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Scăderea ^^ânzîlG.
Scăderea dobânzilor și în special a celor de pe piața interbancară 

se datorează în primul rând reducerii inflației, la care se adaugă 
surplusul de lichiditate de pe piață, datorat faptului că BNR nu a mai 
atras depozite, iar băncie nu și-au îndreptat resursele către 
economie.

Acestea sunt observațiile dlui Adrian Vasilescu, directorul Direcției 
Comunicare a BNR.

De la peste 100% la începutul acestei luni, dobânzile au coborât 
.până la 5-15%, nivel tranzacționabil în piață.

Statul încearcă din nou 
să se împrumute

La 21 mai a.c., CEC va pune în vânzare noua emisiune de titluri de 
stat (certificate de depozit cu dobândă ale statului), în valoare totală de 
100 miliarde lei.

Valoarea nominală a unui certificat este de 1 milion lei, iar dobânda 
de 60%, ceea ce înseamnă că la scadența titlului (20 august), dobânda 
corespunzătoare unui certificat va fi de 150.000 lei, dobândă care nu 
se impozitează.

Răscumpărarea certificatelor de depozit și plata dobânzilor aferente 

se poate face oricând, începând cu data scadenței, de la unitățile de1 
unde au fost cumpărate.

Benzina se va ieftini
Prețul mediu al benzinei înregistrat la poarta rafinăriei se va reduce 

de la 199 $/t la 171 $/t.
Astfel, un litru de benzină se va putea vinde cu 4200 lei, iar un litru 

de motorină cu 3150 lei.
Măsura a fost luată de Ministerul Industriei și Comerțului, datorită 

faptului că unul dintre concurenții SNP, Compania LukOil, vinde deja 
benzina la statie cu 4100 lei. (A.K.O.)
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Autonomia locală

Festival-concurs al școlilor speciale 
, .Mai muzicali decât copiii 

obisnuiti"
9 9

Anul trecut am relatat de la 
câteva din fazele festivalului 
cultural-sportiv al învățământului 
special. Acum, consideră dl 
inspector școlar Filip Lățug, 
putem vorbi deja despre o 
tradiție în privința acestei 
întreceri. Ajuns la o a doua 
ediție, festivalul „Serbările 
primăverii” a debutat cu partea 
muzicală și plastică, găzduite de 
Păclișa, urmând ca cele dra
matică, sportivă și coregrafică 
să se desfășoare la alte școli 
speciale. Această manifestare 
amplă, care are loc în luna mai,

urmărește mai multe obiective: 
valorificarea potențialului 
artistic și sportiv al copiilor, 
socializarea lor, evaluarea 
activităților educative din cadrul 
terapiei complexe și integrate. 
Se intenționează ca pe viitor 
acești copii - cu probleme de 
comportament sau handicapați 
- să intre în competiție cu 
colegii lor de la școlile normale.

In sala de sport a Școlii 
Speciale Păclișa - decorată în

______Viorica ROMAN 
(Continuare în pag. 6)

o “fata morgana”
Vața de Jos este cunoscută 

nu numai ca o comună mare a 
județului nostru, dar și ca o 
importantă stațiune balneo
climaterică. în ce privește 
stațiunea, ea se află acum într- 
un avansat proces de recon
strucție și reamenajare, cu fonduri 
care nu depind de autoritățile lo
cale.

Revenind la comună, trebuie 
să semnalăm că, mai ales în 
zonele centrale, ordinea, cură
țenia și frumosul sunt la ele acasă. 

Aceste lucruri le fac, cu 
fonduri puține de la buget, dar cu 
multă inimă, populația localității, 
consiliul local și primăria. Spunem 
„cu fonduri puține” pentru că, deși 
în vigoare, Ordonanța guvernului 
privind administrația publică 
locală, care prevede și aplicarea 
autonomiei locale, nu creează 
condiții pentru acumularea unor 
fonduri în plan local, care să fie 
folosite spre binele comunității. Și 
atunci?

- Atunci, - ne spune dl 
Gheorghe Rus, primarul comunei 
- consiliul local, primăria umblă 
pe unde poate și cum poate să 
obțină fonduri pentru a rezolva 
câte ceva din nevoile pe care le 
reclamă populația. Eu nu vreau să 
spun că ordonanța în cauză nu 
este bună. Dimpotrivă. Dar aș dori 
ca prevederile ei să se aplice, iar 
consiliul local să devină cu 
adevărat autoritatea locală, bună 
nu numai să execute ordinele

V • •

venite „de sus”, dar să și 
gestioneze un buget propriu 
corespunzător nevoilor 
comunității. Iar în această 
privință, comunele ar trebui să 
primească un sprijin concret și 
din partea senatorilor și 
deputaților din parlament. Cel 
mai adesea însă, noi îi vedem 
pe acești aleși ai noștri doar în 
campania electorală, când au 
nevoie de voturi. După aceea, 
când noi avem nevoie de ei să 
ne sprijine în acțiunile noastre, 
nu-i mai întâlnim cu lunile, pe 
unii chiar cu anii. N-aș vrea să 
dau exemple concrete, dar le 
am și le pot pune la nevoie la 
dispoziția oricui.

