu timpul toți s-au 
obișnuit cu mine, fardatul 
devenind ceva familiar." în

Dacă vrei, poți!
Când mi-a spus că vrea să 

vorbească cu mine pentru că are o 
problemă gravă pe care vrea să o 
rezolve, am programat-o pentru o 
întâlnire chiar a doua zi. Credeam 
că e o problemă de suflet, o 
dragoste tăinuită și atât de du
reroasă, cum obișnuiesc adolescenții 
să aibă. B este o fată drăguță și 
zâmbitoare și sunt sigură că băieții 
o plac.

La 
tâlnirea 
gramată 
început brusc:

- “Fur bani 
de la părinți, de 
la colegii de școală, de la profesori. 
Vă rog, ajutați-mă!"

Da, problema nu era una 
obișnuită la adolescenți (deși sta
tisticile arată că minorii azi fură mult 
mai des și sume mai mari decât în 
urmă cu 10-15 ani). Și era într- 
adevăr o problemă dureroasă de 
care B dorea să scape. Am stat 
îndelung de vorbă cu ea. B nu era o 
cleptomană, deși începuse la vârsta 
de 5 an, când a furat pentru prima 
oară bani de la tatăl ei ca să-și 
cumpere bomboane. De atunci “ a 

ce va avea loc în sesiunea din 
septembrie a acestui an. în 

plus, același tip de întrebări s- 
a folosit și pentru elaborarea 
testelor de admitere la 
facultățile de drept particulare 
din Cluj Napoca și din alte 
centre universitare din țară. 
Autoevaluarea nivelului de 
pregătire este asigurată prin 
confruntarea cu răspunsurile 
corecte prezentate la sfârșitul

1959, Debbie și-a vopsit 
pentru prima dată părul. A 
încercat toate culorile, 
inclusiv verde, până la urmă a 
optat pentru tenta blondă, 
care i se părea că-i vine cel 
mai bine.

La 20 de ani părăsește 
colegiul și familia și se mută 
la New York cu intenția de a 
deveni star. Obține o slujbă 
de vânzătoare la Gift Mark și 
dă o probă pentru un rol la 
un musical pe Broadway, însă 
este respinsă.

în 1967 intră în grupul de 
folk Wind In The Willows, o 
formație care îi va servi drept 
școală, influențându-i cariera 
ulterioară. Cu acest grup 
scoate albumul “Wind In The 
Willows”, concertând în 
localuri cu mare succes la 
public. într-un interviu, 
Debbie spune: “Eram o 
soprană foarte drăguță, iar 
publicul aprecia prezența

fura bani” a devenit un obicei 
practicat ori de câte ori își dorea 
ceva și nu avea cu ce să cumpere. 
Și cum condițiile materiale ale 
familiei erau destul de reduse, 
obiceiul a devenit un viciu de care 
acum B dorea să scape și-mi 
cerea ajutorul.

Dacă vrei, poți! Și B într-adevăr 
și-a dorit. Nu a fost ușor, dar 

întotdeauna 
există un re
mediu atunci 
când ai.curajul 
să faci primul 
pas. Ne 
întâlnim 

săptămânal de patru luni încoace și 
acum B este fericită că în sfârșit 
este “curată". A învățat că îți trebuie 
curaj și perseverență chiar și pentru 
a scăpa de un obicei rău. Succesul 
acesta i-a dat curaj și încredere în 
forțele proprii, rezultatele școlare s- 
au îmbunătățit, chiar are mai multe 
prietene, este mândră de realizarea 
ei și chiar o merită. B este o 
adolescentă fericită.

ina DELEANU

lucrării, pentru fiecare item în 
parte.

în alcătuirea "Testelor grilă 
de istorie pentru admiterea în 
învățământul superior" autorul 
a pornit “de la ideea 
problematizării conținuturilor, 
evitând învățarea mecanică și 
punând accent pe dezvoltarea 
gândirii istorice și a spiritului 
critic în analiza faptelor și 
fenomenelor istorice studiate”. 
(G.B.) 

mea. îmi plăcea să cânt, însă 
în acea formație am fost o 
persoană de linia a doua, 
lucru pe care l-am considerat 
frustrant. Nu am ascultat de 
mult timp discul imprimat cu 
ei, însă și astăzi îmi aduc 
aminte cu plăcere acele 
clipe.”

Odată cu explozia 
curentului hippie, Harry devine 
dependentă de droguri. A luat 
heroină în cantități apreciabile, 
în acea perioadă drogurile 
făceau parte din viața de 
scenă. Debbie își amintește: 
“Erau anii '60 - o perioadă 
foarte amuzantă. Toată lumea 
din New York lua droguri, nu 
era ca și astăzi când știm ce 
periculoase sunt ele pentru 
sănătate. Atunci mi-au plăcut 
pentru că îmi dădeau iluzia 
siguranței, astăzi ele nu mai 
reprezintă nimic pentru mine.” 
(va urma)

Horia SEBEȘAN
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Datornici la apă
Sunt datornici la energie electrică. Sunt rău-platnici la gaz 

metan. Din familia celor care nu plătesc o categorie aparte este 
formată din cei “intrați" la apă. Chiar dacă e vorba de apă, sumele 
datorate Sistemului de gospodărire a apelor Deva de către cei 
care consumă și nu plătesc ard neplăcut conturile administratorului 
cursurilor de apă județene.

