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- Cum îi vine la gură...
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REÎNFIINȚAREA 
DESPĂRȚĂMÂNTULUI 

ASTRA ZARAND-BRAD
Vineri (21 nov.), la 

Liceul Teoretic „Avram 
lancu” din Brad a avut 
loc adunarea de reîn
ființare a Despărțămân
tului ASTRA (Asociațiu- 
nea Transilvană pentru 
Literatura Română și 
Cultura Poporului Ro
mân, înființată în 1861) 
pentru zona Zarand- 
Brad.

Alături de invitați și 

cei 43 de membri ai 
Despărțământului s-a 
aflat la Brad conf. 
dr.univ. Dumitru Acu, 
președintele ASTRA pe 
țară, filiala brădeană 
avându-l ca președinte 
pe directorul Liceului 
„Avram lancu” -Stelian 
Circo, secretar - loan 
David, vicepreședinți - 
Maria llifia și loan 
Jorza. (G.B.).

SCIZIUNEA DIN P.U.N.R. llia - la puterea 1B (luni)
lată că inevitabilul s-a 

produs - PUNR-ul s-a 
scindat în două grupări, 
fiecare urmându-și cu 
fidelitate conducătorul. 
Bucureștiul votează cu 
Tabără, Clujul cu Funar.

Nimic mai rău nu i se 
putea întâmpla acestui 
partid decât această 
divizare, care amenință 
chiar și rațiunea de a fi a 
partidului. Să nu uităm că, 
prin însăși denumirea sa, 
această formațiune politică 
și-a propus să fie expresia 
unității naționale a româ
nilor. Și ce fel de unitate se 
dorește să se obțină dacă 
însuși partidul se divi
zează?

Născut din entuziasmul 
și abnegația,, Vetrei româ
nești”, PUNR-ul a fost 
repede perceput ca ex
presie a năzuinței ro
mânilor spre unitate 

națională, a dorinței de 
liniște și pace.

în amintirea românilor 
de pretutindeni este încă 
vie durerea pricinuită de 
pierderile teritoriale și ne
dreptățile pricinuite Ro

mâniei de către Diktatul de 
la Viena și pactul 
Ribbentrop-Molotov ca și 
suferințele românilor de-a 
lungul secolelor de 
oprimare națională.

Din aceste rațiuni, 
pentru mulți români PUNR 
reprezenta o speranță. 
Chiar dacă uneori con
ducerea la vârf, în special 
dnii Funar și Gavra, au 
luat poziții mai deplasate, 

ideea de unitate națională 
a fost considerată ca 
suverană și neatinsă de 
intrigi de culise.

Ceea ce se întâmplă în 
prezent este mult mai 
grav. Alte formațiuni po
litice dovedesc o unitate 
de monolit și o per
severență deosebită în 
obținerea scopului propus, 
în acest timp, PUNR-ul se 
lasă antrenat în lupta de 
orgolii a liderilor săi, care- 
i subminează puterea de 
acțiune și convingere.

Până nu este prea 
târziu, ar trebui încercată 
reconcilierea și restabilită 
unitatea partidului. Căci 
este o ironie a sorții ca 
idealul unității naționale să 
fie susținut de un par
tid...divizat.

Tiberiu ISTRATE

După schimbările din 
decembrie 1996 și la Ilia s- 
au schimbat multe lucruri în 
bine. Noua echipă executivă 
a Primăriei locale a „plivit" 
instituția, a dinamizat per
sonalul, a toaletat clădirea, a 
dat oamenilor o speranță în 
ziua de mâine. Iar ceea ce s- 
a făcut se vede la tot pasul. 
De aceea, discuția noastră cu 
tânărul și energicul primar 
Nelu Ardelean a curs firesc și 
n-am sesizat în spusele lui 
lăudăroșenie ori automul- 
țumire, ci mai degrabă rea
lism și griji pentru ziua de 
mâine.

- lată, stimate die primar, 
se împlinește azi-mâine un 
an și jumătate de când o 
nouă echipă a venit la 
Primăria lliei, în locul celei 
vechi, posace, anchilozate. 
Ce ați putea trece la activ 
și ce la pasiv?

- Fără falsă modestie, pot 
spune că noi am făcut într-un 
an și jumătate cât n-au reușit 
cei de dinaintea noastră în 
șapte. Discutați cu oamenii și 
constatați personal.

- Concret.
- Am reparat o serie de 

drumuri în centrul de comună 
și în unele sate aparținătoare: 
Bretea Mureșană, Bacea, 
Cuieș. Cade cariera de la 
Brănișca pe noi, ce 
Dumnezeu...De asemenea, 
am dat față nouă unor cămine 
culturale - la Ilia, Bretea 
Mureșană -, am continuat 
lucrările de introducere a apei 
potabile și a canalizării în Ilia,

Interviu cu 
dl Nelu Ardelean, 
primarul comunei 
am adus la un nivel acceptabil 
de funcționare școlile din 
localitate, am amenajat o 
grădiniță pentru copiii din Ilia, 
cum puține cred că sunt în 
județ. Grija noastră pentru 
copii și elevi, pentru viitorul 
țării este una principală, 
permanentă. Sunt și alte 
realizări, dar lăsăm să le 
aprecieze locuitorii satelor 
noastre și poate cei ce ne 
vizitează. Ba ar mai fi ceva, 
ceva important, care a șters 
unele umbre de pe chipul lliei. 
Din patru unități de alimentație 
publică gestionate de patroni 
turci, cu tot gheșeftul de prin 

aceste unități și „tacâmul” de 
prin parcări, au rămas numai 
două sub semnul legalității, 
iar două au fost închise. Aici 
ne-a ajutat mult și Poliția.

- Iar la pasiv, die 
primar?

- Eu aș zice neîmpliniri. 
în fond cine le-a putut face 
vreodată pe toate? Și încă 
într-un termen atât de scurt, 
de numai 18 luni? N-am 
reușit să aplicăm prea mult 
din cele 20 de procente din 
Legea 18, cu sumedenia ei 
de imperfecțiuni și nici să 
corectăm prea multe din 
erorile comise în acest 
domeniu de alții, din ne
știință, comoditate sâu 
interese personale. în 
continuare, Legea, cu noile 
modificări aduse, va fi foarte 
greu de aplicat, mai ales că 
aproape toți membrii co
misiilor sătești, care și-au 
făcut „plinul”, nu mai vor să 
lucreze, motivând cu lipsa *

Interviu realizat 
Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2) j

în Țara Hațegului, pe 
Calea Laptelui 

toata lumea Osm'
După festivitatea de 

punere în funcțiune a S.C. 
Integrata Sander Prod Lact 
SRL Hațeg, de sâmbătă, 22 
noiemebrie a.c., am stat de 
vorbă cu acționarii societății, 
cu autoritățile locale, cu 
cetățeni ai orașului prezenți la 
inaugurare, despre nece
sitatea și importanța acestei 
unități în orașul Hațeg.

L-am abordat mai întâi pe 
investitorul străin cu capital 
majoritar, dl ing. Oswald 
Sander, plecat din Timișoara 
de mai mulți ani în Germania, 
unde are o fabrică de produse 
lactate, cum de a ales Hațegul 
pentru realizarea unei astfel 
de unități.

- Sunt inginer chimist cu 
studiile făcute la Timișoara. în 
Germania, unde locuiesc de 
câțiva ani, am o întreprindere 
cu 50 de angajați, pe care o 
conduc în urma absolvirii 
Academiei de Marketing din 
Hanovra. Și m-am gândit să 
fac o fabrică și în Caransebeș 
de unde sunt de baștină. 
Studiile întreprinse de spe
cialiști au concluzionat însă că

zona nu este favorabilă și nici 
oameni cu care să colaborez 
serios nu s-au găsit. Se pare 
că ei n-au ajuns încă la 
maturitate economică, 
financiară, politică. Atunci, 
institutul de cercetare care a 
investigat pentru mine 
posibilitățile și condițiile 
pentru a întreprinde o ase
menea investiție în România 
m-a orientat spre Țara 
Hațegului, cu garanția unei 
reușite sută la sută. Am 
înțeles că este o zonă încă 
virgină și cu un potențial de 
lapte de vacă foarte mare. 
Apoi a fost și cunoașterea 
inginerului Gheorghe 
Mihalcea, “racolat" pentru 
demersul de la Caransebeș. 
Cum acela a căzut, deși am 
pierdut acolo bani mulți, iar 
dl Mihalcea era chiar din 
Hațeg, unde avea un soi de 
construcție deja ridicată, am 
acceptat varianta Hațeg.

Opinii consemnate de 
Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

A fost ales Comitetul 
județean al Partidului Alianța 

pentru România
Sâmbătă, 22 noiembrie, în 

sala de ședințe a Prefecturii 
Hunedoara a avut loc conferința 
organizației județene a Partidului 
Alianța pentru România. Prezent 
la Deva, dl deputat Nicolae Popa, 
membru al Comitetului de Ini
țiativă, a dorit să facă unele 
declarații în legătură cu evoluțiile 
din ultima perioadă de pe scena 
politică. A fost foarte clar ex
primată poziția partidului față de 
ceea ce se întâmplă în țară, 
susținându-se ideea remanierii 
de fond a actualului guvern, în
cepând chiar cu premierul 
Ciorbea. ApR nu este interesat 
pentru moment de vreo cola
borare în domeniul guver
namental, întrucât se află în plin 
proces de structurare, de 
închegare a unor organizații 
teritoriale cât mai reprezentative. 
"Nu suntem încă pregătiți pentru 
guvernare" declară dl deputat. Au 
fost exprimate totuși câteva opinii 
în legătură cu posibile alianțe pe 
care ApR le-ar putea face în 
viitor. Există deja discuții cu 
Partidul Social Democrat Român 
pentru o eventuală colaborare, 
mai ales că sunt deja cunoscute 
fricțiunile din cadrul USD.

La conferința județeană a 
ApR au fost prezenți 90 de

delegați din 94 cât au fost 
desemnați de organizațiile din 
teritoriu, care și-au desemnat 
organul de conducere la nivel 
de județ.

Comitetul județean ApR are 
în structura sa un președinte, 
cinci vicepreședinți, patru se
cretari, un trezorier , 23 de 
membri plini și 9 supleanți. 
După exprimarea voturilor în 
funcția de președinte al 
organizației județene a fost ales 
dl Remus Mariș, actualul primar 
al municipiului Hunedoara.

Conferința de sâmbătă, de 
la Deva, a desemnat și o 
delegație care să reprezinte 
județul Hunedoara la Conferința 
Națională a partidului ce va 
avea loc în 6-7 decembrie la 
București. Cât privește intrarea 
în noul partid, liderii acestuia, 
prezenți la întâlnirea cu presa 
de sâmbătă, au mai precizat că 
"accesul în partid al viitorilor 
membri se va face în raport de 
calitatea omului și nu de alte 
interese sau principii”, iar 
ideologia sa este a unui partid 
social-democrat de centru 
stânga, de opoziție.

Cornel POENAR 
Andrei NISTOR
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NEREGULILE ÎN PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR SANCȚIONATE 

CU SEVERITATE
într-o recentă dis

cuție cu dnii dr. Mihail 
Rudeanu, director ad
junct, și inspectorul ing. 
Costel Radu de la Oficiul 
județean pentru Protec
ția Consumatorilor 
Hunedoara - Deva, ni s-au 
detaliat concluziile des
prinse în urma unui con
trol complex întreprins 
în orașul Lupeni privind 
prestările de servicii în 
alimentația publică, des
facerea unor produse 
nealimentare, precum și 
la unii agenți economici 
din această localitate.

în primul rând, 
calitatea produselor

în toate controalele 
ce se efectuează de către 
inspectorii Oficiului jude
țean pentru Protecția 
Consumatorilor, în cen
trul atenției se află cali
tatea produselor ce se 
desfac către cumpără
tori. în această privință 
se găsesc tot felul de 
abateri. La societățile 
comerciale Polar Impex 
SRL, Melicont Prest 
Turimex SRL și Laura 
Import- Export SRL s-au 
găsit câteva produse fă
ră ca acestea să fie 
însoțite de documente 

\________________ _______
z------------------------------------------------------------------------ s

llia - la puterea 18 [luni]
(Urmare din pag. 1)

retribuirii pentru munca de
pusă și cu severitatea noilor 
reglementări. Nu suntem 
mulțumiți de activitatea 
Secției de gospodărie co
munală și locativă, cu care 
ne-a ,,înzestrat” Regia- 
mamă, de la Deva, zestre 
săracă, numai în personal, 
nu și în dotare tehnică.

- Dar acestea nu vin din 
neputința sau reaua voință 
a echipei executive a 
Primăriei.