în legătură cu autonomia 
locală aș vrea să mai spun 
doar un lucru. Conform 
prevederilor ordonanței în 
cauză, consiliul local a stabilit 
niște salarii majorate pentru 
lucrătorii primăriei și primar. A 
sărit imediat prefectura și ne- 
a trimis dosarul în contencios, 
care i-a dat câștig de cauză. 
Sigur, noi ne vom adresa 
Curții de Apel. Dar de ce 
trebuie să ne câștigăm 
salariile - care acum sunt 
foarte mici - în instanța de 
judecată, când noi suntem 
potrivit legii autoritatea locală 
autonomă?

Gh. PAVEL

(Continuare în pag. 6)

Svoxt. săra. ^alitaWT
Printre locuitorii comunei Vata 

de Jos și ai altor localități de pe 
Valea Crișului Alb circulă un zvon 
teribil. Se spune că la 
transportul minereului d
uraniu ca și la prelucrarea 
acestuia la Uzina de la Luncșoâra, 
măsurile de protecție nu sunt 
suficient de eficiente. Populația din 
zonă este îngrijorată de teama 
contaminării radioactive.

Autoritățile locale nu au posibi-

litatea investigării acestei situații 
periculoase pentru sănătatea 
oamenilor. De aceea autoritățile 

udețene, parlamentarii, 
organele de protecția 
mediului au datoria să facă

demersurile necesare pentru a 
stabili adevărul. Dacă este doar un 
zvon, atunci populația trebuie 
liniștită. Dacă însă este adevărat 
se impun măsuri corespunzătoare 
și urgente. (Gh. P.)

O NOUĂ FAȚĂ A PIEȚEI Â 
CENTRALE DIN DEVA 1

în urma finalizării lucrărilor de modernizare a Pieței centrale din
Deva, aceasta și-a deschis porțile. Reamenajarea s-a materializat, 
prin grija conducerii Administrației pieței, în asfaltarea platoului de 
către SC “CONTRANSIMEX VEST” SA și montarea celor 50 de 
mese noi brevetate special pentru piață.

De asemenea, administrația pieței speră ca în scurt timp să 
poată achiziționa încă 50 de mese asemănătoare, în vederea 
înlocuirii celor vechi. Estimativ, costul meselor se ridică la 80 de 
milioane lei, iar lucrările de asfaltare la 100 milioane lei (Cr.C.)

A

Vâltoarea
Unică în zona Bulzeștilor, vâltoarea din curtea familiei Ionel s-a 

menținut de-a lungul zecilor de ani. „Prea mulți ca să le mai poți ține 
socoteala”, cum spunea dna Zorița Ionel, în vârstă de 68 de ani. 
Dumneaei își amintește că în urmă cu jumătate de veac, când a venit 
aici, vâltoarea exista. Și arăta la fel ca acum. De asemenea, era 
funcționabilă. Și atunci, și acum. Cei care s-au îndeletnicit cu spălatul 
covoarelor sau al cergilor din lână sunt, firește, dna Zorița și soțul 
acesteia, respectiv cei mai vârstnici membrii ai familiei.

De reținut că aici covoarele confecționate din diverse materiale sunt 
curățate fără întrebuințarea detergenților, doar prin căldarea apei, care 

^formează vârtejuri. (Cr. C.)

în această lună pensionarii din Deva vor avea o plăcută 
surpriză când vor trece pragul Casei de Ajutor Reciproc 
pentru a-și achita cotizațiile și contribuțiile sau pentru a 
face împrumuturi. Casieria îi va primi într-un local nou, 
cochet, curat, trainic, construit în această primăvară. O 
sală de așteptare spațioasă, cu locuri pentru odihnă, cu 
ziare și reviste, le va face popasul agreabil, iar serviciile de 
la ghișee vor fi în ton cu ambianța noului local. (L.L.)

Este în interesul județului 
transformarea unor regii în 

societăți comerciale?
In desfășurarea reformei 

în România, chiar așa, în 
pași mărunți cum se realizează, 

transformarea regiilor în 
societăți comerciale în vederea 
privatizării este cuvânt de 
ordine, directivă a politicii 
economice a guvernului.