în prezent, gospodărirea apelor are de încasat 8,2 miliarde de 
lei. Principalii debitori sunt "Sidermet" Călan cu 1,1 miliarde de lei, 
R.A.I.L. Hunedoara-700 de milioane, “Apaterm" Deva-600 de 
milioane, “Activitatea” Orăștie-400 de milioane, “Chimica” Orăștie- 
33 de milioane. Mineritul hunedorean nu are sume mari de plată, 
cca. 30 de milioane de lei, însă există facturi neplătite din 
septembrie 1997. Cu "Siderurgica" Hunedoara și cu Termocentrala 
de la Mintia “plățile” se fac în totalitate prin compensație.(A.S.)

NOUL MERS AL 
TRENURILOR

în ziarul nostru de mâine publicăm noul mers al 
trenurilor (plecări din și sosiri în gara Deva) valabil de la 
data de 30 mai a.c. Reamintim celor interesați că broșura 
cu mersul integrai pe țară al trenurilor se poate procura 
din principalele stații de cale ferată situate în județ.

Imediat după 1990, mai 
mulți iubitori ai sportului din 
Hunedoara au pus bazele unei 
pasiuni inexistente în zonă - 
bridge-ul. Ca orice început, 
dificultățile nu au fost puține, dar 
printr-o dorință aparte de a reuși, 
noul sport a prins la hunedoreni.

Cum ne-a informat, între 
altele, domnul Constantin 
Buzea, viceprimarul
municipiului și președinte al

SEMN CERESC, METEORIT SAU EROARE A NATO?
în satul Dâncu Mare, din 

comuna Mărtinești, s-a 
întâmplat ceva ... ciudat. Un 
obiect destul de mare a căzut 
“direct din cer" în grădina unui 
sătean speriind oamenii și 
alertând televiziunile avide de 
știri senzaționale. După câteva 
zile când oamenii judecau deja 
la rece, am discutat cu ei, 
aflând și noi cele trei variante 
în care a fost interpretată 
strania întâmplare.

Varianta 1: Semn ceresc 
în data de 19 mai, cu o zi 

înainte de marea sărbătoare 
creștină a înălțării Domnului, 
Silviu Păsculescu comite 
eroarea de a merge la coasă. 
După scurt timp, la câțiva 
metri de el cade o bucată 
mare de gheață de culoare 
roz. Omul se sperie, fuge 
acasă și își alertează familia. 
Apoi se întoarce pe câmp 
împreună cu ginere său, iau

Miercuri 
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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
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.30 Don Quijote de la 
Mancha (d.a) 17.00
Medicina pentru toți 17.30 
Familia Simpson (s. da)
18.10 Sunset Beach (s) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 
21.00 Lumea bărbaților (s, 
ep. 15)22.00 în compania 
vedetelor 23.10 Jurnalul 
de noapte. Sport

TVR 2
9.00 Pelerinaje (r)

10.30 Ecclesiast '99 11.00 
Mapamond (r) 11.30
Teleenciclopedia (r) 12.20 
Sănătate, că-i mai bună 

^decât toate! 13.15 Rebelul

A fost renovat clubul 
de bridge

Clubului de bridge din 
Hunedoara, în prezent sunt 
legitimați peste 40 de sportivi 
care se întâlnesc de câteva ori 
pe săptămână în cadrul unor 
concursuri de casă. O veste 
foarte bună pentru iubitorii

“obiectul”, care între timp 
devenise albastru, și îl duc 
acasă. Chemat la fața locului, 
preotul satului le confirmă 
oamenilor bănuiala că ar fi 
vorba de un semn ceresc. 
Prin urmare, “gheața" este 
împărțită repede între oamenii 
din sat, fiecare așteptând să 
vadă ce minuni poate face 
bucățica sa. O parte este 
dusă la biserică pentru a fi 
transformată în apă sfințită. O 
altă parte ajunge în 
congelatorul dispensarului 
comunal. Medicul de aici 
spune că “m-am dat cu ea pe 
mâini, pe cap, să văd ce 
minuni poate face dar... în 
aceeași zi am pierdut 500.000 
de lei. ”

Varianta 2: Meteorit
Data stelară: 19.05.1999. 