- Unele da, altele nu. Și 
aș vrea să mai subliniez 
câteva din nemulțumirile 
noastre. Există pe teritoriul 
comunei mulți cetățeni neîn
cadrați în muncă, dis- 
ponibilizați din anumite

A, 7-------------
I MIERCURI
II *rT 26 noicmbwe 
j ’ TVRI
■ 6.00 România: ora 6 fix!
1 8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj- 
I N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
| Timișoara 12.05 Secretul
■ (s/r) 14.10 Cristal (s/r) 16.30 
! Tribuna partidelor parla-
I mentare 17.10 Sailor Moon 
| (d.a) 17.35 Casă de piatră
■ (s, ep. 33) 18.00 Medicina 
. pentru toți 19.00 Sunset
I Beach (s, ep. 97) 19.55 
| Doar o vorbă săț-i mai 
| spun! 20.00 Jurnal, meteo,
■ ediție specială 21.30 Fotbal
* Meci I în Liga Campionilor 
I (d) 23.30 Jurnalul de 
| noapte 23.45 Cultura în 
i lume (do) 0.15 Fotbal Meci
* II în Liga Campionilor
I (înreg.)
'------------------------------------------ 

care să ateste calitatea 
lor. La SC Dragonul Next 
Servcom SRL, Cina 
Impex SRL, Todoran and 
Company SNC, produsele 
alimentare servite nu 
aveau caracteristicile 
conforme cu cele în
scrise în documente, iar 
la SC Agroalim SRL, 
aparținând de Vulcan, 
depozitarea lor era ne-

în urma unui 
control complex 

la Lupeni

corespunzătoare.
în unele locuri s-au 

întâlnit cazuri când pro
dusele aflate în vânzare 
sunt cu termenul de va
labilitate stabilit de 
producător depășit sau 
cu modificări organo
leptice: SC Alpin SA și SC 
Rebeka Import-Export 
SRL.

Consumatorii tre
buie să fie corect 
informați

în reglementările 
pentru protecția consu
matorilor se are în vede
re respectarea condi

sectoare de activitate. Avem 
oameni săraci, care își cresc 
cu greu copiii, nu au bani să 
le cumpere mâncare, 
îmbrăcăminte, cărți. Pentru ei 
încercăm să creăm unele 
unități, societăți. Sperăm să 
reușim. Suntem căutați de 
niște investitori.

Și altă grijă: Este posibil 
ca cinci din cele nouă sate 
ale lliei să nu aibă măcar un 
telefon? Am făcut de mult 
demersurile la cei de la 
Romtelecom Deva. Le-am 
pus și un spațiu la dispoziție. 
L-au acceptat, apoi l-au 
refuzat. Eu nutresc totuși 
speranța că vom primi la Ilia 
o centrală automată nu peste 
mult timp.

- Să ne sunați și pe noi, 
die primar!

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4
(r) 10.30 Teleenciclopedia (r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.30 Portret în 
oglindă (r) 14.00 Em în Ib. 
maghiară 15.10 Limbi 
străine: germană 15.35 
Legenda vântului din Nord 
(d.a) 16.00 Micaela(s) 16.50 
Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Baschet masculin CE, 
semifinale: România-
Portugalia (d) 20.00 Secretul
(s) 20.50 Telesport 22.00 Un 
om cu greutate: Șapte sute 
de kg de aur (f. p. It/Fr./Ger.) 
23.25 Meridianele dansului 

țiilor ca fiecare cumpă
rător să fie informat 
complet și precis asupra 
caracteristicilor esen
țiale ale produselor și 
serviciilor, în așa fel 
încât decizia pe care o 
adoptă să corespundă 
nevoilor și intereselor 
consumatorului. între 
aceste cerințe se con
stată (în multe unități 
comerciale) lipsa infor
mațiilor minime nece
sare, să nu mai vorbim 
de traducerile textelor 
de pe ambalajul unor 
produse sau instruc
țiuni de folosire a lor. 
Asemenea exemple pot 
fi date de la SC D and M 
Internațional Impex 
SRL și SC Carpu Impex 
SRL.

Cu prilejul acestui 
control, în comerțul din 
Lupeni au fost oprite 
definitiv de la comer
cializare și retrase din 
consumul uman pro
duse în valoare de 7,8 
milioane lei și s-au dat 
amenzi în valoare de 6 
milioane lei. Deci, un 
serios semnal și pentru 
alți patroni și comer- 
cianți care se află în 
afara legii!

Sabin CERBU

Piața Devei. Lucrătorii de la Damai Comexim S.A. și Beta Com S.R.L. speră să încheie 
lucrările de modernizări în jurul datei de 10 decembrie a.c..

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40 
Legea lui Burke (s/r) 10.30 
Vacanță cu bucluc (f/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s) 13.10 
Printre rânduri (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Capăt 
de drum (dramă Canada 
1987) 16.00 întoarcerea 
Sfântului (s) 17.00 Muppets 
Show (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Cartagina în 
flăcări (f.ist. Franța/ltalia 
1959) 21.30 Doctor
Bramwell - o femeie am
bițioasă (s, ep. 12) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și

S-auzi și să nu crezi ce 
le mai trăsnește prin 
cap actualilor și viitorilor 

guvernanți emanați după in
evitabila remaniere, dato
rată “uzurii” politice prema
ture sau “lipsei de per
formanță” - conform spu
selor premierului Victor 
Ciorbea. După ce s-a făcut 
atâta caz de schimbările de 
fond, nu de formă, ce vor 
avea loc în guvern, iată că 
transpar și primele semnale 

legate de acest gest prea 
mult mediatizat, poate și cu 
scopul nedeclarat de a 
abate atenția oamenilor de 
la problemele acute și grave 
cu care se confruntă acum, 
în prag de iarnă. Că se face 
o schimbare mai profundă 
la guvernare nu este rău 
deloc, numai să fie în 
folosul poporului și spre 
binele țării.

Din spusele premierului 
mă surprinde însă su
perficialitatea cu care este 
privită remanierea. Cel puțin 
în privința ocupării postului 
de ministru al agriculturii și 
alimentației se ridică se
rioase nedumeriri dacă se 
schimbă un specialist agri
col, ce e drept cu mai puțină 
aplecare spre practică, dar 
totuși în meserie, în locul 
său propunându-se un dile
tant, din afara profesiei. Nu 
știu ce tangență are dl. 
Vasile Lupu cu agricultura 
și cu industria alimentară, 
dar el mai cere și pădurile 
și apele, să fie toate co- 

neliniștit (s/r) 9.45 Sledge 
Hammer(s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Capcana timpului (s) 12.00 
De partea legii (s/r) 12.55 
Știri 13.00 Cinemateca PRO 
TV (r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Șoapte de iubire (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Față-n 
față cu llie Șerbănescu 
(talkshow) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Cine este șeful? (s) 
19.00 Știi și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
White Mischief (dramă 
Anglia 1987) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Familia Bundy 
(s, ep. 236) 22.45 Sledge 
Hammer (s, ep. 42) 23.15 
Știrile PRO TV. Prima pagină 
23.45 Cinemateca PRO TV: 
film 2.50 Știrile PRO TV 

masate, ca pe vremuri, într- 
un singur minister. Am 
înțeles că, în calitate de ju
rist, s-a implicat profund în 
modificarea Legii fondului 
funciar, urmărind în princi
pal desființarea fostelor 
I.A.S.-uri, precum și resti
tuirea proprietăților, în spe
cial a pădurilor, revenindu- 
i ca moștenire câteva zeci 
de ha de pădure.

Dacă se au în vedere 
performanțele, în acest an 

când țara a obținut cea mai 
mare producție de cereale 
(care nu se datorește totuși 
ministerului ), nu prea ar 
exista motive sănătoase să 
fie schimbat dl Gavrilescu, 
adică a unui profesionist, 
cu un diletant. Dar nu ne 
mai miră amatorismul, 
deoarece comisia de agri
cultură a Camerei depu- 
taților este condusă de un 
profesor, ale cărui prestații 
televizate dovedesc că este 
pe dinafară, neavând nici în 
clin, nici în mânecă cu 
problemele de fond ale 
agriculturii. Aceștia să fie 
oare cei 15.000 de 
specialiști despre care se 
făcea atâta caz la alegerile 
din anul trecut? Sau se 
merge ca înainte, pe 
principiul, “dacă este omul 
nostru, el se pricepe la 
toate”? Așa stând lucrurile, 
n-o să ne mai mire de ce 
lumina de la capătul 
tunelului este tot mai 
întunecată.

Nicoiae TÎRCOB

Foto: Anton SOC AC!

ANTENA l-DEVA^i
08.00-08.15 Știri Io- | 

cale (r) ,
17.30- 17.45 Interviul ț

săptămânii |
17.45-18.00 Știri Io- | 

C316
19.30- 19.45 Știri Io- |

cale (r) l

PRO TV- DEVA j
06.15-06.45 Program ■ 

comercial PRO TV Deva ’ 
(r) I

06.45-07.00 Știri Io- | 
cale (r) *

09.45-10.15 Program I 
comercial PRO TV Deva

18.00-18.05 Știri pe 
scurt I

18.05-18.15 No com
ment - realiz. A.Bena .

18.15-18.25 „Vorbiți ’ 
aici” - realiz. A.Bena |

22.05-22.15 Știri Io- , 
cale '

Miercuri, 26 noiembrie
□BERBEC 
(21.III-20.IV)

Prudența în acceptarea 
sugestiilor vă poate 
proteja de cineva care vă 
dorește răul. Veți vedea 
viitorul în roz după o veste 
bună dată de o rudă

□TAUR 
(21.IV-21.V)

Rezultate mulțumitoare 
din activități comerciale; 
relația cu superiorii se îm
bunătățește. Vă copleșesc 
și vă irită treburile gospo
dărești, așa că trageți 
chiulul.

□GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Vă este apreciată dorința 
de a restabili buna în
țelegere în familie. Doar 
persoana iubită are unele 
nemulțumiri, e îngrijorată 
de atacurile pregătite de 
inamicii dv.

□ RAC 
(23.VI - 23.VII)

Cu entuziasmul maxim 
pe care-l aveți vă puteți 
lansa într-o afacere sau o 
nouă relație sentimentală. 
Cum șansa vă surâde 
sunteți mulțumit.

□ LEU
(24.VII - 23.VIII)

Aveți inițiative utile, mai 
ales în probleme casnice.

La serviciu sunt posibile ( 
schimbări față de care ar 
trebui să manifestați 
prudență.

□FECIOARA 
(24.VIII - 22.IX) 

Sentimentalismul dv se 
manifestă atât în proble
mele proprii cât și ale celor 
din jur. l-ați putea ajuta pe 
alții dar mai ales pe dv.

□BALANȚA
(23.IX - 231X)

îndemânarea v-o puteți 
folosi pentru mici reparații 
în cămin. Vă favorizează și 
o activitate intelectuală 
făcută în timpul dv liber.

□SCORPION 
(24.X-21.XI)

Colaborările în scopul 
obținerii de bani vă avan
tajează. Nici o asociere nu 
vă poate strica, mai ales că 
aveți suficientă energie să 
rezolvați orice.

□SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Din păcate nu reușiți să 
intrați în posesia banilor pe 
care trebuie să-i primiți. Nu 
vă agitați, că lucrurile se 
vor rezolva. Ascultați 
sfaturile legate de alegerea 
prietenilor.

□CAPRICORN 
(21.XII- 19.1)

Aveți de lucru și la 
serviciu și acasă, dar vă 
descurcați cu brio. Dacă 
vreți să iasă cum vreți dv, 
în discuția cu partenerul 
fiți calm.

□VĂRSĂTOR
(20.1- 18.11)

Persoana iubită este 
nemulțumită că atenția dv 
este captată de activități 
sociale și profesionale. 
N-ar strica să-i mai faceți 
din când în când pe plac.

□PEȘTI
(19.11-20. III)

Dacă vă dedicați ziua re
lațiilor sentimentale, 
această evadare v-ar prin
de bine după cât ați muncit 
în ultimul timp. Speculațiile 
e bine să le evitați.

neteste»
\______________________
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In CUPA ROMÂNIEI, faza județeană

SANTOS BOZ - MINERUL GHELARI
7 - 4 (3 - 1)în ultima partidă a turului 

REMIN DEVA - 
VIDEOCOLOR TIMIȘ 

34-18

Echipa gazdă a atacat din primul minut 
al jocului și a reușit desprinderea destul de 
repede, în minutul 25 diferența între gazde și 
oaspete era de 16-6, experiența devencelor 
spunându-și cuvântul în fața mai tinerei 
formații timișorene.