Sigur, prin reorganizarea, 
transformarea în societăți 
comerciale a marilor coloși 
industriali care vegetează în 
umbra bugetului se urmărește 
un dublu scop: spargerea 
monopolului de produse sau 
servicii șl privatizare cu 
stimualarea concurenței ceea 
ce nu e rău.

Să ne oprim însă puțin la 
regiile de interes local și 
județean. Sunt câteva la număr: 
una de drumuri județene șl una 
de apă subordonate Consiliului 
județean și câteva de sub
ordonare municipală sau 
orășenească cu obiect de 
activitate gospodăria comunală 
și locativă. Ce ar însemna 
transformarea lor în societăți 
comerciale șl apoi privatizarea? 
Mai întâi lipsirea comunităților 
locale de o sursă de venituri. 
Veniturile acestora, cu expresia 
lor concretă, profitul, ar 
alimenta bugetul statului și nu 
bugetele localităților. La 
acestea s-ar întoarce sub formă 
de sume defalcate o parte 
oarecare din acel profit arbitrar 
stabilită.

în patrimoniul acestor regii, 
comunitatea județeană și 
comunitățile locale au investit 
pentru dezvoltare și moder
nizare. Cel mai clasic exemplu 
sunt sistemele de alimentare cu 
apă ale localităților în care s-au 
investit sute de miliarde din 
bugetele respectivelor comu
nități. Trecerea acestui 
patrimoniu mai întâi în pro
prietatea societății comerciale 
cu capital de stat, iar ulterior în 
proprietatea capitalului privat

nu înseamnă altceva decât 
exproprierea comunităților 
locale și județene de un 
patrimoniu tocmai la 
momentul când acesta 
trebuie să producă profit. O 
asemena filozofie a reformei 
nu concordă nicicum cu 

^PUNCTE 
-^VEDERE 

autonomia locală în general, 
și cu aspirația la autonomie 
bugetară a județelor și 
comunităților locale.

Se poate invoca argu
mentul că prin dezmem
brarea regiilor în cauză se va 
stimula concurența în mate
rie de calitatea serviciilor șl 
tarife. Cum să se stimuleze 
concurența când aceeași 
Mărie ar urma să poarte nu 
una ci două - trei pălării, sub 
ele aflându-se chipul 
aceleiași Mării?

Sigur, se poate stimula 
concurența dar încurajând 
capitalul privat să creeze 
servicii paralele. Ce ziceți de 
un concurent al termoficării 
centralizate care investește 
în centrale termice de bloc cu 
recuperarea Investiției de la 
locatari? Asta ar fi o 
concurență în adevăratul 
înțeles al cuvântului cu 
creșterea reală a calității 
serviciilor.

Nu facem aici filozofie de 
trei parale de dragul de a 
contrazice unele intenții ale 
guvernului. Potrivit afirma
țiilor președintelui Consiliului 
județean Hunedoara, consi
liile județene nu agreează o 
asemenea reformă tocmai 
bazată pe argumentele 
expuse mal sus.

Ion CiOCLEi

'^Psihwtd și patologicul secolului XX^. '“Maiia/lall vrașuan99
“Psihicul și patologicul 

secolului XX” a fost tema 
unei interesante și apreciate 
dezbateri, găzduită de saia 
festivă a Liceului de arte 
“Sigismund Toduță” din 
Deva. Organizat și 
coordonat de doamnele 
Sorina Cărbunar (prof, de 
biologie) și Sanda Boicu 
(bibliotecară) de la liceul 
gazdă, simpozionul a 
beneficiat de o serioasă 
documentare din partea 
elevilor, fiecare referat 
prospectând orizonturi noi 

din domeniu, punând 
întrebări și așteptând 
răspunsuri.

După ce eleva Alexandra

SIMPOZION ’
trim ia (ci. a XI-a P) a făcut o 
Inspirată intrare în tematică, 
și-a invitat colegele la 
pupitru, implicându-le în 
abordarea și susținerea 
subiectelor. Lidia Benza s-a 
aplecat cu stăruință asupra 
psihicului și a neuronilor 
suferinzi, dar și-a încheiat 

intervenția cu întrebarea: 
ce se întâmplă cu psihicul 
dacă mor mai mulți 
neuroni? Colegele ei de 
clasă - M. MacaveișiA. Jurj 
- vorbind despre glandele 
endocrine, despre rolul și 
influența lor în organism, 
se întrebau ce implicații 
patogene pot avea acestea 
în momentul dereglării ior? 
Un interes aparte a stârnit 
subiectul virusului fără

Lucia LiCiU

(Continuare în pag. 6)

Deși timpul nu promitea 
prea mult, duminică, orăștienii, 
obosiți de traiul lor statornic, au 
ieșit la iarbă verde la popasul 
"Poienița", o zonă de agrement 
frumoasă care merită a fi 
cunoscută, mai ales că se află 
pe un traseu turistic ce nu ai 
cum să-l ignori.