După cum preconizează 
astronomii NASA, înaintea 
eclipsei de soare, asupra 

(s) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Roma, 
după două milenii creștine
15.10 Limbi străine. 
Germana 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tradiții 20.10 Căsuța 
din prerie (s, ep. 39) 22.00 
Inimi dăruite (dramă SUA 
1995)

ANTENA 1
6.45 Dimineața

devreme 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 12.00 
A treia planetă de la Soare 
(s) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 48) 
14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 52) 16.10 
Luz Maria (s, ep. 23) 17.00 
Știri 17.25 Leonela (s, ep. 
7 & 8) 19.00 Observator 
20.00 Prezentul simplu
20.30 L.A. Doctors (s, ep. 
8) 22.15 Observator 22.45 
Tucă Show

„Trofeul micului cititor”
Școala Normală „Sabin 

Dragoi” Deva a găzduit 
zilele trecute tradiționala 
acțiune a Bibliotecii 
Județene „Ovid
Densusianu” Deva - secția 
pentru copii Trofeul micului 
cititor". Trofeul celei de-a 

Dispensarul policlinic din Brad
Foto: Traian MÂNU

acestui sport rămâne și aceea a 
renovării celor două săli, a 
clubului, dotarea acestora cu 
materiale corespunzătoare, 
astfel încât în prezent 
competițiile se pot desfășura în 
condiții foarte bune.

Terrei avea să se abată și o 
ploaie de meteoriți. Punctele 
cu cea mai bună vizibilitate 
pentru eclipsă se află în 
România. Tot așa și locul cu 
cea mai mare șansă ca o 
bucată de meteorit să scape 
de stratul de ozon și să ajungă 
întreagă pe sol se află în 
România. Astfel, o prețioasă 
bucată de meteorit a căzut în 
grădina țăranului Silviu 
Păsculescu, din satul Dâncu 
Mare, comuna Mărtinești. 
Bucuroși, oamenii de știință 
au făcut eforturi pentru a 
recupera meteoritul și a-l 
studia înspre progresul științei 
și al omenirii.

Varianta 3: Eroare a 
NATO

Cum le șade bine 
românilor, care din 1990 
încoace văd în orice lucru 
nefiresc o conspirație, un 
scenariu, un blat (de fotbal),

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
Aventura (s, ep. 15) 11.30 
NYPD Blue (r) 12.30 Su
san (r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Hercule (s) 13.45 
Xena, prințesa războinică 
(s) 14.30 Planeta
fantastică (s) 15.00
Oglinda timpului (s) 15.30 
Familia Bundy 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.45 
Ștrengărița (s) 17.30 Știri 
18.00 Dreptul la iubire (s)
18.45 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Alex 
Haley’s Queen II (dramă 
SUA’92) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Nebun după tine
23.30 Pro și contra 
(talkshow)

ACASĂ
7.00-12.15 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Maria (s) 16.00 Guadalupe 
(s) 17.00 Viața noastră (s)

XVIII-a ediții a fost decernat 
doamnei Zoița Bogdan Tripa 
pentru cartea „Miraculoasa 
călătorie” și dlui Liviu 
Stănilă pentru ilustrarea 
„Motanului încălțat”.

Cu acest prilej și Radu 
Man, elev în clasa a Vll-a, la

între gândurile conducerii 
clubului pentru viitorul 
imediat se numără atragerea 
unui număr cât mai mare de 
jucători și simpatizanți, iar 
din prisma rezultatelor se 
speră la o revenire în prima 
linie a bridge-ului românesc, 
fapt considerat "pe măsura 
posibilităților sportivilor din 
municipiul Hunedoara". 
(C.P.)

a apărut și interpretarea 
spionistică a unei erori a 
NATO. Astfel, s-a spus că 
bucata de gheață ar proveni 
de la un avion NATO aflat 
în misiune deasupra 
României înaintea unui atac 
asupra Iugoslaviei.

* * *

Cât e folclor și cât e 
realitate, nimeni nu poate 
stabili cu siguranță. De 
aceea prezentăndu-vă 
toate cele trei variante în 
care a fost interpretată 
strania întâmplare, noi vă 
oferim dragi cititori 
posibilitatea să o credeți pe 
cea care vi se pare 
dumneavoastră mai reală, 
mai aproape de 
convingerile, credința ori 
imaginația personală.

Ciprian MARINUȚ

17.50 Dragoste și putere 
(s) 18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce 
(s) 21.00 Minciuna (s, ep. 
62) 21.50 Milady (s) 22.45 
Experimentul Harrad 
(dramă SUA 1973)

PRIMA TV
9.00 Capsula de oxigen 

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 
18.25 Real TV 19.00 Ca
mera ascunsă (div.) 19.30 
Viper (ș, ep. 38) 20.20 
Comisarul Rex (s, ep. 27)
21.15 Gardă de corp (s)
22.10 Real TV 22.20 Știri

HBG>
10.00 Trei străini 

(dramă SUA 1946) 11.30 
Risc maxim (f.a SUA 1996)
13.15 Comoara îngropată

Școala Generală Nr. 5 Deva, 
a primit premiul 
„Cititorului pasionat”. La 
acțiune au fost prezenți 
elevi ai claselor l-VII, de la 
școlile devene din 
apropiere („Sabin Drăgoi”, 
„Decebal” și nr. 1). 
Atmosfera a fost veselă șl 
copilărească, în ton cu 
vârsta participanților. (V.R.)