Repriza a ll-a a debutat cu un oarecare 
echilibru de forțe, însă gazdele deși au ratat 
alte ocazii au terminat meciul cu un avantaj 
confortabil 34-18. Pentru Remin au înscris 
Lăcrămioara Alunge și Anișoara Dop câte 6 
goluri, Codruța Zavragiu și Melinda Toth 
(câte 5), Laura Crăciun (4), luliana 
Stoenescu și Simona Bozan (câte 3), 
Simona Buză și Georgeta Pătru câte 1 gol.

lată și rezultatele ultimei etape a turului 
din Divizia A, seria VEST:

Remin Deva - Videocolor Timișoara 34- 
18; Autonova Satu Mare - Textila Sebeș 22- 
28; Arbema Arad - Oltchim II Râmnicu 
Vâlcea 25-31; Artego Târgu Jiu - Nitramonia 
Făgăraș 30-22; AEM Timișoara - Daewoo 
Craiova 31-16.

După cum ne-a subliniat profesorul Ion 
Mătăsaru, echipa Remin își continuă 
antrenamentele pentru integrarea noilor 
venite în lot. Vom reveni.

V------------- --- - ..... ......../

Clubul „Siderurgica” 
Hunedoara

Festivitatea premierii 
tinerelor atlete

Ieri după amiază, la Clubul sportiv Side
rurgica din Hunedoara a avut loc premie
rea tinerelor atlete de la acest club, care au 
ocupat locul 1 pe echipe (fete ctg. 11-12 ani) 
la crosul ce s-a desfășurat recent la Târgu 
Jiu.

Cu acest prilej, dl ing.Gheorghe Pogea, 
manager general al SC Siderurgica SA, a 
felicitat călduros pe sportive și antrenorii 
clubului. (S.C.)

V 7

A HANDBAL MASm
DIVIZIA A , seria VEST

SIDERURGICA HUNEDOARA - 
PHOENIX BAIA-MARE 

26-26 [14-15]
începutul partidei este furtunos și apar

ține hunedorenilor, care în min.7 conduceau 
cu 4-1. Oaspeții, reprezentanți ai unui oraș, 
Baia Mare, unde handbalul este la el acasă, 
pun stăpânire pe joc și ajung în min.15 să 
egaleze 7-7. Două minute mai târziu, băi- 
mărenii reușesc chiar să se desprindă la 
două goluri diferență. Din acest moment 
urmează o cursă de urmărire a gazdelor, 
dar prima repriză se încheie cu un avantaj 
minim pentru Phoenix.

în repriza a doua ies în evidență ... arbitrii 
Gh. Năsturel (Reșița) și C-tin Fiscu (Timi
șoara), care prin deciziile luate reușesc să 
încingă spiritele pe banca tehnică a gaz
delor și pe terenul de joc. Demonstrând, 
dacă mai era nevoie, că la acest nivel, ar
bitrii de valoare sunt greu de găsit. Elevii 
antrenorului C-tin Logofătu continuă și în 
această parte a partidei urmărirea și reușesc 
în min.52 egalarea la 23-23.

Finalul este electrizant, cu doar 2 minute 
înainte de final, Rusu marchează un gol 
superb, aducând avantaj, 26-25 pentru Side
rurgica. Pe contraatac oaspeții prin exce
lentul inter dreapta Târnovan reușesc ega
larea, 26-26. Cu 20 de secunde înainte de 
final, hunedorenii au posibilitatea desprin
derii în câștigători, dar Crainic ratează. în 
acest moment, oaspeții declanșează un 
ultim atac, dar fac o schimbare greșită de 
jucători, deficiență clar semnalată de arbitri 
de scaun și văzută de fapt de toată lumea 
prezentă în sală. însă cei doi arbitri mai 
adaugă încă o greșeală în “palmaresul” lor 
și acordă mingea oaspeților. Nervii jucă
torilor hunedoreni sunt întinși la maximum 
și soarta partidei este pecetluită 26-26.

SIDERURGICA HUNEDOARA: 
Codreanu, Gângă, Crainic (1 g.), Rotar (5g.), 
Rusu (11g.), Rada (5g.), Aciobăniței (1g.), 
Ivanciuc (3g.), Radu, Păun, Molnar, Butoi.

Viore! NICULA

Am asistat pe o vreme ca
pricioasă, frig, ploaie la un meci 
de o bună factură tehnică și 
spectaculară la care au contri
buit ambele echipe, ce a avut 
loc în cadrul primei etape jude
țene a Cupei României la fotbal, 
pentru ediția ’98-’99.

Bine așezați în teren, gaz
dele pornesc furibund și în se
cunda 50, Stănculesc pătrunde 
vertiginos în careul oaspeților și 
înscrie 1-0. Nu trec decât 3 mi
nute și Corneanu recuperează 
o minge la centrul terenului, pa
sează la Grosu, acesta îl vede 
demarcat pe C.Sava, care nu-l 
iartă pe portarul din Ghelari, 
Grădinaru și scorul devine 2-0. 
Oaspeții nu își revin și va fi 3-0 
în min. 18 pentru gazde, când 
Cizmaș șutează puternic în 
colțul lung. Treptat, jucătorii din 
Ghelari ies din joc și Toma re
duce din handicap în min. 25. în 
partea a doua a partidei pe fon
dul unei automulțumiri a gaz
delor, ghelărenii domină și reu
șesc să marcheze două goluri 
prin Dungari în min. 51 din 11 
metri și Selagea în min. 64, ega
lând scorul pe tabela de marcaj.

In Cupa României la Brad

AS «CIF Aimr - «VICTORIA” (WI ■ o
Duminică, pe stadionul 

Liceului “Avram lancu” din 
Brad a avut loc meciul de 
fotbal dintre AS “Cif Aliman” 
Brad și “Victoria” Călan, con
tând pentru Cupa României. 
Deși echipa brădeană acti
vează în Campionatul jude
țean, meciul s-a desfășurat 
în nota de dominare a gaz
delor care au reușit să-și ad
judece întâlnirea cu scorul 
de 1-0 prin golul marcat de 
către Domide, în minutul 36.

Pe parcursul celor 90 de 
minute CIF Aliman a avut

Gazdele au o tresărire de 
orgoliu și jucătorii din Boz, însu
flețiți de căpitanul lor Corneanu, 
pun din nou stăpânire pe joc, 
domină partida și până la final, 
ca urmare a etalării unui joc 
combinativ, în continuă mișcare, 
apar și golurile. Patru în contul 
gazdelor prin Ghiura min.75, 
Stănculesc min.78, Cizmaș mi
nutele 79 și 86 și unul al oas
peților - Selagea în min.73.

Victorie meritată și muncită a 
celor din Boz și întreaga suflare 
a satului a fost mulțumită de 
prestația echipei lor de suflet.

SANTOS BOZ - (antrenor 
luliu Stark), Adam, C. Sava, 
Ghiura, Betea (57 Ungur), 
I.Sava, O. Pârtescu, Bulai (74 
Lupu), Grosu, Corneanu, Stăn
culesc, Cizmaș.

MINERUL GHELARI - 
(antrenor Sergiu Păsat), Gră
dinaru, Kiraly, Pițian (46 Dun- 
gaci), Andreescu (46 Sârbu), 
Toma, Asaftei, Crăciun, Hrișcu, 
Răcăreanu, Kutyfasi (46 
Selagea).

Corect, autoritar arbitrajul 
prestat de Valentin Gavrilă (Brad).

Viore! NICULA

numeroase ocazii, între ca
re patru bare și un penalty 
ratat în minutul 78 de către 
Stega. Lovitura de la 11 me
tri a fost acordată echipei 
din Brad în urma unui fault 
în suprafața de pedeapsă 
asupra mijlocașului Jurca.

Meciul dintre AS “Cif Ali
man” și “Victoria" Călan a 
fost condus corect și auto
ritar de o brigadă de arbitri 
din Hunedoara, avându-l la 
centru pe A. Lagu.

Corne! POENAR

Lăcătuș a fost 
invitat în 

selecționata 
9 

Europei
“Lăcă" trăiește a doua 

tinerețe, lată că evoluțiile 
sale în campionatul intern, 
dar îndeosebi, în meciurile 
din Cupa UEFA ale Stelei, 
au atras atenția și Lăcătuș 
a fost invitat să facă parte 
din selecționata Europei, 
care va susține o partidă la 
Marsilia cu prilejul tragerii 
la sorți a grupelor de la 
Campionatul Mondial de 
fotbal din Franța, 1998.

Frumoasă recompensă 
pentru valorosul nostru ata
cant, contribuția sa la suc
cesele Naționalei, dar și a 
echipei de club, Steaua.

(S.C.) 
------ ------- •—---------  

Cel moi 
nesigur post? 
De antrenor!

Și în actualul campionat 
s-a dovedit că cel mai ne
sigur post la un club de fot
bal este cel de antrenor. Ca 
și când schimbările produ
se deja în tur nu ar fi de a- 
juns și în ultima etapă s-a 
produs una de senzație, 
chiar la conferința de presă 
din Giulești, după partida 
Rapid - Univ. Craiova: antre
norul Nicolae Zamfir a luat 
cunoștință odată cu ziariștii 
că este demis, hotărârea 
fiind luată în urmă cu câteva 
zile, dar ținută în secret! Sa
dic mod de a da afară un 
antrenor!

(C.S.)
<_________________/

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

Q DIVIZIA A
TINERET-REZERVE

Rezultatele ultimei etape din turul
campionatului 1997-1998:

PETROLUL - F.C. NAȚIONAL 5-1
F.C.CHINDIA - CSM REȘIȚA 3-0
FARUL - OȚELUL GALAȚI 1-0
SPORTUL -JIUL 8-1
F.C.ARGEȘ - FCM BACĂU 3-1
CEAHLĂUL PN -“U” CLUJ 0-6
RAPID - UNIV. CRAIOVA 1-3
DINAMO - FORESTA FĂLT. 2-0

CLASAMENTUL FINAL AL TURULUI:
1. PETROLUL 17 11 5 1 55-16 35
2. UNIV.CRAIOVA 17 12 0 5 40-15 36
3. OȚELUL 17 11 1 5 42-26 34
4. SPORTUL 17 10 3 4 38-29 33
5. FC ARGEȘ 17 9 3 5 36-25 30
6. STEAUA 16 8 5 3 33-15 29
7. FARUL 17 9 2 6 30-27 29
8. ”U” CLUJ 17 9 1 7 31-23 28
9. DINAMO 17 8 3 6 30-29 27
10. FCM BACĂU 17 6 6 5 30-23 24
11. RAPID 17 6 4 . 7 31-25 22
12. CSM REȘIȚA 17 7 1 9 37-41 22
13. FC NAȚIONAL 17 6 3 8 27-28 21
14. CHINDIA 17 5 3 9 27-37 18
15. FORESTA 17 4 1 12 11-38 13
16. GLORIA 16 2 4 10 13-27 10
17. CEAHLĂUL 17 2 4 11 13-56 10
18. JIUL 17 2 1 14 15-55 7

DIVIZIA Bl
I I
| Rezultatele etapei a 16-a: Astra Ploiești - Dacia | 
| Un.Brăila 5-0; Dunărea Galați - Gloria Buzău 4-4; FC Brașov | 
| - Poli lași 3-0; Nitramonia Făgăraș - Petrolul Moinești 2-1; i
J Dunărea Călărași - Precizia Săcele 1-1; FC Onești - AS ! 
J Midia 3-0; Foresta II - Rocaf 1-0; Metrom BV. - Poiana C. 3-1; j

> Metalul Plopeni - Tractorul Bv. 3-1. *

| Etapa viitoare: AS Midia - Astra; Poli lași - Metrom; | 
| Poiana C. - FC Onești; Dacia Brăila - Foresta II; Gl. Buzău - | 
| Met. Plopeni; Rocar - Dunărea Galați; Tractorul - Dunărea | 
■ Călărași; Precizia Săcele - Nitramonia; Petr. Moinești -. FC ■ 
^Brașov. 1

CLASAMENTUL : 1
1. ASTRA PL. 16 13 3 0 36-7 42 1
2. F.C.ONEȘTI 16 12 1 3 43-14 37 |
3. F.C.BRAȘOV 16 10 3 3 26-13 33 |
4. TRACTORUL BV. 16 9 3 4 31-13 30
5. PRECIZIA 16 9 3 4 28-15 30
6. PETR.MOINEȘTI 16 8 1 7 32-22 25
7. MIDIA NÂV. 16 8 1 7 23-27 25 '
8. METROM BRAȘOV 16 7 3 6 17-16 24 1
9. POIANA CÂMPINA 16 7 2 7 30-28 23 |

10. ROCAR BUC. 16 7 2 7 20-25 23 |
11. POLI IAȘI 16 7 1 8 27-24 22 I
12. FORESTA II FĂLTICENI 16 5 4 7 19-32 19
13. METALUL PLOPENI 16 4 4 8 11-26 16
14. GLORIA BUZĂU 16 3 6 7 21-33 15
15. DACIA BRĂILA 16 4 1 11 28-37 13 I
16. NITRAMONIA 16 4 1 11 21-33 13 I
17. DUN.GALAȚI 16 2 4 10 18-37 10 |
18. DUN.CĂLĂRAȘI 16 2 3 11 12-41 9I

, —• ......^ ...