Organizatorii “Maialului 
orăștian”, reluat deja de anul 
trecut, aflat acum la a doua 
ediție, au fost Primăria și 
Consiliul municipal, Despăr
țământul local al Astrei, Casa de 
cultură, instituțiile de învă

țământ. Manifestarea a fost 
deschisă de dl prof. Aurel Ursu, 
președinție Astrei: “Am început 
să reluăm o tradiție de câteva 
zeci sau, mai sigur, de peste o 
sută de ani, când la Orăștie, în 
luna mai, erau organizate aceste 
frumoase serbări câmpenești 
dedicate sosirii primăverii".

în continuare a luat cuvântul 
primarul municipiului Orăștie, dl 
ing. Iosif Blaga: “lată că 
Dumnezeu ne-a ajutat să ne 
întâlnim și în acest an la “Maialul 
orăștian”, să ne simțim bine 
măcar pentru câteva ore, timp în 

care sperăm să uităm de 
greutățile pe care le 
întâmpinăm zi de zi. Să nu 
uităm că astăzi, pe Câmpia 
Libertății de la Blaj, vor avea 
loc ample manifestări dedicate 
împlinirii a 150 de ani de la 
Revoluția Română de la 1848 
care în Transilvania a fost 
condusă de Avram lancu. De 
aceea dedicăm această ediție 
a maialului evenimentului 
sărbătorit de întreaga națiune".

_______ Minei BODEA 
(Continuare în pag. 6)
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3 BERBEC
Unul din visele dv. mai 

vechi ar putea fi pus în 
practică. Pentru asta însă 
va trebui să cheltuiți ceva 
bani, dar vă veți da seama 
că a meritat.

C TAUR
, Aveți de rezolvat o 
( cnestiune profesională 

care vă va obliga la o 
mulțime de drumuri. Lucrul 

i a>,esta vă irită și sunteți 
. ..tal să lăsați totul baltă,

[ Cita ce v-ar aduce numai
■ "ler'.

GEMENI
întâlnirea cu o persoană 

în vârstă va constitui 
■. noment de reflecție. Pe 

no o parte doriți și dv. 
. ' blmbarea ce vi se 

l oropune, pe ce alta vă este 
teamă.

O RAC
Aveți o întâlnire cu 

cineva de la serviciu. 
Persoana vă va face o 
impresie deosebit de 
puternică și ați dori să 
consolidați relația. 
Acționați, totuși, cu 
prudență!

O LEU
Activitățile comerciale 

sunt favorizate, ideile vă 
sunt sclipitoare. Finalizările 
vă vin pe neașteptate. 
Cunoștințele dv. au să vă 
comunice câte ceva.

3 FECIOARĂ
O femeie vă oferă o 

sumă de bani; nu-i primiți 
până nu vă sunt clare 
condițiile pe care le pune 

' aceasta. Sunt posibile 
migrene sau indispoziții ce 

| ar putea fi atenuate.

10 BALANȚĂ
Un prieten din

t străinătate vă va trimite o 
veste și o sumă de bani, 
încercarea de a investi nu 
va da rezultatul pe care îl 
doriți.

3 SCORPION
Aveți o energie mintală 

debordantă. Cineva din 
afara țării vă va da un 
semn de viață. Un coleg vă 
suspectează de incorec
titudine.

O SĂGETĂTOR
Ideile vă sunt excelente, 

dar promptitudinea lasă de 
dorit. Un prieten de care nu 
mai știți nimic de multă 
vreme vă va binedispune 
pentru tot restul zilei.

3 CAPRICORN
Aveți ocazia să 

cunoașteți persoane 
interesante care vă vor 
face propuneri atrăgătoare. 
Puteți demara o afacere 
mai deosebită sau puteți 
avea succes la un examen.

O VĂRSĂTOR
Veți reuși să vă achitați 

de obligațiile de la serviciu. 
Colegii vă vor felicita, deși 
nu toți din toată inima. 
Evitați să vă asociați azi cu 
cineva.

Z PEȘTI
Sunteți tentat să faceți 

schimbări în viața dv. 
sentimentală și ați dori să 
discutați cu cineva pentru a 
vă pune gândurile în 
ordine. Un câștig important 
vă intră în buzunar, dar nu 
pentru mult timp.