De la cabinetul liderului 
PUNR, di Valeriu Tabără, am 
primit un comunicat de presă 
în care arată următoarele:

“Datorită politicii
economice dezastruoase 
realizată de actuala putere în 
domeniul agriculturii după “criza 
grâului”, în curând, România se 
va confrunta și cu o “criză a 
cărnii”. în consecință, PUNR 
atrage, în mod serios, atenția 
Guvernului României că 
lichidarea și falimentarea 
deliberată a producției de carne 
din România va avea 
consecințe grave asupra 
securității alimentare a 
populației țării, și solicită 
următoarele:

1. Adoptarea de urgență a 
unei Hotărâri de Guvern, care

PUNR susține că 
după criza grâului 
URMEAZĂ ȘI

O CRIZĂ A 
CĂRNII 

să fixeze taxe vamale de sută 
la sută pentru carne și toate 
produsele din carne aduse din 
import pe piața românească.

2. întrucât România 
dispune la ora actuală de 
stocuri mari de carne și 
produse de carne din producția 
internă, solicităm Guvernului 
României să sisteze toate 
importurile de carne și produse 
din carne până la sfârșitul 
anului.

3. Acordarea unui sprijin 
real sub forma subvențiilor și 
primelor de export tuturor 
producătorilor de carne și 
produse de carne din România, 
care să reprezinte cel puțin 30 
la sută din costurile reale de 
producție ale acestora.

4. Atragem atenția 
Guvernului României că, 
datorită indiferenței și 
ignoranței actualei puteri, 
Transilvania a devenit, din 
păcate, piață de desfacere 
pentru produsele agro- 
alimentare importate din 
Ungaria. în acest fel, România 
s-a transformat într-o țară care 
susține producția agricolă a 
Ungariei, în loc să asigure 
protecția reală a producției 
agricole naționale.”

(thriller SUA 1988) 14.45^ 
Magna cum laudae 
(dramă SUA ’94) 16.30 
Fortăreața (f.a. SUA 
1996) 18.45 Arme tie... 
distrugere în masă 
(dramă SUA 1997) 20.30 
Surplus de bagaje (co. 
romantică SUA 1997)
22.15 Stargate (s) 23.00 
Un puști la curtea 
Regelui Arthur (f.a SUA 
1995)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program co

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

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

iiegesce»
Miercuri, 2 iunie

O BERBEC
Dacă aveți conflicte cu 

cineva, nu trebuie să le 
ascundeți, rezolvați problema 
imediat. Dacă jucați cu cărțile 
pe față, veți avea câteva 
minute de chin, dar seara veți 
putea dormi liniștit.

O TAUR
Nu vă obosiți prea tare 

familia! Nevoia de comunicare 
pe care o manifestați e pe cale 
să devină proverbială. Nu e 
cazul să vă alarmați pentru 
toate fleacurile.

O GEMENI
E timpul să vă revanșați față 

de familie pentru sprijinul pe 
care l-ați primit în perioada 
agitată care tocmai s-a 
încheiat. Faceți astfel încât 
toată lumea să fie mulțumită.

□ RAC
Nu vă bazați pe intuiție 

deoarece vă înșeală, creându- 
vă probleme mai ales la locul 
de muncă. Perioada nu este 
favorabilă discuțiilor de 
afaceri, deoarece puteți fi 
influențați cu ușurință.

O LEU
Nativele acestei zodii vor fi 

puse la încercare în zilele care 
urmează. Dacă nu sunteți 
prudentă, siguranța vieții 
particulare va fi amenințată, 
încercați să tolerați mai ușor 
greșelile celor apropiați.

O FECIOARĂ
Jupiter vă antrenează 

creativitatea și gândirea 
pozitivă. Dv. sunteți familiarizat 
cu științele oculte și aveți 
capacitatea de a prezice 
viitorul; este momentul să 
exploatați această capacitate.

Z) BALANȚĂt
Veți avea de înfruntat o 

situație în care, dacă spuneți 
nu, veți pune capăt unei 
legături, iar dacă spuneți da, 
veți schimba destinul. Nimic 
însă nu este mai important 
decât sănătatea.

Z> SCORPION
încercați să-l iertați pe acela 

care v-a creat probleme în 
trecut și, dacă reușiți, vă veți 
simți mai ușurați. Fiți convins 
că merită o asemenea 
încercare.

O SĂGETĂTOR
Problemele familiale pot 

umbri buna dispoziție; aveți 
însă șanse pe “tărâm" 
sentimental, unde succesele 
vor veni doar peste câteva 
zile.

O CAPRICORN
Mintea dv. este puțin mai 

ageră decât de obicei. Sunteți 
sentimental, dar totuși egoist. 
Astăzi, Capricornii nu trebuie 
obligați la nimic și nici 
deposedați de ceva.

O VĂRSĂTOR
O zi favorabilă pentru cei 

născuți în prima decadă a 
zodiei. Ei sunt acum mai 
înțelegători, mai răbdători și 
sunt în stare să lege mai multe 
relații cu cei din jurul lor.

3 PEȘTI
Azi sunteți mai amabili și 

mai săritori ca de obicei, ceea 
ce vă va face mai iubiți și mai 
populari, atât acasă, cât șl la 
locul de muncă. Aceasta vă 
afectează benefic afacerile.