C^Hipion^tul județean 
de lupte libere

în organizarea ireproșa
bilă a Direcției Județene 
pentru Tineret și Sport Hu
nedoara și a Clubului spor
tiv școlar Deva, la moderna 
bază a CSS Deva s-a des
fășurat etapa a IV-a din ca
drul campionatului județean 
de lupte libere copii I și II. 
Au participat 90 de sportivi 
reprezentând 4 cluburi din 
județ, pe categorii de vârstă 
și greutate, lată clasarea pe 
primele locuri:

COPII I:
Ctg. 26 kg - Răzvan Vlad, 

CSS Hunedoara; ctg. 29 kg
- Sebastian Crișan, CSS 
Petroșani; ctg. 32 kg - Felix 
Prodan; ctg. 35 kg - Nicolae 
Gogîltan; ctg. 38 kg - Se
bastian Băldean; ctg. 41 kg
- Neluțu Gogîltan; ctg. 47 kg
- Florin Alexa; ctg. 53 kg - 
Traian Neag; ctg. 59 kg - 
Florin David; ctg 66 kg - Ci- 
prian Sălîi; ctg. 73 kg - Octa
vian Nicoară, toți de la 
Constr. Hunedoara; ctg. 76 
kg - Dănuț Șiman, CSS Pe

troșani; ctg. 85 kg - Dorin 
Bedea, CSS Deva.

La categoria COPII II
Ctg. 24 kg - Râul Covaciu; 

ctg. 26 kg - Oliver Scarlat, 
CSS Constr. Hunedoara; ctg. 
28 kg - Oliver Spaniol, CSS 
Deva; ctg. 30 kg - Gabriel 
Lazăr; ctg. 32 kg - Lucian 
Diaconu; ctg. 34 kg - Paul 
Scarlat; ctg. 37 kg - Florin 
Ciuciu; ctg. 40 kg - Călin 
Pavel; ctg. 43 kg - Ionel 
Popescu, toți de la Constr. 
Hunedoara; ctg. 47 kg - 
Cătălin Burada; ctg. 51 kg - 
Cristian Sabău, CSS Deva; 
ctg. 55 kg - Cristi David; ctg. 
+55 kg - Petre Varga, CSS 
Constr. Hunedoara.

De remarcat comporta
rea foarte bună a sportivilor 
de la CSS Constr. Hune
doara care au obținut un 
număr de 20 de locuri I, pre
cum și faptul că toți câști
gătorii au fost premiați de 
către DJTS Hunedoara.

Prof. Mircea SfRBU
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Privatizarea schimba mentalitatea

Apropierea sezonului rece 
dă, în fiecare an, fiori respon
sabililor cu furnizarea anumitor 
utilități cu caracter public. Intră 
în această categorie și furnizo
rul național de energie electrică 
RENEL.

Discuția avută cu dl ing. Cor
nel Cazan, director general al 
Filialei de Transport și Distribuție 
a Energiei Electrice (F.T.D.E.E.) 
Deva a gravitat tocmai în jurul 
problemelor legate de dificul
tățile pe care filiala și într-un 
context mai larg, regia le întâm
pină în prag de iarnă. Restan
țele la plată ale unor mari con
sumatori de energie din județ 
face imposibilă consolidarea 
fondurilor necesare parcurgerii 
iernii. Sunt periclitate atât sto
curile de combustibil indispen
sabile asigurării producției cât și 
aprovizionarea cu materiale 
necesare exploatării și între
ținerii rețelelor de transport și 
distribuție a energiei. Odată cu 
scăderea temperaturii exterioare 
rețelele de distribuție se supra
solicită pe fondul folosirii ener
giei electrice ca bază de asigu
rare a confortului termic. Dând

<___________________________

sastrângă șinlhutl
ca exemplu zona Văii Jiului in
terlocutorul precizează că, pe 
timp de iarnă, consumul casnic 
de curent electric crește de 
până la cinci ori, volumul de 
energie consumată în această 
zonă iarna dublându-se față de 
perioada sezonului estival. Es

te evident că acest lucru duce la 
o exacerbare a cheltuielilor de 
exploatare-întreținere pe care e 
nevoită să le facă filiala.

în momentul de față credite
le angajate de RENEL pentru a- 

"\și putea desfășura activitatea, 
pe fondul unui blocaj financiar 
din ce în ce mai subversiv pen
tru economie, au ajuns la sca
dență. Iar banii de la datornici n- 
au început să vină. F.T.D.E.E. 
Deva are de încasat de la rău 
platnici peste 200 de miliarde 
de lei, din care 190 de miliarde 
îndatorează mineritul, metalur
gia și regiile de gospodărie loca
lă din județ.

De departe pe primul loc în 
topul datornicilor se află Regia 
Autonomă a Cuprului Deva, cu 
o datorie de 70 de miliarde de 
lei. Locuri ,,fruntașe" pe listă 
ocupă S.C. „Sidermet” S.A. Că- 
lan, cu 26 de miliarde de lei,
R. A.I.L. Hunedoara, cu 3,2 mili
arde, R.A.G.C.L. Deva, 2 miliar
de de lei, S.C. Hidroterm Trans
S. A. Călan cu 2,1 miliarde de lei. 
De menționat că o parte din 
aceste cifre reprezintă majorări 
la plată generate de întârzierile 
la achitarea consumurilor făcute.

în aceste condiții mesajul 
dlui director Cazan este clar. 
Devine istorie perioada dero
gărilor de la întrerupere și amâ
nările la plată pentru cei ce nu- 
și plătesc consumurile energe
tice către RENEL. Ca ultimă 
măsură care trebuie aplicată va 
fi întreruperea curentului elec
tric. Conform ultimilor prevederi 
interne din RENEL singurul or
ganism care este abilitat să 
opereze derogări și amânări la 
plată este Grupul de Transport 
și Distribuție a Energiei Elec
trice București.

A. SĂLĂGEAN 
_____________ __________ J

într-o discuție purtată cu dl 
I ing. Emil Bîc, administrator al 
| S.C. Agromec Căstău SA (firmă
■ desprinsă prin divizare din fostul
■ Agromec Orăștie), am remarcat 
| insistența cu care interlocutorul 
I aprecia binefacerile privatizării. 
! în context mi-a argumentat, pe 
I bază de exemple convingătoa- 
| re, că privatizarea a adus o
■ schimbare profundă de men-
■ talitate și de atitudine față de 
I muncă.
| Vorbindu-mi despre dotare, 
Idl Bîc mi-a spus că noua unitate 

are în componența capitalului 
| social 4 tractoare, două combine 
| de pantă pentru cereale, o com- 
I bină E 281, precum și întreaga 
I gamă de utilaje aferente execu- 
| tării lucrărilor din agricultură. Cu 
■ cei șapte angajați - între care i-a 
! menționat pe experimentații 
I tractoriști Gh. Crișan, Gh. Bura, 
| loan Viseroiu, Fănică Drăgoiu și 
■ Nicolae Ivănescu - firma acoperă 
' un mare volum din solicitările 
| beneficiarilor. Un meseriaș de 
| excepție este și maistrul Damian 
. Roman, care execută cele mai 
I dificile reparații și intervenții me- 
| canice la utilajele din dotare.
i Ca rază de deservire, pe 
! lângă o asociație agricolă din 
I Orăștie, lucrările se efectuează 
| pe terenurile proprietarilor parti- 
■ culari din zonă, accentul fiind ■
1 pus pe calitate, operativitate și 
I pe respectarea tehnologiilor. 
\_________________  

Câștigând încrederea benefi
ciarilor, există permanent ce
rințe în privința prestațiilor de 
servicii în agricultură. în plus 
mai amintim că două tractoare 
sunt închiriate pe perioade înde
lungate din an la construcția de 
drumuri, constituind astfel o sur
să permanentă de venituri bă
nești. Datorită faptului că se fac 
cu forțe proprii, în atelierul firmei,

Altă organizare, 
altă atitudine

reparații de calitate la utilajele 
agricole se asigură buna func
ționare a acestora, precum și un 
randament sporit la gama de 
prestații efectuate.,,Norocul nos
tru a fost-cum spunea dl Bîc - că 
în vara trecută combinele au 
funcționat bine în campania de 
seceriș, găsindu-ne front de lucru 
până și în satul Pricaz, aflat la 
mai mare distanță. în total s-a 
făcut secerișul cam pe 160 ha.”

Ca urmare - spunea cu cer
titudine administratorul firmei - 
în primul an de activitate (unita
tea s-a înființat în noiembrie 
1996) se va obține un însemnat 
profit, având de câștigat atât 
salariații, cât și beneficiarii pres
tațiilor, unii dintre ei fiind și 
acționari la Agromec. Succesul

este cu atât mai apreciat dacă 1 
se are în vedere și faptul că au I 
fost achitate și cele 19 milioane | 
lei datorii preluate la divizarea ■ 
societății comerciale. *

Discutând despre câștigul | 
salariaților am notat că acesta s-1 
a situat în martie între 500 și 800 ! 
mii lei lunar, fiind incomparabil • 
mai bun decât cel realizat în | 
vechea formă de organizare. i

Ca o constatare dureroasă ! 
(cu influență negativă asupra I 
producției agricole), interlocutorul | 
considera că prin aceasta este ■ 
reflectată starea de sărăcie și 1 
lipsa de bani - a subliniat faptul că | 
proprietarii de pământ nu prea se | 
mai înghesuie să solicite elibe- . 
rarea terenurilor de coceni și I 
efectuarea arăturilor de toamnă. | 
Ba mai mult, există proprietari de i 
pământ care nu ar dori ca terenul ! 
lor să rămână pârloagă, fiind I 
dispuși să-l dea să fie lucrat și pe | 
gratis. O asemenea stare de ■ 
lucruri trebuie să-i pună serios pe ' 
gânduri pe diriguitorii agriculturii | 
românești. Evident, faptul că încă | 
nu s-a împărțit tot terenul după . 
Legea 18/1991, fiind multe în- • 
curcături și neînțelegeri în zonă și | 
că nu există teren comasat în i 
tarlale mari determină ca randa-. 
mentele la ha să fie mult dimi-1 
nuate, ceea ce nu-i avantajează | 
câtuși de puțin pe proprietari. j 

Nicolae TÎRCOB j 
_________________ y.

Ca fost ministru al Reformei 
în guvernarea Văcăroiu, dl Co
șea a mai făcut câte ceva pe 
această linie, considerându-se 
în general că este un specialist 
bine orientat în problemele res
pective. Când a părăsit PDSR- 
ul, trecând la Alianța pentru 
România, precum și la schim
barea guvernării cu cea actuală, 
dl Coșea a criticat în termeni 
destul de duri, poate așa cum a 
meritat, fosta guvernare din care 
a făcut parte, în special pentru 
tergiversarea reformei, de care 
tocmai răspundea direct, lău
dând în același timp echipa ac
tuală care are un program mai 
bun și este mai decisă în mă
surile ce le ia. Asta s-a întâmplat 
cu ceva timp în urmă.

Odată cu trecerea timpului 
și cu învechirea lucrurilor, dl 
Coșea a fost nevoit să constate 
că s-a cam înșelat în aprecieri 
și acum este cazul să schimbe 
macazul și să-i atace și pe ac
tualii guvernanți.

De fapt, cam ce vrea să le 
Impute?

în primul rând s-a convins și 
domnia sa că programele făcu
te cu Fondul Monetar Interna
țional și cu Banca Mondială, al

>— ■

0 firmă ce bate la poițile maturității în afaceri
Societatea comercială “In

stalații GEVIS" SA este una din 
firmele care într-un interval rela
tiv scurt de funcționare, trei ani, 
și-a consolidat puternic poziția 
pe piața iucrărilor de instalații 
din județ. în opinia directorului 
general al firmei, dl ing. Zacheu 
Josan, anul 1997 poate fi consi
derat un an al revirimentului 
lucrărilor de proiectare șl exe
cuție în instalații. “GEVIS" și-a 
pus marca pe numeroase pro
iecte destinate unor lucrări de 
mare anvergură. S-au inclus în 
proiecte planșele cu desene de 
execuție ale rețelelor de gaz din 

căror conținut în detaliu nu îl 
cunosc nici măcar parlamen
tarii, au fost negociate în condiții 
nu tocmai avantajoase pentru 
țara noastră. De aceea acum dl 
Coșea cere guvernului Ciorbea 
să revină și să renegocieze în 
mod deosebit programele ASAL 
și FESAL, acestea urmărind 
sistematic reducerea capacită
ților productive autohtone din 
industrie și agricultură, în favoa
rea penetrării pieței românești 
de către produsele companiilor 
străine.