MIHAI CÂMPEANU - PE DRUMUL SPRE
PERFORMANTA

*

- Die Mihai Câmpeanu, într- 
un interviu dat ziarului nostru 
în anul trecut, ne vorbeați 
despre hotărârea dvs de a 
obține noi performanțe în 
Campionatul Național de 
automobilism. La ce concursuri 
ați participat în acest sezon 
competițional?

- Doresc să vă relatez că 
imediat după încheierea 
Campionatului '97, Asociația 
Sportivă “Michael Autosport “ 
Brad, al cărei președinte sunt, 
cu sprijinul sponsorilor echipei 
de asistență tehnică și al 
sponsorilor Alin Trans Impex 
SRL Brad, Eurovenus Deva și 
Fresh Alimcam, am întocmit un 
program de pregătire în 
vederea participării mele la 
Campionatul Național de 
raliuri, ediția 1998.

- îmi amintesc că în 

convorbirea noastră de anul 
trecut, vă manifestați hotărârea 
de a obține în acest an primul 
titlu de Campion național al 
clasei H3 - 1400 cm3 - 1600 
cm3 la care participați dvs.

-Așa este. Doresc în primul 
rând să precizez că în acest an 
am participat la prima etapă de 
raliuri disputată la Brașov între

Mihai Câmpeanu, pe podium (locul 1) la clasa H3, la Raliul Banalului

/ MIERCURI 
20mai 
TVR1

6.00 România: ora 6 fix!
8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Ultimele 
știri (s/r) 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tri
buna partidelor parlamentare
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Katts și câinele (s, ep. 23) 
18.00 Medicina pentru toți 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
219) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 21.00 Impact (do) 21.30 
Fotbal Finala Ligii 
Campionilor: Real Madrid - 
Juventus Torino (d) 23.30 
Cultura în lume 0.00 Canary 
Wharf (s, ep. 146)

TYR 2
6.30 TVM. Telematinal 

8.00 D.a (r) 8.25 Canary Wharf 
(s/r) 9.00 Teleenciclopedia (r) 
10.00 Avocatul poporului (r) 

J1.00 Comorile lumii (r) 14.00 

24-26 aprilie, la care m-am 
clasat pe locul al doilea la 
clasa H3 și am ocupat locul 14 
în clasamentul general. Acest 
succes m-a mobilizat și mai 
mult pentru realizarea țelului 
meu în acest an: câștigarea 
titlului de campion național la 
clasa H3.

- Ș/' cum a fost?
- în ziua de 26 aprilie, pe o 

ploaie torențială, la Brașov, s- 
au prezentat la start 50 de 
echipaje cu participanți din 
toată țara. Traseul a fost greu, 
pe drumuri de munte în 
apropierea Brașovului, cu 
multe viraje și pante abrupte, 
dar și cu porțiuni propice 
dezvoltării unei viteze mărite, 
într-o luptă foarte strânsă, cu 
concurenți valoroși, ce posedă 
mașini mult mai puternice, am 
izbutit totuși să ajung pe 
podiumul de premiere. A fost 
un nou stimulent pentru 
atacarea titlului de campion 
național la Raliul Banatului ce 
a avut loc la Timișoara între 8- 
10 mai a.c. Și aici a fost o luptă 
dârză, interesantă pentru toți 
participanții, cu multe ieșiri în 
decor și abandonuri, atât din 
cauza vitezei mari de rulare pe

Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Ger
mana 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 
121) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei- 
Rup!, Hei-Rap! (cs) 19.10 
Arhive românești 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 
ultimele știri (s, ep. 52) 22.00 
Dragoste la prima vedere 
(co. SUA 1990) 23.15
Meridianele dansului 0.00 
Ghici cine vine la mine?

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Ultimele zile ale lui 
Patton (f/r) 11.00 Vicii 
ascunse (f/r) 12.40 Con
troverse istorice (do) 13.10 
Sfântul (s, ep. 3) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 
57, 58) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 49) 19.00 Observator/Din 
lumnea afacerilor 19.45 
American Buffalo (dramă 

unele porțiuni (180 - 200 km 
pe oră), pe un acostament și 
carosabil lunecos.

Folosind bine strategia 
fixată înaintea cursei cu 
navigatorul meu Nicolae 
Ceama, folosind la întreaga 
capacitate puterea motorului 
(100 CP) și o tactică 
adecvată pe întregul traseu, 
am reușit să întrec 
concurenți cu mașini de 
mare performanță de peste 
200 CP și să mă clasez pe 
primul loc la clasa H3 și să 
ocup locul 7 în clasamentul 
general, urcând 7 locuri față 
de anul trecut.