VANZARI 
CUMPĂRĂRI
• Vând apartament 4 

camere, zona Progresului. 
Tel. 216483, 092 712716. 
(9050)__________________

• Vând urgent 
apartament, decomandat, 
str. Transilvaniei, bl.3 A, 
sc.1, etaj 1, ap.7 Brad. Tel. 
650849, după ora 18. (2242)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral Hațeg,str. Tudor 
Vladimirescu,nr.1. Tel. 094 
563868,094 815042. (2434)

• Vând apartament 2 
camere, bloc Devasat. Tel. 
217387. (2436)

•Vând spațiu comercial 
100 mp în Hunedoara, zonă 
centrală, pe bdul Dacia nr. 
6 bis. Relații la telefon 094- 
579061. (O.P.)

• Vând sau închiriez
spațiu comercial ultra
central, suprafață 127 mp, 
Deva. Tel. 094 602419. 
(2435)__________________

• Vând apartament 3 
camere, parter, contorizare 
apă, gaz, cablu tv., telefon 
731941, Călan. (2854)

• Vând combină recoltat 
cereale păioase, marca 
Fahr. Tel. 668115, după ora 
19.(2432)

• Vând cositoare 
montabilă pe tractor, preț 
convenabil. Tel. 224940, 
după ora 16. (2442)

• Vând combină recoltat
Epple, 2,2. Informații tel. 
092/893521 (6519) ’ .

• Vând mașină Fiat Die
sel, stare bună, cu talon. 
Informații tel. 770626 (6521)

• Vând tractor 445, în 
stare de funcționare, înscris 
în circulație și alte utilaje, 
discuri, pluguri, mașini 
erbicidat cu bazin 300-400 
kg. Informații Hațeg, str. 
Cloșca, nr. 32, tel. 094/ 
290150(6522)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577.(2625)

• Cumpăr celulare GSM,
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958. (2234)__________

• Vând calculatoare se
cond-hand și imprimante la
ser. Tel. 226644, 092 
356277. (2541)

• Vând atelier fierărie 
complet, în Lăsău și gard din 
fier, nemontat. Informații 
Băcia, nr.61. (2423)

• Vând videorecorder 
Aiwa, patru capete, Hi- 
Fi,stereo,Show View.Jog- 
Shuttle etc.,nou, preț 500 
DM și televizoare second
hand, avantajos. Tel. 
229278. (2433)

• Vând urgent dulap 
nou,cu uși glisante. Tel. 
229038, după ora 19. (2855)

• Vând congelator Arc
tic, 7 sertare,nou, 3.500.000 
lei. Tel. 223236. (2856)

OFERTE DE 
SERVICII

• Transport 11 Renault 
Trafic. Tel. 216483, 092 
712716. (9050)

• SC ODONTO 
FITOTERAPIE SRL DEVA, 
str. Gh.Lazăr, nr.16,tel. 092 
884599 execută : lucrări 
protetice din porțelan de 
cea mai bună calitate,în 
laboratorul propriu: implant 
osteo-integrat; detartraj cu 
ultrasunet; plombe cu 
compozit SUA,aplicate cu 
microlaser; tratamente 
pentru prevenirea și terapia 
paradontozei cu vaccin 
stafilococic, Neypulpin, 
vibromasaj gingival etc.; 
tratamente complexe și 
periaje pentru albirea 
dinților. DrOPRIȚAOVIDIU

medic primar 
stomatolog- vă așteaptă 
zilnic,orele 11-14,16-20.

• Societate comercială 
producătoare de material 
publicitar angajează tânăr, 
vârsta maximă 35 ani,

posesor auto, cunoștințe 
PC Corel. Tel. 233266, 8- 
15.(2405)

• Firmă de distribuție
angajăm agenți comerciali. 
Tel. 092 283531, 092 
527419.(2426)__________

• Angajez băiat pentru 
reparații biciclete, stagiul 
militar satisfăcut, maxi
mum 35 ani. Tel 092 
203040.(2441)

• Angajez vânzător-
gestionar cu experiență, 
maximum 35 ani. Tel. 092 
203040.(2441)__________

• Nou! Selecționăm 30 
de tineri dornici de afirmare 
și integrare într-un colectiv 
tânăr și ambițios în 
domeniul de publicitate. 
Experiența nu este 
necesară. Tel. 094/280444, 
621446(2262)

• Compania de 
distribuție ADEPT Deva 
organizează concurs 
pentru ocuparea
următoarelor posturi: șoferi 
distribuție, agenți vânzări, 
operatori calculator. 
Condiții: minimum studii 
medii, vârsta maximă 30 ani, 
experiență în domeniu. 
Informații suplimentare la 
tel. 221059 (3755)

• Angajez șofer dubă 8 
tone. Tel. 232551 (2296)

neîntrunirii cvorumului legal, 
lucrările adunării generale 
se vor desfășura la data de 
19.06.1999, ora 10. (2992)

SC "CETffTE"S^\
VINDE::