Pe de altă parte dl Coșea 
aduce reproșuri severe Băncii 
Naționale a României, care pro
movează politici bancare ce nu 
apără interesele economiei ro
mânești, nu stimulează relan
sarea economică și macrosta- 
bilizarea, în, același timp inflația 
constituind un fenomen scăpat 
de sub control, în ciuda succe
selor răsunătoare, dar aparente, 
anunțate periodic de către ac
tualii guvernanți și de către gu
vernatorul BNR.

Cu alte cuvinte, revenind cu 
picioarele pe pământ, adică la 
realitate, este nevoie să fie 
schimbat macazul. Cu cât mai 
repede, cu atât mai bine. (N. T.).

localitățile Hațeg, Călanul Mic, 
Nădăștia de Jos, Nădăștia de 
Sus, Strei, Chizid și Boșorod. S- 
a proiectat și executat reabi
litarea rețelei de gaz din Deva, 
pe străzile Cuza Vodă, Creangă 
și în cartierul Gojdu. Firma a 
realizat toată gama lucrărilor de 
instalații pentru noile sedii ale 
Filialei Silvice Deva, SC Hidro- 
construcția’SA și Registrul Auto 
Român Hunedoara. Proiectarea 
noii rețele de apă și canalizare a 
localității Sîntandrei s-a realizat 
tot la GEVIS. Cifra de afaceri a 
firmei pe primele nouă luni din 
acest an se ridică la cca. 3 mili

Noul turn de extracție construit de către salariații de la 
SC Consmin Petroșani la EM Lonea constituie un semnal 
că aici mineritul mai are viață.

arde de lei la o rată a renta
bilității de 10-12 la sută.

Dovedind un ascuțit spirit 
autocritic, dl Josan este de pă
rere că afacerea pe care o con
duce mai are de făcut pași până 
la maturitate: “Dacă la capitolul 
pricepere și experiență am 
depășit de mult pragul maturității, 
din punctul de vedere al afacerii 
mai avem de parcurs etape. Mă 
gândesc, în acest context, la 
nevoia de a ne ameliora nivelul 
dotărilor, de a ne construi un 
sediu propriu, dar și la imaginea 
pe care bătrâna mea Dacie, cu 
care circul încă, o aduce sta

tutului meu de întreprinzător".
Cei de la GEVIS au forța de 

a materializa proiectele de viitor. 
Anul viitor va marca, conform 
celor declarate de întreprinzător, 
punerea pietrei de temelie la 
noul sediu pe care firma îl va 
construi la Deva. Se vor îmbo
găți dotările în utilaje de mică și 
mare mecanizare ce vor desă
vârși echipamentele de lucru 
din atelierul mecanic de pro
ducție al firmei. Nu în ultimul 
rând, 1998 s-ar putea să fie 
anul achiziționării unui buldo- 
excavator modern ce ar contri
bui decisiv la reducerea cheltu
ielilor firmei cu închirierea unor 
astfel de utilaje.

A. SĂLĂGEAN

S.C. Retezatul S.A. 
redevine ICRA Deva

încurcata economie de pia
ță nu pare să afecteze prea 
mult activitatea S.C. Retezatul 
S.A. Deva, care, în trecut, era 
singurul centru en-gros pentru 
mărfuri alimentare din județ. 
Nici chiar scandalurile din ul
tima vreme nu au zguduit prea 
tare poziția firmei. După cum se 
știe, fostul director al sucursalei 
din Petroșani, dl Stelian Coro- 
bea, a fost arestat, printre acu
zațiile împotriva lui fiind și cea 
de luare de mită.

Discuția avută cu dl Ale
xandru Niculescu, managerul 
general al S.C. Retezatul S.A., 
precum și cu dna Mariana 
Câmpeanu, manager eco
nomic, ne-a dezvăluit câteva 
dintre problemele pe care le 
are această firmă, precum șl 
unele dintre planurile de viitor. 
Astfel, în foarte scurt timp, so
cietatea va fi privatizată prin 
vânzarea la licitație a acțiunilor 
deținute de FPS, proces care 
va fi încheiat până la jumătatea 
anului viitor. Pentru menținerea 
profitabilității s-a luat decizia 
redimensionării activității, închi- 
rilndu-se altor firme o parte a 
spațiilor de depozitare, în timp 
ce unele mijloace fixe nefolo
site au fost vândute. în același 
scop, dar și pentru a ușura pri
vatizarea, societatea intențio
nează să se despartă de su
cursala din Petroșani. Gestul 
este motivat de distanța prea 
mare dintre sediul central și 
sucursala petroșăneană, lucru 
care împiedică buna funcțio
nare a acesteia. De altfel, ea 
face parte din societate doar 
din anul 1977, înainte fiind o 

firmă de sine stătătoare. O mă
sură cu caracter comercial es
te și hotărârea membrilor consi
liului de administrație în privința 
revenirii la vechea denumire, 
respectiv întreprinderea de Co
merț cu Ridicata de Produse 
Alimentare Deva (ICRA Deva), 
denumire care s-a consacrat 
de-a lungul anilor, reprezen
tând mult mai bine firma.

Problema cea mai mare es
te instabilitatea pieței financiare 
din România, lucru care se răs
frânge și asupra activității unor 
firme cum este Retezatul S.A.

,,Fără credite de la bănci 
nu putem supraviețui, însă do
bânzile percepute sunt foarte 
mari”, ne mărturisește dna Ma
riana Câmpeanu. Practic, o 
mare parte a profiturilor reali
zate se pierd prin obligativitatea 
plății acestor credite. Firmele 
mici și mijlocii nu sunt sprijinite 
în nici un fel, chiar dacă profitul 
realizat de acestea este rein
vests. ,,Cazul nostru nu este 
unul singular, multe dintre fir
mele de acest fel având proble
me asemănătoare, însă impor
tant este să ne menținem opti
mismul, fiindcă altfel nu vom 
putea rezista în această adevă
rată bătălie", ne spune zâmbind 
dl manager Alexandru Niculescu.

Cu acțiuni cotate pe piața 
secundară de valori mobiliare 
RASDAQ, având și perspectiva 
unei privatizări rapide și eficiente, 
S.C. Retezatul S.A. Deva are 
toate șansele să se mențină 
printre cei mai importanți co- 
mercianți ai pieței alimentare 
en gros din județul Hunedoara.

Andre! NISTOR
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Un gSnd și o poantă

ELEVII ȘCOLII DE ARTE SE 
DUPĂ ÎNSCRIERE
așteptări până la sfârșitul 
anului școlar, când au ab
solvit, totuși, 138 de cur- 
sanți". Cu toate că valoarea 
în sine a taxei pare accep
tabilă (200.000 de lei anual, 
în rate), iată că, adăugată 
cheltuielilor de fiecare zi, ea 
se dovedește greu supor-

Cu toate aceste dificultăți, 
menționează interlocutoarea 
noastră, în ansamblu nu s-a 
renunțat la nici un curs; mai 
mult, s-a redeschis cel de 
arte plastice (după o „pauză" 
de doi ani), deși școala încă 
nu poate oferi nici acum 
spațiul corespunzător, acesta

Din motive „de buget”
tabilă pentru cei care, 
valorificându-și pasiunea sau 
talentul, pot încerca și un alt 
mod de existență.

Așa încât cele mai soli
citate cursuri sunt, în con
tinuare, cele de canto (atât 
ușoară, cât și populară), 
chitară și orgă, ădică cele 
care asigură, oarecum, o mai 
largă accesibilitate în privința 
eficienței unor rezultate 
concrete.

găsindu-se în cadrul ate
lierului dlui prof. I. Tengheru.

De altfel, problema spa
țiului e un alt neajuns al șco
lii, despre care s-a mai 
amintit în cuprinsul cotidia
nului nostru. Școala continuă 
să funcționeze în suprafața 
celor șapte clase închiriate la 
Școala Generală Nr. 2, ba 
chiar și la domiciliul 
profesorilor, uneori. Spațiu 
evident impropriu, având în

RETRAG
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vedere mai ales dotarea 
tehnică, căreia pe parcursul 
acestui an i s-au mai adău
gat câteva instrumente, o 
combină muzicală, case- 
tofon, calculator ș.a. (suma 
alocată pe 1997 de 
Consiliul Județean fiind de 
41 milioane lei).

,, Totuși, cred că asta nu 
afectează foarte mult 
,,produsul” nostru finit, 
pentru că misiunea școlii - 
de a instrui și pregăti tinere 
talente - este îndeplinită. 
Adevăratele greutăți apar 
după aceea, când intervin 
tot felul de piedici în cazul 
pregătirii spre lansarea și 
afirmarea tânărului pe 
scena artistică", conchidea 
dna M. Bele.

A consemnat
Georgeta BÎRLA

,,O parte din timp ne este răpită, alta ne este sustrasă, 
alta se scurge. Dar cea mai urâtă pierdere este aceea 
datorită neglijenței. Și dacă vei voi să bagi de seamă vei 
vedea că cea mai mare parte a vieții noastre o pierdem 
făcând ce nu trebuie, o mare parte, nefăcând nimic, 
întreaga viață, făcând altceva.”

(Seneca)

- Linico, adevărat că te măriți cu Botgros?
- Foarte adevărat, dragă.
- Tu, fată tânără, numai de optsprezece ani, 

să iei un om atât de bătrân...
- ...și de bogat!
- Să-ți petreci cu el toată viața...
- Viața lui, nu și a mea!

✓

-A

DIALOGU*1 Jj)
Poate ai observat că 

eu sunt „pro” tinerețe. 
Iubesc elanul și în
drăzneala tinereții, 
„obrăznicia” și curajul 
tinerilor care speră că vor 
învinge și vor schimba 
lumea. întotdeauna am 
încurajat acest elan șl 
nu voi conteni să spun că 
merită să renunți la 
comoditate, merită să-ți 
sacrifici banii, timpul și 
nervii pentru a-ți împlini 
visele.

bădărănia de care dau 
dovadă ei. Ar fi ușor 
să-i etichetăm simplu: 
„necivilizați”, dar ne 
punem întrebarea dacă 
școala și părinții nu au 
reușit să-i ajute, cine îi 
va ajuta și cefei de ma
turi vor deveni? Dacă 
azi scuipă cu nonșa
lanță pe străzi și în 
oricare din locurile 
publice, înjură și folo
sesc un limbaj atât de 
colorat încât probabil 
nici birjarii nu l-ar 
folosi, pentru ei nu 
există politețe, ordine, 
curățenie și probabil 
doar pentru a-și demon
stra forța mușchilor și 
„slăbiciunea” minții 
sparg și rup tot ce 
întâlnesc în cale, cre
zând că sunt niște 
„tari”. Dacă azi fac 
toate acestea fi-vor ei 
oare maturii plini de 
bun simț, înțelepți și 
civilizați care sa fie 
exemplul tinerilor zilei 
de mâine? Mă îndoiesc.

Rămâne doar ca 
tinerii de azi să-i ajute 
prin propriile exemple 
pozitive în speranța că 
aceasta nu va fi ca apa 
în penele gâștelor.

PÂNĂ IN IANUARIE

MUSIC BOX

Copiii frumoși ai satelor noastre.
Foto: Anton SOC AC!

Ținând seama de 
antecedentele anilor trecuți, 
pare foarte posibil ca și în 
acest an cei 250 de elevi 
înscriși în prezent la Școala 
de Arte Deva (a nu se con
funda cu Liceul de Artă) să 
nu mai fie tot atâția și la 
sfârșitul anului școlar. Mo
tivul nu e prea greu de ghi
cit, fiindcă el (ine de aceeași 
austeritate a buzunarului 
românului de rând. Majo
ritatea cursurilor desfă- 
șurându-se pe durata a 2-3 
ani de zile, nu puține au fost 
cazurile când elevii s-au 
retras pe parcurs, nemai- 
având posibilitatea să-și 
achite taxele, ne spune dna 
prof. Mariana Bele, di
rectoarea instituției. Spre 
exemplu, „în luna ianuarie 
1997 numărul de elevi aflați 
în evidența noastră era de 
202, acesta scăzând sub

in decembrie va porni 
acțiunea

PRIMARUL ELEVILOR!
începând cu luna decembrie, Organizația pentru 

Tineret ,,Phoenix” inițiază o inedită acțiune în rândul 
liceenilor deveni, sub genericul „Primarul elevilor”.