- Ce urmează?
- Ne pregătim pentru 

viitorul raliu “Avram lancu” ce 
va avea loc la Cluj între 28- 
30 mai, în cea de-a treia 
etapă din Campionatul 
Național de raliuri și sper să- 
mi apăr-locul câștigat la 
Timișoara. Sper, de ase
menea, să vină în sprijinul 
meu sponsori care iubesc și 
sunt pasionați de auto
mobilism.

- Mult succes!

Sabin CERBU

SUA 1996) 21.30 Știri 21.40 
Ultimele zile ale lui Patton (f. 
ist. SUA ’96, p. II) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld 
(s/r) 10.30 Urmărire generală
(r) 11.00 Insula misterioasă 
(s, ep. 11) 11.30 Chicago 
Hope (s/r) 12.15 Avocatii (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r)
14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.10 Nano(s, 
ep. 36) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Povești extraordinare
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Un anotimp în 
Purgatoriu (dramă SUA ’96, 
p. I) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 91)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Pro și contra cu Octavian 
Paler 0.30 Dosarele X (s)

f *

Clasamentele din Cupa 
Ligii la fotbal
Grupa SUD, etapa a III a

DINAMO - RAPID 3-0 (2-0)
STEAUA - SPORTUL 1-0 (0-0) 
FARUL - FC NAȚIONAL 5-2 (1-2)

1. DINAMO 3 3 0 0 11-0 9
2. STEAUA 3 3 0 0 4-0 9
3. FARUL 3 1 0 2 6-6 3
4. SPORTUL 3 1 0 2 3-5 3
5. NAȚIONAL 3 1 0 2 7-13 3
6. RAPID 3 0 0 3 3-10 0

Grupa SUD - VEST, etapa a ll-a

CHINDIA ■ UNIV. CRAIOVA 2-2 (1-0)
FC ARGEȘ - PETROLUL 0-1 (O-O)

1. PETROLUL 2 2 0 0 4-1 6
2. U. CRAIOVA 2 1 1 0 5-4 4
3. CHINDIA 2 0 1 1 3-5 1
4. FC ARGEȘ 2 0 0 2 2-4 0

Grupa EST, etapa a ll-a

CEAHLĂUL - OȚELUL 3-0 (0-0)
FCM BACĂU ■ FORESTA 2-1 (0-0)

1. FCM BACĂU 2 2 0 0 5-3 6
2. FORESTA 2 1 0 1 3-2 3
3. CEAHLĂUL 2 1 0 1 3-2 3
4. OȚELUL 2 0 0 2 2-6 0

Grupa VEST, etapa a ll-a

“U” CLUJ ■ JIUL 3-1 (2-1)
GLORIA ■ CSM REȘIȚA 7-2 (3-0)

1. GLORIA 2 2 0 0 10-4 6
2. “U” CLUJ 2 2 0 0 6-4 6
3. JIUL 2 0 0 2 2-6 0
4. CSM REȘIȚA 2 0 0 2 4-10 0

Programul desfășurării 
CM Franța '98 și ol 
transmisiilor Io TVR

Pasionați! fotbalului, cei care vor urmări la televiziune 
desfășurarea turneului final al Campionatului Mondial de fotbal 
din Franța ’98, au la îndemână întregul program de desfășurare 
a meciurilor începând din grupe, optimi de finală, sferturi, 
semifinale până la finala mică și mare. Șl important, programul 
cuprinde și meciurile, orele când se vor transmite la TVR între 
10 iunie - 12 iulie 1998.

Programul se găsește la toate chioșcurile de difuzare a 
prese! aparținând ziarului “Cuvântul liber".

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Telenovelă (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
13.05 Lexic (cs) 13.30 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 
Xuxa (show pentru copii)
15.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 16.05 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.30 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.05 Telenovelă (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 
108) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 108) 20.15 Un alt 
început (s, ep. 21) 21.15 
Campionul (f.a. SUA 1989) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Antonella (s/r)
12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Moștenirea Ferramonti (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s) 
17.00 Antonella (s, ep. 157)
17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 158)

18.30 Marielena (s) 19.30‘\
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s)
22.45 Cuscrii (co. SUA 
1979)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri locale 
(r) 10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Concurs “Știi 
și câștigi” - PRO TV Deva 
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA J-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor
10.30- 11.00 Muzică, publi
citate 17.30-17.45 Interviul 
săptămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r)
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Azi, etapă 

intermediară 
în Diviziile 

BșiC

& DIVIZIA
Rezultatele etapei 

a 32-a: FC Onești - 
Astra Ploiești 3-1; Meta
lul Plopeni - Precizia Să- 

cele 1-0; Metrom Bv - Midia Năvodari 0-1; Nitramonia Făgăraș - Poli
lași 2-1; Foresta II Fălticeni - Gloria Buzău 0-2; Dunărea Călărași - 
Petrolul Moinești 3-2; FC Brașov - Poiana Câmpina 2-0; Rocar Buc. - 
Dacia Brăila 2-0; Dunărea Galați - Tractorul Brașov 1-0:

CLASAMENTUL

In etapa Județeană a Cupei României 
la fotbal

Astăzi, de la ora 15 încep 
partidele din etapele inter
mediare din Diviziile B și C. 
în Divizia B, meci de mare 
atracție la Hunedoara. Cor- 
vinul - Vega Deva, din penul
tima etapă a returului, seria 
a ll-a. Foarte interesante se 
anunță și partidele Poli Timi
șoara - FC Baia Mare, UTA - 
ASA Tg. Mureș, Apullum - 
Electroputere. Timișorenii 
trebuie să învingă neapărat 
pe FC Baia M. care, la rândul 
lor, au mare nevoie de punc
te în tentativa ocupării locului 
pentru baraj.

în Divizia C, Minerul Cer- 
tej primește replica fotbaliș
tilor de la FC Vâlcea.

x____ _ ___________ -

1.FC ONEȘTI 32 27 2 3 81-22 83
2. ASTRA PLOIEȘTI 32 26 4 2 75-19 82
3. MIDIA NĂVODARI 32 18 5 9 53-36 59
4. FC BRAȘOV 32 18 5 9 45-31 59
5. TRACTORUL BV. 32 16 5 11 49-28 53
6. PETR. MOINEȘTI 32 15 3 14 51-41 48
7. POIANA CÂMPINA 32 14 4 14 51-48 46
8. POLI IAȘI 32 13 5 14 46-39 44
9. PRECIZIA SĂCELE 32 12 7 13 40-36 43
10. ROCAR BUC. 32 13 4 15 46-46 43
11. METROM BRAȘOV 32 12 5 15 27-36 41
12. GLORIA BUZĂU 32 11 7 14 37-56 40
13. DACIA UN. BRĂILA, 32 10 5 16 ’ 46-55 35
14. NITRAMONIA 32 9 4 19 38-57 31
15. DUNĂREA GALAȚI 32 8 7 17 34-59 31
16. MET. PLOPENI 32 8 7 17 20-50 31
17. DUNĂREA CĂL. 32 8 3 21 32-77 27

(18. FORESTA II FÂLT. 32 6 6 20 26-61 24

Concurs de radioamatorism
La 17 mai s-a sărbătorit în toată lumea Ziua Internațională a 

Telecomunicațiilor, zi în care, în 1865, a luat ființă ITU (Uniunea Inter
națională a Telegrafului, ulterior a Telecomunicațiilor), prima organizație 
guvernamentală din lume, care are în prezent 187 țări membre.

Pentru sărbătorirea acestei zile, Radioclubul Județean Hune
doara, în colaborare cu Direcția de Telecomunicații (Romtelecom) și 
Centrul de Servicii pentru Radiocomunicații (CSR) Deva, a organizat 
un concurs de unde ultrascurte, ce s-a desfășurat duminică, 17 mai, 
între orele 21,00 - 22,00, în banda de 144 MHz. Concursul a avut o 
audiență deosebită datorită și premiilor deosebit de valoroase oferite 
de cei doi sponsori: trei telefoane moderne, diplome și pliante oferite 
de Romtelecom Deva, premii în bani (50.000, 40.000, 30.000 lei) și în 
conectică radio, oferite de Centrul de Servicii pentru Radioco
municații Deva, cărora le mulțumim și pe această cale.

Vom comunica numele câștigătorilor după primirea și corectarea 
fișelor de concurs.

Adrian VOiCA, YO2BPZ

Etapa viitoare, miercuri, 20 mai: AS Midia - FC Onești; Dacia 
Brăila - Astra Ploiești; Gl. Buzău - Dunărea Galați; Precizia - Dunărea ’ 
Călărași; Tractorul - Met. Plopeni; Petr. Moinești - Nitramonia; Poli lași li 
- FC Brașov; Poiana - Metrom; Rocar- Foresta II. J

[’_ĂRB7TRÎl7in~fa7a"~"j 

| județeană a Cupei | 
I României (joi, 21 mai) I 
| CAVALERII FLUIERULUI - | 
i ASA AURUL BRAD, arbitri: Zoltan ■ 
: Gergely, Ion Mândru și llie Pană. 1 
I CIF ALIMAN BRAD - CFR I 
| MARMOSIM SIMERIA, arbitri: |
■ Claudiu Suciu, Eugen Ambruș și ■
' Valentin lacob. 1
| ENERGIA DEVA - FC DACIA I 
| ORĂȘTIE, arbitri: Claudiu Duriescu, | 
. Daniel Thirt și Răzvan Avram. . 
I MINERUL TELIUC - FC I 
| PAROȘENI - VULCAN, arbitri: |
■ Florin Danciu, Daniel Lada și ■ 
j^Tiberiu Nistor.