DECESE

DIVERSE

• Consiliul de 
administrație al SC Rusca 
SA Hunedoara convoacă 
Adunarea Generală a 
Acționarilor pentru data de 
18.06.1999, ora 10, la 
sediul societății, cu ordinea 
de zi: 1. Aprobarea 
programului de restruc
turare conform OUG 9/ 
1997, cu modificările aduse 
prin Legea nr. 108/1997 și 
OUG nr. 52/1998. în cazul

• Cu adâncă durere, 
rămași fătă mângâiere, fiii 
lonuț și Petru, nurorile 
Cornelia și Maria, nepoții 
Ciprian, Felicia, Ovidiu, 
Adriana și Dana anunță 
încetarea din viață, după o 
lungă și grea suferință a 
celei ce a fost

ILEANA RĂDOANE
înmormântarea va avea 

loc azi, 2 iunie 1999, ora 14, 
în satul natal Poienița 
Voinii. Dormi în pace 
scumpa noastră!

• Colegii de muncă, de 
la FPS Hunedoara-Deva 
sunt alături de dl Petru 
Rădoane la greaua 
pierdere suferită prin 
decesul mamei sale

ILEANA RĂDOANE
Transmitem sincere 

condoleanțe familiei 
îndoliate. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

• Colectivul Băncii 
Transilvania Deva este 
alături de familia Giurgiu 
Simona și Gheorghe în 
momentele grele pricinuite 
de încetarea fulgerătoare 
din viață a celui ce a fost 
un bun tată și socru

It. col. IOAN POP
Sincere condoleanțe.

• Un ultim pios omagiu 
regretatului nostru prieten 
și coleg

col(r) IOAN POP
Sincere condoleanțe și 

compasiune celor rămași. 
Familia Arsenie loan. 
(2446)

Mașini de 6 tone 
în stare de funcționare 
FOARTE avantajos

INFO: Deva, str. Mureșului nr.
4, tei 217937,214225,218963

PUBLICITATE

Direcția de sănătate publică 
a județului Hunedoara

REAMINTEȘTE agenților economici din ju
deț că au obligația să depună la sediul unității 
noastre din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, 
declarațiile formular tipizat pentru restanțele 
de 2% Fondul special pentru sănătate din anii 
precedenți, conform HOTĂRÂRII DE GU
VERN nr. 463 publicată în Monitorul Oficial 
nr. 209 din 27 august 1997.

Declarația privind contribuția de 1% din 
adaosul comercial aplicat asupra vânzărilor de 
produse din tutun, țigări și băuturi alcoolice se 
depune trimestrial, inclusiv restanțele.

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. I

NU UITATI

Se face la oficiile 
poștale din județ, la 

factorii poștali, la firma 
RODIPET.

în acest fel economisiți 
11.000 lei pe lună!

SECOND HAND
ImsbAcâmi.xte si Im Altăwme

uec/tc ți ttoaâ toate

Noul program al filmelor
Din 4 iunie Cinematograful “Patria” Deva își 

modifică programul filmelor. Spectacolele se difuzează 
de la orele 11, 13, 15, 17 și 19. La matineul de la ora 11 
toți spectatorii, indiferent de vârstă, beneficiază de 
reducerea costului biletelor de intrare la film. (V.R.)

COLECTARE ORIGINALA
NUMRI1 din orașele mori ale Germaniei șl Olandei

SOllTAllE PE SEZOANE
REDUCERE DE BUN VENIT

3%

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă

Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 30 iunie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
tot in această perioadă, poți cumpăra telefonul Motorola 
D520 CU 69USD**. Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX și un fier de călcat Philips***!
‘Prima șl a treisprezecea lună |i numai pentru serviciile vocala “Firi TVA, tn limita stocului disponibil,numai cu conectare 
la CONNEX. ‘“Exceptând telefonul Motorola D520.
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Viața politică

Unificarea socialiștilor - deocamdată ratată
»

Plenara comitetului județean al 
Partidului Socialist al Muncii ce a avut loc la 
Deva sâmbăta trecută i-a avut ca oaspeți 
pe dnii loan Sasu, prim-vicepreședinte 
executiv al PSM, loan Popa, vicepreședinte 
și Mihai Vasiu, șeful biroului de presă. Cu 
mențiunea că cel de-al doilea a fost ultimul 
prim-secretar al Comitetului județean al 
PCR să notăm că pe ordinea de zi au fost 
incluse trei puncte și anume un raport 
asupra situației organizației județene, 
adoptarea unui apel către socialiști, iar al 
treilea întrebări și clarificări. Raportul și 
apelul le-a prezentat dl Gheorghe Popescu, 
președintele organizației județene a PSM.

In cadrul dezbaterilor însă s-a abordat 
doar o singură problemă și anume în ce 
stadiu a ajuns procesul de unire - i s-a spus 
fuziune - între Partidul Socialist al Muncii și 
Partidul Socialist.