Alegerile vor începe la nivelul claselor, cu 
desemnarea „Primarului clasei”, continuând cu faza pe 
școală, pentru ca, în final, întrunind majoritatea voturilor 
„electorilor”, Primarul elevilor din Deva să preia 
neoficiala funcție. Astfel, el își va putea reprezenta 
colegii în diversele situații în care elevii sunt implicați, 
urmărind totodată să-și pună în aplicare programul cu 
care a câștigat alegerile.

Organizația ,,Phoenix” intenționează să sprijine 
acțiunea cu material publicitar, pliante etc. Se speră, de 
asemenea, ca aceasta să reprezinte o etapă ajutătoare 
în educația civică și asumarea responsabilității 
tânărului care curând va dobândi dreptul real de vot. 
(G.B.)

Desigur și eu sunt 
revoltată când imginea 
entuziastă și plină de 
speranță a tinereții și 
acel frumos chip al ti
nerilor zilei de azi este 
umbrit - ca să nu spun 
„murdărit” - de cei câți
va tineri care vor să 
spargă tiparele cu qrice 
preț, dar intr-un sens 
rău. Dorința de a ieși în 
evidență, de a șoca doar 
pentru a fi in centrul 
atenției sau oare pur și 
simplu datorită incul
turii, din „proastă creș
tere”, se comportă astfel 
acești tineri?

Iți înțeleg revolta, pe 
mine mă doare la fel Ina DELEANU
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TINERII SUNT NEVOITI 
SĂ HIBERNEZE

Dl. Sorin Stănescu, 
ministru (încă!) al tine
retului șl sportului, declara 
zilele trecute în presa cen
trală că fondurile minis
terului pentru activitățile 
de tineret sunt lichidate. 
Cu toate că cele 11 mili
arde de lei, reprezentând 
bugetul pe anul în curs al 
departamentului de tineret, 
s-au epuizat, dl. Stănescu 
mal speră încă într-o 
recuperare a unor datorii 
mal vechi ale Loteriei 
Naționale, bani cu care să 
poată fi trasă căruța minis
terului până la sfârșitul 
anului.

Deși este recunoscut 
modul defectuos în care se 
face finanțarea activităților 
de tineret, nu se poate lua 
nici o măsură până când 
Legea finanțelor nu se 
modifică. Șl, cum șansele 
sunt foarte mici ca legea 
să fie schimbată înainte de 
aprobarea bugetului pe 
anul următor, singurul

lucru pe care 7/ poate face 
MTS este să se 
milogească la dl Ciumara. 
fnsă, îdeea conducerii 
este aceea ca organizațiile 
de tineret să nu mal fie 
susținute de minister, ci 
să se autof/nanțeze. Așa 
da, domnllorl fnsă poate 
că veți explica șl contri
buabililor ce se întâmplă 
cu cele 42 de miliarde 
cerute de minister pentru 
anul viitor. Probabil că se 
vor da toate „sportului", 
fiindcă, din câte înțe
legem, tinerii nu prea mai 
au șanse să primească 
ceva.

Pe de altă parte, ace
lași minister încearcă o 
apropiere față de organi
zațiile și asociațiile de 
tineri din țară, prin pro
punerea de a colabora la 
realizarea Consilului Tine
retului din România, orga
nism care ar urma să 
coordoneze activitatea or
ganizațiilor amintitei (A.N.)

I 
I 
I 
I 
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I 
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Celor cu destinație necunoscută» —

Adio tablă, catalog, toceală 
în ritm de heavy mergem ia tocmeală. 
Și socotim că nu mai suntem puberi 
Pornim spre nicăieri... dar vom fi liberi!

Pisoiu Daniela,
Liceul Teoretic „ Tralan" Deva 

(din revista „Pro Adolescența")

Pe parcursul înregistrărilor 
au avut probleme și cu bateristul 
Joey Kramer. Motivând 
probleme familiale Kramer a 
părăsit studiourile de 
înregistrare fiind înlocuit cu un 
muzician de studio Steve 
Ferrone. Se spune că ade
văratul motiv al plecării lui 
Kramer ar fi o depresie 
nervoasă cauzată de consumul 
exagerat de cocaină. 
Intervievat, Tyler a recunoscut 
că Kramer are probleme însă el 
este sigur că va reveni și va 
apare atât pe noul disc cât și în 
noul turneu, dezmințind zvonul 
care-l dădea ca sigur baterist al 
grupului Aerosmith pe Ferrone.

La finele lui 1996 
înregistrările noilor compoziții se 
apropiau de sfârșit, grupul fiind 
invitat la Anual Boston Music 
Awards unde a primit distincția 
de Band of the Decade (grupul 
deceniului).

Reveniți în studiourile din 
Florida, au continuat retușurile 
noului album. Intr-un interviu

Tyler spunea: „Adoram soundul 
celor trei piese pe care le-am 
înregistrat la Miami. Erau într- 
adevăr diferite, ritmul bateriei 
amintind de zgomotele tribale și 
de aceea aș fi vrut sâ apară la fel 

. și pe disc. Sony a decis să le 
reînregistrăm. Se părea că ei 
doreau vechiul baterist și vechiul 
Aerosmith pe care-l știa toată 
lumea. Este meritul lui Kevin

disc am vrut să redau atmosfera 
orientală".

Pe 27.02.1997 apare mult 
așteptatul single Falling in Love 
(It's Hard on the Knees) care 
figurează pe locul 22 în UK și 
prefațează noul album „Nine 
Lives".

Albumul „Nine Lives" a intrat 
pe locul 4 în UK (17.03.1997) și 
No 1 în Billboard (6.04.1997Î pe 
el fiind incluse piesele: Nine 
Lives, Falling in Love (It's Hard 
on the Knees), Hole in my Soul, 
Taste of India, Full Circle,

AEROSMITH (XIX)
Shirley care a reușit să facă să 
sune acest disc ca nimeni 
altcineva. Piesa mea favorită 
este fără îndoială Tasțe of India 
care ilustrează cel mai bine noile 
orientări ale noastre. Deși s-a 
speculat că fitului ar fi numele 
unui restaurant din L.A., la care 
ne-a dus Joe, trebuie să 
amintesc că întotdeauna am fost 
atras de orient - o cultură plină 
de mister și de aceea pe acest

Something s Gota Give, Ain't 
that a Bitch, The Farm, Crash, 
Kiss Your Past Good Bye, Pink, 
Falling Off, Attitude Adjustement 
și Fallen Angels.0 veche zicală 
orientală spune că pisica are 
nouă vieți. Parafrazând această 
zicală se poate spune că titlul 
noului album este foarte potrivit 
- Aerosmith rămâne veșnic 
tânăr, reușind să treacă peste 
toate perioadele critice șl

adaptându-se la noile cerințe 
ale pieței muzicale. Mai mult 
chiar, în prologul albumului se 
aude un mieunat de pisică.

Imediat după lansarea dis
cului grupul a pornit într-un 
turneu promoțional în Europa cu 
titlul „Nine Lives”. Turneul s-a 
desfășurat în perioada 8 mai - 
15 iunie, cuprinzând 20 de 
concerte în 18 orașe din 12 țări. 
La showurile lui Aerosmith au 
participat peste 500.000 de oa
meni. Primul concert a avut loc 
la Newcastle - Anglia, 
Aerosmith interpretând în fața 
unui public entuziast 
următoarele piese: Nine Lives, 
Love in an Elevator, Falling in 
Love (It’s Hard on the Kness), 
Some Old Song and Dance, 
Monkey on My Back, Livin’ on 
the Edge, Pink, Rag Doll, Taste 
of India, Janie's Got a Gun, 
Something's Gotta Give, Toys in 
the Attic, Dream on, Cryin’, 
Sweet Emotion, Mama Kin, 
Failin' Off, Dude Looks Like a 
Lady și Walk This Way.

• va urma -

Horia SEBEȘAN
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VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂRÎ
• Vând apartament în 

localitatea Hunedoara, str. 
Munteniei nr.3, parter. Vând 
apartament în localitatea Deva, 
str. M.Eminescu, bloc 43, sc.A, 
parter. Tel. 092281368.(9167)

• Vând urgent casă, preț 
negociabil, Hunedoara, str. 
Sarmizegetusa 41, Chizid. 
(9166)

• Vând apartament 3 camere, 
Deva, str. Crișului, bloc 51, etaj 
II, ap.10. Informații la domiciliu. 
(3700)

• Vând garsonieră, Simeria, 
str. 1 Decembrie, bloc 102, ap. 
17.

• Vând apartament 2 camere, 
confort 1, zona Bălcescu. Tel. 
621057 (9367)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Tel. 
219325 (9365)

• Vând garsonieră, confort 
sporit, ultracentral. Tel. 214067 
(9361)

• Vând casă, curte, Deva, str. 
Gh.Doja nr.30. (9359)

• Vând apartament renovat, 
2 camere, 30.000.000 lei. Tel. 
229167 (9619)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva. Tel. 622238 (2415)

• Vând casă în Simeria, str. 
G.Coșbuc, nr.25. (9384)

• Vând auto Dacia 1300, an 
fabricație 1980, înmatriculat și BMW 
înmatriculat. Angajăm personal 
pentru bar cu jocuri distractive. Tel. 
718641 sau 718145 (9167)

• Vând VW Golf, an fabricație 
1984,4 uși, nerulată în țară, po
sibilități înmatriculare, stare 
ireproșabilă, 3200 DM, negoci
abil. Informații tel. 092216602. 
(9628)

• Vând ARO 320 D. Tel. 
614817. (9363)

• Vând Ford Taunus 2000 
(unul înscris, unul pentru piese de 
schimb). Tel. 668298 (3596).

• Compania de distribuție 
Adept Deva vinde la preț de 
importator făină Ungaria: BL 
80 - 2200 plus TVA, BL 55 2400 
plus TVA. Asigurăm transport 
gratuit la beneficiar. Bdul 22 
Decembrie 182. Tel. 221059, 
233278. (3941)

• Vând jocuri distractive 
video și Flipper, preț avantajos. 
Tel. 651077. (3689)'

• Vând pui Ciobănesc ger
man, preț 40 DM. Tel. 223642. 
(9354)

• Vindem și cumpărăm gar
soniere, apartamente, case, 
terenuri. Tel. 211290, 225920, 
int. 158. (9372)

• Vând mobilă sufragerie, 6 
piese, furnir mahon, Brad, tel. 
655366 (3699)

• Vând urgent piese din 
dezmembrarea unui Renault 
18, tamponat: motor plus cutie, 
stare perfectă, de 1400 cmc, 
plus multiple alte piese. Infor
mații la 214702 sau Almașu 
Sec, nr.93. (9620)

• S.C."Cotumix" SRL Deva, str. 
Depozitelor nr.11, tel. 212838, 
distribuitor produse cosmetice 
și chimico-casnice angajează 
agenți comerciali, șoferi și 
gestionari. Condiții: vârstă ma
ximă 35 ani, experiență în do
meniu, absolvenți liceu, stagiul 
militar satisfăcut. (9375)

• Vând motocultor Diesel, 10 
CP plus plug, freză, motocositor 
de 1,40 m, tel. 212463. (9627)

• SC Ana Exim SRL Deva 
vinde sobe teracotă, la co
mandă, cu transport la do
miciliu. Tel. 054/620411 (9376)

• Vând 625 litri petrol și bazin, 
1500 litri. Tel. 611514, 
222779.(9369)

• Vând pătuț copil. Informații 
la tel. 233250 (9362)

• Vând mobilă bucătărie, 
suspendată și cuier hol, cu 
dulăpior, preț convenabil. Tel. 
612063, după ora 16. (9618)

• Vând moară cu ciocane, 
vinci 6,51 și generator acetilenă.

Informații tel. 225627 (9616)
• Vând aparat mărit Meopta 

standard, preț negociabil. Tel. 
620817, după ora 20.

• S.C.Viticola SA Șoimuș, str. 
Viilor, vinde de luni până vineri 
între orele 11-16, tulburel din 
soiuri superioare,la prețul de 
3500 lei/litru, plus TVA.