Dl loan Sasu a explicat că au fost elabo
rate documentele fundamentale ale 
partidului ce va rezulta din fuziune - Partidul 
Socialist Democrat - statutul și programul 
acestuia, s-a stabilit numărul organelor 
centrale de conducere - în care PSM a avut 
un rol esențial - a zis domnia sa. La ultimul

Senatorul Constantin Blejan pledează 
pentru unitatea liberalilor hunedoreni

Vineri, 28 mai a.c., senatorul PNL de 
Hunedoara, di Constantin Biejan, a 
susținut o conferință de presă menită a 
reface legătura dintre instituția pe care o 
reprezintă și mass-media din județ. încă de 
ia început domnul Biejan a ținut să 
reafirme rolul extrem de important ai 
presei in societatea de azi, spunând în 
aceiași timp că domnia sa personal a 
încercat în ultima vreme să nu "iasă ia 
rampă" prea mult. Acesta a fost și motivul 
pentru care întâlnirile cu presa - foarte 
dese altădată - au fost tot mai rare în 
ultimul timp. “Acum - afirmă di. senator - 
a sosit însă timpul ca această neimpiicare 
să ia sfârșit, întrucât ea a condus doar ia 
izolarea față de problemele celor pe care îi 
reprezint și nu în ultimul rând față de 
problemele liberalilor din județ."

Acuzat în mod public chiar de către 
colegii săi din partid pentru făptui că nu s- 
a implicat mai mult în rezolvarea unor 
situații apărute ia nivel de filială, dl Blejan 
a spus că toate acestea au luat sfârșit și că 
ei este gata de o implicare mult mai activă 
decât înainte. Una dintre primele măsuri 
pe care le va lua va fi aceea de a merge pe 
rând ia fiecare dintre organizațiile din județ 

său congres PSM a hotărât fuziunea. 
Partidul Socialist a încercat să încurce 
lucrurile venind cu tot felul de propuneri la 
care nu-i dau dreptul numărul de membri.

în fine, s-a ajuns la problema cine să 
ocupe funcția de la vârf în noul partid. PSM 
a cerut ca funcția de președinte să-i revină, 
iar cea de președinte executiv să o ia 
Partidul Socialist. Fiecare din cele două 
formații s-a ținut tare pe poziție.

Așa că problema fuziunii a fost 
deocamdată abandonată. Faptul acesta, 
întreruperea tratativelor pentru fuziune, i-a 
dezamăgit pe hunedorenii membri ai PSM. 
Un domn - tovarăș (așa își spun socialiștii) 
s-a indignat chiar și a cerut tăios să se reia 
discuțiile și cei de la vârful partidelor 
socialiste să lase la o parte orgoliile. Țara 
are nevoie de o stângă puternică și unită. 
Un alt vorbitor a afirmat că dl llie Verdeț ar fi 
bine să se retragă ori să accepte funcția de 
președinte de onoare al viitorului partid și 
să-i lase pe tineri să conducă stânga 
românească.

Deci încercarea de a uni mișcarea 
socialistă a fost deocamdată ratată.

Traian BONDOR

pentru a discuta cu cei de acolo și a afla in 
mod direct toate neajunsurile cu care se 
confruntă.

Așa după cum deja se cunoaște, sunt 
de notorietate relațiile nu tocmai amiabile 
dintre di. Biejan și o parte a conducerii 
filialei hunedorene a Partidului Național 
Liberal. Cu toate că fricțiunile dintre cele 
două părți își găsesc explicații mai mult 
sau mai puțin credibile, fiecare dintre cei 
implicați susține că disensiunile apărute 
nu sunt din vina sa. Oricum, domnul 
senator Biejan a ținut să afirme răspicat că 
nu dorește să mai facă nici un fel de 
comentarii în plus în legătură cu această 
chestiune, fapt care ar aduce numai 
prejudicii liberalilor. El pledează pentru 
unitatea liberalilor hunedoreni, sperând că 
toate disensiunile vor dispărea în curând. 
“Eu nu voi pleca niciodată din PNL, sunt 
unui dintre cei care am pus bazele 
partidului aici în județ și, chiar dacă unii 
doresc plecarea mea, eu nu voi părăsi 
partidul; chiar dacă vor rămâne numai doi 
liberali aici, eu voi fi unui dintre ei", a 
concluzionat di. Constantin Biejan.

Andrei NiSTOR

Regia Autonomă 
de Interes Local 

Hunedoara
Cu sediul în Hunedoara, b-dul Republicii, nr.5

Anunță Următoarele societăți 
comerciale:

SC TIM ALECA COMPANI SRL, cu 
sediul în Hunedoara, str. Parângului, nr.13, 
județul Hunedoara;

SC IONESCU COMPREST SRL, cu 
sediul în Hunedoara, str. Viorele, nr.2, 
județul Hunedoara;

SC ALPEUS COMEXIM SRL, cu sediul 
în Hunedoara, str. Dorobanților, nr.3, județul 
Hunedoara.

Sunt rugate să se prezinte în data de 14 
iunie 1999, ora 8,00, la Judecătoria 
Hunedoara, în calitate de pârâte, în proces 
cu Regia Autonomă de Interes Local 
Hunedoara, în dosarele nr.1580/1999, 
1575/1999, ce au ca obiect pretenții.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
MIXTĂ R0MĂNĂ- 

AUSTRIACĂ COM CARLIA

SRL DIN MIERCUREA CIUC
Angajează în magazinul său din 

Deva, str. Libertății, bl.5, parter:
O un gestionar;

2 vânzător.
Condiții: studii de specialitate, 

minimum 3 ani vechime, cunoașterea 
limbilor germană sau maghiară.