• Schimb sau vând 1,77 ha 
teren arabil în Leșnic, lunca 
Mureșului, cu asemănător în 
jurul Clujului. Tel. 064/184865 
(9362)

LICITAȚII
• Societatea Agricolă Ro- 

moșana, Romos, scoate la 
licitație mijloace fixe, aflate în 
dotare. Licitația va avea loc în 
data de 9 decembrie 1997, ora 
10 și se repetă după fiecare 7 
zile, la aceeași oră. (9374)

• S.C. Condor S.A.Deva, cu 
sediul în Deva, str. A.lancu, 
bloc H 3, organizează licitație, 
în data de 12 decembrie 1997, 
ora 10, pentru selectare firmă 
agreată de F.P.S. privind întoc
mirea RAPORTULUI DE EVA
LUARE pentru privatizarea 
societății. Informații la sediul 
societății, tel. 054/211783 sau 
212060’, int. 133. (9381)

PIERDERI
• Pierdut cod fiscal al so

cietății Impex SRL "Bella Na
poli" .îl declar nul. (9373)

• Pierdut ștampile Sindicat 
L 5 CFR, Deva. Le declarăm 
nule.(9371)

SCH1MBVR1 DE
LOCV1NTE_ ___ - >

• Schimb urgent apartament
4 camere cu apartament 2 
camere, diferență. Simeria, str.
1 Decembrie, bl.6, sc.D, ap.18. 
(9357)

ÎNCHIRIERI
• Caut pentru închiriere spa

țiu comercial ultracentral. Tel. 
623474.

• Cetățean străin caut ur
gent apartament 2-3 camere, 
mobilat, telefon, zonă centrală, 
în Deva. Tel. 063/226448, 
092336888.(9345)

OFERTE DE •
SERVICII

• Angajăm ingineri elec- 
tronică, automatizări, calcu
latoare, telecomunicații și 
economiști. Condiții de sala
rizare deosebite. C.V. la C.P. 
22, O.P. Deva 6. (9755)

• Agenție de marketing și 
publicitate angajează 20 de 
tineri dinamici, cu posibilitate 
de promovare și câștiguri de 50- 
100.000 lei/zi, studii medii sau 
superioare, aspect fizic plăcut. 
Tel. 612605. (9354)

• Selecționăm persoane 
tinere, dinamice, pentru vân
zări directe. Oferim posibi
litatea unor câștiguri zilnice 
mari, realizate prin muncă și 
perseverență. Atenție! Locuri 
limitate! Persoanele selec
ționate au posibilitatea să 
petreacă un weekend gratuit 
la mare. Sunați azi: 627527. 
Start mâine! (9378)

• Societate comercială an
gajează muncitor necalificat 
pentru depozit en gros. Infor
mații Deva, str. M. Eminescu, 
nr.63. (9364)

• Angajez operator PC cu 
cunoștințe de contabilitate. Pre
fer domiciliul în Simeria. Tel. 
660253. (9377)

IMCMHIRHIEM
APARTAMENT AMENAJAT CA SEDIU DE FIRMĂ 

situat în Deva, pe DN 7 - Calea Zarandului, la 
parterul unui bloc de locuințe.

> mobilat
> grilaje metalice la ferestre
> instalație alarmare electronica
> linii tel/fax

Relații la tel.: 211275

COMEMORĂRI
• în 30 noiembrie 1997 se 

împlinesc 6 săptămâni de când 
ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpa noastră soție, mamă, 
fiică, soră, mătușă și noră

DRAGOMIR MARIOARA 

din Călan. Dumnezeu s-o ierte. 
Familia îndoliată. Parastasul de 
pomenire la Biserica Ortodoxă 
din O.V. Călan. (9306) 

^DECESE

• Cu adâncă durere în 
suflet, familia îndoliată, Rodica, 
Ioana și Eugen anunță 
încetarea din viață a celei care 
a fost

DOGARIU AURELIA
în vârstă de 77 ani. Corpul 
neînsuflețit se află depus la 
domiciliul din Deva, str. Bu
covinei nr.9. înmormântarea are 
loc azi, 26 noiembrie, ora 13. 
(9385)

• Soția, socrii și cumnații 
anunță cu nemărginită durere 
încetarea din viață a scumpului 
lor

BĂRNUȚIU DIONISIE
în vârstă de 33 ani. înmor
mântarea are loc în ziua de 
26.11.1997 de la Casa Mortuară 
la Cimitirul Bejan. Familia 
Borca. (9622)

• Cu adâncă durere tata 
Simi, mama Silvia, fratele 
Mircea, sora Claudia și bunicii 
anunță cu nesfârșită durere 
trecerea prematură în neființă 
a scumpului nostru fiu, frate și 
nepot, la numai 21 ani, a 
alesului omenirii, cel care a 
fost

BORȘOȘ CRISTIAN

Nu te vom uita niciodată, 
înmormântarea va avea loc 
joi, 27 noiembrie 1997, ora 13 
în Rapolt.

• Cu profundă durere și 
adânc regret nașii Alexandru 
Ion și Nastasia, împreună cu 
copiii, aduc un ultim omagiu 
celui care a fost

BORȘOȘ CRISTIAN

finul și nepotul nostru drag. 
Dumnezeu să-l odihnească îrf 
pace!

agent comercial 6
agent contractări și achiziți 
(brokeri mărfuri) 1
agent de asigurare 9
analist 1
arhitect clădiri 5
arhitect 3
asistent medical generalist 1 
barman 3
brutar 7
bucătar 1
cofetar 4
confecționer tricotaje după co 
mandă 8
confectioner asamblor articole 
din textile 34
consilier economic 1
contabil 2
contabil șef 1
croitor 4
croitor-confectioner îmbrăcă 
minte după comandă 29
cusător piese la încălțăminte 16 
dispecer 1
dulgher pentru construcții 5
economist în industrie 7
electrician de întreținere și reparații 1 
electromecanic auto 1
faianțar 5
farmacist 1
frezor universal 1

» — — — — — — 
gestionar depozit 1.
inginer automatist 21
inginer construcții civile, indus-| 
triale și agricole 11.
inginer constructor instalații 11 
inginer de cercetare în construcții| 
civile, industriale și AG 1 ■
inginer de cercetare în prelu-" 
crarea lemnului 11
inginer de industrializarea lem-j 
nului " ■
inginer ecolog 
inginer electromecanic 
inginer electronist, transporturi,J 
telecomunicații 
inginer electrotehnist 
inginer mașini termice 
inginer mecanic
inginer prelucrări metalurgice 11
inginer tricotaje, confecții 1 ■
instalator apă-canal 2>
instalator frigotehnist ■ 2|
jurisconsult 1 ■
laborant în învățământ 11
lăcătuș mecanic 171
magaziner 2|
maistru în industria textilă pielărie 1!
maistru mecanic 11
mașinist la mașini pentru 1
terasamente (ifronist) 1!
mecanic auto 11

1
1|
1| 
"l,"
1l 
;i
51

I
X

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj 
Hunedoara-Deva puteți primi de la Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, Clubul
Șomerilor Deva, precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, 

^Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 14.30 y

medic de speciamate 1
muncitor necalificat 26
operator calc, electr, și rețele 2 

4 
17 

2 
1 
1

1
1
5
2

17
2 

(cazi
4
1
3

19
2

20

ospătar (chelner) 
paznic 
secretară 
șofer autobuz 
șofer autosanitară 
șofer de autoturisme și 
camionete 
statistician medical 
strungar universal 
subinginer electromecanic 
sudor autogen 
sudor electric 
supraveghetor jocuri 
nouri) 
tehnician arhitect 
tâmplar manual 
tâmplar universal 
tractorist 
vânzător 
vânzător ambulant de produse 
alimentare 1
vânzător ambulant de produse 
nealimentare 
vânzător de ziare 
vopsitor auto 
zidar rosar-tencuitor 
zugrav, vopsitor 
tot. locuri de muncă vacante377

1
1
1

17
8

SOCIETATE COMERCIALĂ SPECIALIZATĂ ÎN BIROTICĂ
(calculatoare, copiatoare, faxuri și altele)

angajeazâ TEHNICIENI [INGINERI SERVICE]
- experiență minimă în domeniu;
- carnet de conducere „B" (mașină personală - avantaj);
- abilități în comunicare;
- motivație.

Scrisoarea de intenție și C.V. se depun la căsuța 
poștală nr. 396, O.P. 1, 3400 CLUJ



I ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA IANUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI!

RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

I S.C.SCORPION COMPANY SRl 
cu sediul în Hunedoara 

vinde la cele mai avantajoase prețuri:

< BANANE — 
PORTOCALE- 
MANDARINE- 
LĂMÂI—~-

| GRAPEFRUIT-
KIWI--------- -

import GRECIA

- CEAPĂ ROȘIE - impoMlECIA 4 

CEAPĂ ALBĂ Import UNGARIA 
USTUROI
DLEI . . At
OUĂ

Prin depozitele sale situate în:
- Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V*
- Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) C? _

- Sîntuhaim, stand I, complex Eurovenus ■

Informații la tel.: - 054 - 232181; 054 - 717439, 
zilnic între orele 8,00 -17,00

în 1 dec. 1997 
firma chineză

s.c. Htm suine 
ctummusn twimști 

deschide un magazin 
de prezentare și desfacere 

en detail și en gros, 
str. Libertății, în incinta 
fostei cofetării Scala - 

pentru produse de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, tricotaje etc., 

de bună calitate și 
la cele mai mici prețuri. 

Vă așteptăm cu multă plăcere 
și solicitudine să ne vizitați 

magazinul nostru chinezesc!

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București 

w LUXTEN DEVA
B Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA TIE:I J
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTÂ SPECIALÂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, ITALIA, design '97 
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumina mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA OlandaJ
Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pt. tavane false, aplice

LICITAȚIEr
Se vinde la licitație publică, în data de 2 decembrie 
1997, ora 9, la sediul S.C. „Romcamion" SA Deva, 
din str. Depozitelor nr. 17, următoarele bunuri:

** autoturism,,Dacia 1310" - val. 9.000.000 lei 
autocamionetă,, Dacia 1304" - val. 6.000.000 lei 
autoturism,, Volga” - val. 6.000.000 lei

Informații la sediul Judecătoriei Deva, biroul 
^executorilor judecătorești.

' SUCURSALA MINIER?
„POIANA RUSCA” TELIUC

Cu sediul în Teliuc, str. Minei, nr. 42

ORGANIZEAZĂ

Licitație publică în vederea vânzării de 
mijloace fixe din profilul industriei miniere, 
aprobate pentru casare, în data de 16 
decembrie 1997, ora 10, la sediul unității.

Documentația de licitație se poate consulta, 
zilnic, între orele 8-14.

Taxele de participare (50.000 lei) și garanția 
(7% din tariful minim de vânzare) se vor achita 
la casieria unității, cel târziu cu o oră înainte de 
începerea licitației. In caz de neadjudecare, 
licitația se va repeta de două ori, la interval de o 
săptămână.

Relații suplimentare se pot obține la 
telefoanele: 713.520; 713.521, interior 136.

<_______________________________________'

VINDE
prin licitație, în data de 09 decembrie 1997, purcei 
din gospodăria anexă.
Relații suplimentare la telefoane: 211150;
214040 - interior 115 - Biroul Administrativ.

1. Caută colaboratori - societăți 
comerciale cu spații ultracentrale și acces 
la linie telefonică - pentru a deschide 
puncte de lucru.

2. Angajează persoane dinamice, 
din toate județele, care au absolvit 
cursurile IRVM și ANSVM pentru auto
rizare ca agenți de valori mobiliare, în 
vederea colectării certificatelor de ac
ționari din teritoriu. Condiții de plată 
excepționale. Trimiteți un curriculum 
vitae la tel/fax: 064/433212.

J
'4/
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,,c l/n orea autografa la lansare’

JUDEȚUL HL^EDOARA 
ll\l EUROREGUJNEA 

DUNĂRE - MUREȘ - TISA

La sediul Consiliului Județean Hune
doara a avut loc, ieri, o conferință de 
presă având drept scop prezentarea re
cent semnatului Protocol al Cooperării 
Regionale Dunăre-Mureș-Tisa. Pregătit de 
mai bine de cinci ani de zile, acest pro
tocol prevede în ființarea unei euroregiuni 
din care să facă parte județe, provincii și 
orice alte entități administrative de pe 
teritoriul României, Ungariei, Iugoslaviei. 
Membrii fondatori ai Euroregiunii DMT, 
așa după cum reiese din acest protocol 
semnat ia 21 noiembrie la Szeged, sunt 
județele Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș- 
Severin din România, județele Bacs- 
Kiskun, Bekes, Csongrad-Jasz-Nagykun- 
Szolnok din Ungaria, precum și Provincia 
Autonomă Voivodina din cadrul Fede
rației Iugoslave. Desigur, ușile acestei 
Euroregiuni rămân deschise și pentru 
alte județe care doresc să se alăture.

Aderarea la acest organism, 
recunoscut de Uniunea Europeană, poate 
aduce beneficii importante locuitorilor 
județului Hunedoara, prin facilitarea 
schimburilor comerciale, culturale, prin 
creșterea numărului de turiști și a 
investițiilor în diversele sectoare de 
activitate.

La ceremonia semnării acestui act 
calificat drept “istoric" de către dl loan 
Băda, vicepreședintele Consiliului Jude
țean, au mai participat personalități din 
conducerea administrativă a județului, 
precum și dl Remus Opriș, secretarul 
general al Guvernului României.

Andrei NISTOR

in cerul toamnei 
picuri reci au că

zut, duminică, la Baia de 
Criș, peste mulțimea pre
zentă la slujba de pomenire 
a dascălului Liviu Lucaciu, 
oficiată de părintele 
Gheorghe Stan. Profesori și 
învățători din satele co
munei, de la Vața, din Brad, 
Deva, Gurabarza, foști co
legi, prieteni, părinți ai ele
vilor, săteni s-au alăturat 
durerii familiei îndoliate, ple- 
cându-se cu pioșenie în fața 
mormântului unuia dintre cei 
mai îndrăgiți fii ai satului, 
atât de timpuriu „mutat de la 
noi”. Și, după încheierea 
creștineștilor rânduieli ale 
parastasului de șase săp
tămâni, în numele familiei 
îndoliate, preotul Gh. Stan a 
invitat mulțimea la lansarea 
volumului „Crucea lancului”, 
florilegiu adus de profesorul 
Liviu Lucaciu legendarului 
Om din Apuseni, Avram 
lancu, carte editată de Bi
blioteca Centrală Pedago
gică București, dar, pentru a 
cărei apariție „timpul n-a mai 
avut răbdare” cu autorul ei.

A fost o lansare ieșită din 
chenarele obișnuitului. N-au 
fost aplauze. Au fost lacrimi, 
tristețe, suspine.

Cuvintele celor care au 
„răsfoit" paginile primei cărți 
semnate de Liviu Lucaciu n- 
au putut zăgăzui mărgă
ritarele ochilor mulțimii. Prof. 
Ionel Golcea, de la Brad, care 
,,a aruncat cu mâna plină 
sămânța sacră a iubirii de 
literatură școlarilor săi” - deci 
și pentru Liviu, care i-a fost 

elev - a vorbit despre autorul 
cărții ca despre un ales 
dascăl și rapsod: „Numai 
cine calcă apăsat cu piciorul 
aceste locuri și respiră ozonul 
de la Vidra, din Apuseni, ne 
poate dărui o asemenea 
lucrare cum este „Crucea 
lancului". Prof. Salvina 
Pașca, ale cărei strădanii au 
făcut posibilă prezența 
primelor volume la eve
niment, a stăruit emoționant 
asupra genezei acestei 
lucrări, reliefând dragostea, 
pasiunea, travaliul autorului 
pentru nobila închegare a ei, 
dar și crucea purtată de 
acesta în ultima sa vacanță 
de vară. Fostul coleg, prof, 
lorgu Dincă, vorbind despre 

cel care a devenit „un 
nume adunat pe-o carte”, 
ceea ce-i va da veșnicie în 
sufletele noastre, s-a referit 
la răspunsul pe care Liviu 
Lucaciu l-a dat urmașilor 
prin lucrarea sa: „el a 
ridicat, prin această carte, 
alt fel de monumente - cele 
înălțate în sufletele copiilor 
prin iubirea limbii române, a 
istoriei neamului, a vetrei 
străbune".

Regăsind dovezi de sta
tornic respect pentru cel ce 
i-a fost, ani îndelungați, co
leg și colaborator în nobila 
muncă de însușire a limbii 
române, dna prof. Marioara 
Lupulescu a adus un 
emoționant omagiu omului 
„ce a slujit cu patimă 
cuvântul/ L-a scris pe bolta 
cerului senin/ Și-n cărți l-a 
presărat, ca să-l citim/ Și 
cartea lui e-aici, sub ochii 
mei/ Iar el s-a așezat printre 
ai săi”. Și simțind cum 
picurii reci ai toamnei „ne 
biciuiesc a sufletului casă", 
dna Lupulescu a mărturisit 
adevărul știut de noi toți: 
„Am vrea autografe, acum, 
la lansare/ E-nălțătoare 
clipa, Durerea și Mai 
Mare!".

Lucia LICIU

A FOST UN OM, 
A FOST UN P/IJCÂt...

Expresia “tobă, de carte", vehiculată des în 
popor, ilustrează pregnant personalitatea 
câștigată de cineva prin muncă asiduă, 
inteligență și talent de cele mai multe ori. 
Noțiunea corespunde unui om deja realizat 
profesional căruia, firește, nu i se poate 
reproșa absolut nimic pe această linie din 
punctul de vedere al specialistului în domeniul 
său de activitate.

Așa rămâne veșnic tipărită in memoria 
noastră, a foștilor săi elevi, de peste 30 de ani, 
imaginea atât de clară a distinsei și ilustrei 
profesoare de chimie din liceu, cea care a fost 
și rămâne pentru noi doamna Viorica Sim 
(devenită ulterior Zasloți).

Acum, la despărțirea veșnică, ne amintim 
cu pioșenie că Dumneaei era, intr-adevăr, un 
dascăl și, în același timp, era o Doamnă nespus 
de populară și de apropiată semenilor, 
prietenoasă cu toată lumea, deschisă perma
nent dialogului sincer, modestă și plină de 
energie, bună și zâmbitoare, dotată cu un 
sufjpt mare, generos, cuprinzând în el o lume 
dar,'concomitent, era foarte exigentă cu noi, 
elevii Domniei sale de la Liceul Teoretic din 
lila.

Sobră și distantă față de clasă doar atât 
cât trebuia, doamna Viorica găsea mereu 
prilejul apropierii dascăl-elev prin scurte 
momente de destindere, fiind totodată un 
exemplu concludent de dăruire psiho- 
pedagogică și probitate profesională.

Parc-o vedem și-acum înaintea ochilor ca 
și atunci, tânără, proaspăt absolventă, 
repartizată la liceul din Ilia, plină de surâsul 
și entuziasmul, de elanul tineresc specific 
acelei vârste.

Tenacitatea și perseverența in toate, 
însoțite de ajutorul dezinteresat dat colegilor 
și prietenilor, celor săraci, pentru care era in 
stare să dea tot ce avea acasă, doamna 
profesoară Viorica Zasloți rămâne un exemplu 
pilduitor de altruism cum mai rar se poate 
întâlni.

Adio, draga noastră Profesoară!

Valentin BRETOTEAN

Primăria municipiului Deva și 
Uniunea Artiștilor Plastici din 

România, filiala Deva-Petroșani_

Anunță COIlClirs pentru realizarea 
monumentului statuar TRAIAN-GENERAL.

Conform Hotărârii nr. 47/1997 a Consiliului local al 
municipiului Deva regulamentul concursului este:

1. Tema - Monumentrul urmează să-l reprezinte pe 
TRAIAN - GENERAL în poziție verticală, în picioare, cu o 
înălțime a corpului de aproximativ 3 m, cioplit în marmură 
albă;

2. Amplasamentul - Parcul din fața Primăriei Deva, în 
locul fostei statui a lui Petru Groza;

3. Participant - Pot participa la concurs membri ai 
filialei UAP Deva-Petroșani din cadrul secției sculptură 
și absolvenți ai Academiei de Artă - secția sculptură;

4. Modul de prezentare a proiectului - Fiecare partici
pant va prezenta:

O machetă reprezentând personajul în întregime, 
având o înălțime de 50-70 cm, turnată în ghips;

Portretul (cap) la o dimensiune apropiată de cea 
naturală turnat în ghips;

Un desen (50x70) reprezentând întregul ansamblu 
(inclusiv soclul) și încadrarea sa în peisajul urban stabilit;

O scurtă susținere teoretică a proiectului (2-3 pagini 
dactilografiate).
{ 5. Termen de predare a proiectelor - 30 decembrie 

1997, la Galeria de artă - Forma, Bd. Decebal, nr. 8, Deva.
• 6. Premii:

Premiul I - 5.000.000 lei
Premiul II - 3.000.000 lei
Premiul III - 2.000.000 lei
Destinatarul premiului I va fi declarat câștigător al 

concursului și va încheia prin Oficiul teritorial al UAP 
Arad un contract cu Consiliul Local Deva prin care vor fi 
precizate condițiile concrete în care el va realiza acest 
monument în limita sumei de 300.000.000 lei alocată 
acestui scop.

înscrierile la concurs se fac până la
1 decembrie 1997, printr-o cerere adresată 

Filialei LAP Deva-Petroșani.

t olfa Tîjm e a c A s t i <îa
............. ................_................................ ......................................................................... .................... ■»______________ ________

(Urmare din pag. 1)
- Și sperați în reușită 

sută la sută?
- Altfel nu-mi băgăm banii 

într-o asemenea investiție, 
care este deja, la această 
oră, de ordinul miliardelor. 
Am găsit la partenerii de aici 
și o situație financiară solidă, 
și o maturitate economică, și 
curaj, dar și sprijin de la o 
bancă solidă - Banc Post 
Hațeg. Mai sunt greutăți în 
organizare, în calitatea 
lucrărilor, însă le rezolvăm pe 
toate. Despre această fabrică 
se va mai vorbi, iar dv. veți 
mai scrie. Mai ales că nu ne 
vom opri la ceea ce este 
acum aici. Nu întâmplător i- 
am dat numele societății 
"Integrata".Vom integra și 
altceva în fabrica noastră.

Pe al doilea acționar ca 
pondere în această investiție, 
dl ing. Gheorghe Mihalcea, 
l-am rugat să ne spună ce 
produce acum fabrica și ce

alte activități vor fi dezvoltate.
- Mai întâi vreau să vă 

spun că eu aveam aici un 
darac de lână. Cunoștința cu 
dl Oswald Sander, pentru a 
face o fabrică la Caransebeș, 
care a eșuat, a fost șansa 
realizării acesteia la Hațeg. Dl 
Sander a investit mult, a adus 
utilaje moderne din Germania, 
am colaborat bine și cu familia 
Gheorghiță-Mariana și Petri- 
șor - și am ajuns să punem 
unitatea în funcțiune. Ce 
înseamnă ea? înseamnă 
valorificarea laptelui din toată 
zona Hațegului, deși colec
tează aici și “Devii”. Noi vom 
plăti însă cu 25 la sută mai 
mult, pentru a stimula țăranii 
și a-i determina să nu mai 
deterioreze calitatea laptelui, 
ducându-le banii acasă la 
fiecare sfârșit de lună. Ce 
producem acum? Lapte de 
consum la pungă, telemea de 
vacă, smântână și unt. în 
continuare vom face iaurt,

sana, cașcaval, brânză topită.
- Aveți capacitate de 

prelucrare?
- în următoarele 10 zile vom 

ajunge să prelucrăm 2000 de 
litri de lapte pe zi, apoi nu peste 
mult timp sperăm să atingem 
capacitatea instalată de 5000 
de litri de lapte pe zi. Dar vom 
merge mai departe. Ne gândim 
să creștem capacitatea de 
prelucrare la 15-20.000 de litri 
de lapte pe zi, să realizăm toate 
produsele pe care le aminteam 
și să aprovizionăm magazine 
din tot județul, din Valea Jiului 
până în Țara Moților.

Am discutat și cu dl prof, 
loan Glodean, primarul ora
șului Hațeg. L-am invitat să se 
refere la semnificația acestei 
investiții pentru oraș, pentru 
locuitorii lui.

- Semnificația este una 
foarte importantă, ne-a spus. 
S-a realizat și funcționează 
prima societate mixtă, cu capi
tal român și străin, cu profil de

producție. Iar avantajele sunt 
multiple. Vor câștiga țăranii 
care au vaci de lapte, foarte 
mulți în Țara Hațegului, și 
care au acum unde să-și 
vândă profitabil laptele, fiind 
stimulați să crească mai 
multe animale. Vor avea de 
câștigat consumatorii de 
produse lactate din orașul 
nostru, și nu numai, care vor 
găsi în magazine produse 
proaspete și la prețuri 
rezonabile în comparație cu 
produse similare din import 
ori aduse din alte zone ale 
țării. Implicit va câștiga 
colectivul fabricii, și va 
câștiga orașul nostru în 
ansamblul său. Eu sper ca 
acest exemplu să-i deter
mine și pe alți investitori, 
români și străini, să facă 
afaceri în Hațeg, în zona 
Hațegului, unde sunt condiții 
solide, avantajoase, în multe 
domenii.
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Vineri, 28 noiembrie ora 11, la Casa de Cultura 
din Deva are loc o prezentare a produselor 

Rigips (cu demonstrații practice) 
la care sunt asteptati toti cei interesatil

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) • TIBERIUISTRATE - 
vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, MINEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB- membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061" E-mail:cuvlib@ recep.roknet.ro
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18, la sediul redacției și la 

telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde 

material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. 
Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tehnoredactare 
computerizată 

“CUVÂNTUL LIBER”
Tiparul executat la 

IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” 
ALBA IULIA 

Tel. 058-812126

recep.roknet.ro