Cererile împreună cu curriculum 
vitae se depun la Filiala CARITAS din 
Deva, str. Bartok Bela, nr.12, tel: 054- 
223418.

Persoana de contact: dl Oprișa 
losif.

Conducerea SC Metalotex SA Deva
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 

16.06.1999, ora 12,00, la sediul societății, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1999;
2. Discutarea vânzării unor spații comerciale;
3. Diverse.

Managerul 
SC Transilvania 

SA Deva
Convoacă Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor pentru data 
de 26.06.1999, ora 10, la Restaurant 
Rapid Deva, cu următoarea ordine 
de zi:

1. încetarea contractului de 
management;

2. Descărcarea de gestiune a 
managerului;

3. Alegerea Consiliului de 
Administrație;

4. Alegerea cenzorilor;
5. Stabilirea remunerației 

cuvenite pentru exercițiul în curs a 
administratorilor și cenzorilor;

6. Diverse.

Cu sediul în Deva, 
str. E. Goj'du, nr.79

Convoacă in data de 
14.06.1999, ora IO, Adunarea 
Generală a Acționarilor cu 
următoarea ordine de zi:

1. Alegerea noului Consiliu 
de Administrație;

2. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru 
1999;

3. Diverse.

Hotărâri care sfidează 
națiunea româna

Prezent la Deva, la sfârșitul săptămânii 
trecute, deputatul PRM llie Neacșu a readus 
în atenția presei recenta Hotărâre a 
Guvernului care are în vedere înființarea 
Agenției de Valorificare a Activelor Bancare 
precum și salariile pe care le vor avea 
funcționarii acesteia. în viziunea Partidului 
România Mare, s-a apreciat de către llie 
Neacșu, înființarea acestei instituții (AVAB) 
“ se substituie organelor de poliție, 
parchetului, organelor fiscale și nu în ultimul 
rând FPS-ului, în virtutea atribuțiilor pe care 
le are ca acționar majoritar la cele mai multe 
dintre bănci. Prin elaborarea Ordonanței de 
urgență se încearcă o driblare a Legii 
bugetului și a celei a salarizării bugetarilor 
(Legea 154).

Astfel, după aplicarea tuturor sporurilor, 
directorul general al agenției va avea 106 
milioane de lei lunar, directorul general 
adjunct 90 de milioane - doamna “prim 
ministru” Măriuca Vasile -, un referent cu 
studii medii 13 milioane de lei, iar o 
dactilografă 8,8 milioane de lei. Dacă 
această ordonanță trece prin Parlament, cei 

care o votează merită orice hulire din partea 
opiniei publice. Este de neconceput într-o 
asemenea instituție, care este bugetară, să 
dai asemenea salarii de până la 106 
milioane, pe când Președintele României 
are 17 milioane de lei sau primul ministru 15 
milioane de lei.

Acest fapt este de neconceput, iar cei 
care vor fi de acord cu ea, repet, merită 
orice critică.

Referindu-se la politica actuală care se 
practică în sistemul bancar, deputatul llie 
Neacșu a mai precizat că este posibil ca 
toate băncile să cadă!, dar acest lucru se 
face treptat și dirijat.

în condițiile prezente nu trebuie să ne 
surprindă faptul că dolarul ar putea ajunge 
la valori inimaginabile, rezultatul nefiind altul 
decât o reflectare a situației care se petrece 
în economia națională. “De asemenea, s-a 
mai apreciat, că ceea ce se întâmplă la 
Bankcoop este tot o acțiune dirijată ce 
vizează însă pe acționarul majoritar, 
Constantin George Păunescu.”

Cornel POENAR

Fabrica de melci 
ROLUX SRL

Cu sediul la Abatorul din Hațeg
Cumpără melci vii până in 

15 iunie 1999. Plata se face pe loc. 
Relații suplimentare la telefon/fax: 

054-771100 și 094-790422.

Grupul Școlar cu Program 
Sportiv Deva

Anunță selecție:
I I

• Gimnastică fete între 5-7 ani în data de 6 iunie, ora 9; 
® Atletism:

a) cls. VIII fete și băieți în data de 16 iunie, ora 9;
b) cls. V, VI, VII fete și băieți în data de 16 iunie, 

ora 16.
Prezența elevilor se face în curtea școlii, str. Axente 

Sever, nr.3 (lângă Stadionul “Cetate”).
Informații suplimentare la telefon 217015.

SC AQUILA SRL
Distribuitor “UNILEVER” 

angajează operator calculator.
Cerințe: vechime minimum 1 an, 

domiciliul stabil în Deva, vârsta 
max. 35 ani, minimum studii medii, 
cunoștințe de contabilitate primară.

Trimiteți curriculum vitae la fax: 
233420.
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