CFR MARMOSIM 
SIMERIA - 

CONSTRUCTORUL - 
HUNEDOARA 3-2

Meciul a început sub cele mai bune semne ale 
unei partide echilibrate între două formații de forțe 
sensibil egale, cu surprinzătoare lovituri pe contra
atac ale elevilor antrenorului Horvath, în minutele 6 
și 13 Zaneș de la Constructorul aflându-se în bune 
situații de a înscrie în poarta lui Motroc. începutul 
mai lent al gazdelor, greșelile din apărare sunt 
"taxate" de oaspeți: în min. 15 Istina pătrunde pe 
dreapta până în apropierea liniei de margine a 
terenului și centrează spre Zaneș aflat.în apro
pierea porții, mingea lovește un apărător și intră în 
poartă. Gazdele reiau jocul de la centru, dar nu 
reușesc mare lucru în atac. în schimb, Construc
torul, în min. 20, marchează din nou, la o neatenție a 
apărării și Boldor mărește avantajul pentru hune- 
doreni la 2-0. Praf. Ion Bădoi, antrenorul simerienilor, 
se agită pe margine, insistă la jucătorii săi să revină 
în atac și în min. 31 Ghircău reduce din handicap, 
după ce balonul lovise transversala porții și porta
rul a acuzat fault. Arbitrul aflat în apropiere a 
validat golul. Jocul se relansează, în min. 56 Fr. Biri 
egalează 2-2. Finalul a fost extraordinar, ambele 
formații vizând victoria au dat totul pe atac. Și în 
min. 90 mare bucurie în tribună și în rândurile for
mației gazdă: Avasiloaie își răscumpără greșeala 
unei mari ratări anterioare și cu un șut puternic de 
la 16 m îl învinge pe Sas 3-2, după un meci în care 
cele 2 înaintări s-au întrecut în ratări.

CFR: Motroc, Ghircău, Jolvinschi (Olteanu), 
Davidoni (Ursa), David, Lilă, Avasiloaie, Dosan 
(Sicoe), Stan, Bal, Moldovan (Fr. Biri).

CONSTRUCTORUL: Sas, Szabo, Sbenghea, 
Bacali, Ureche, Istina, Postolache, Zaneș (Simian), 
Boldor, Spătaru, Pepenar.

A arbitrat bine brigada A. Csiki, D. Roman și M. 
Lucaci (Deva).

Sabin CERBU

ENERGIA DEVA - 
MINERUL BĂRBĂTENI 5-1

Prima apariție într-o competiție oficială a 
echipei energeticienilor din Deva a fost încu
nunată de o frumoasă prestație și drept con
secință calificarea într-o fază superioară a 
fazei județene a Cupei României la fotbal.

Partida a avut un singur sens, spre poarta 
celor din Bărbăteni. Astfel, în min. 6 Pode- 
lean înscrie cu un șut sec din marginea ca
reului de 16 m, cu largul concurs al porta
rului din Valea Jiului, Deatcu.

Echipa vizitatoare reușește egalarea în 
min. 23 prin fundașul Untea, care profită de o 
nesincronizare a apărării devenilor. întâlnirea 
se animă în special prin dorința de afirmare și 
de a termina învingători a jucătorilor de la 
Energia, care pun stăpânire pe joc și mai 
înscriu în min. 38 un frumos gol prin Gavrilă.

După pauză asistăm la același joc plăcut 
cu devenii la timonă, care mai măresc avan
tajul în min. 51 și 61 prin Podelean, bun teh
nician, iar golul cu numărul 5 este opera lui 
Vizitiu, în min. 66, în urma unei faze cursive 
de atac ce a surprins din nou apărarea mi
nerilor.

Victorie clară și meritată a noii echipe din 
Deva, care după cum a jucat se anunță a fi o 
prezență notabilă în viitorul campionat jude
țean de fotbal.

ENERGIA DEVA: Barboni, Popa (min. 46 
Vizitiu), Nistorescu, Gavrilă (min. 66 Toader), 
Lucescu, Pascu (min. 32 Toader), Darvai, 
Stepan, Podelean, Jurcoane, Mihuț

MINERUL BĂRBĂTENI: Deatcu (min. 46 
Ivonic), Untea, Ciobănică, Hrănăceru, V. Lung, 
Dudașu, Kelemen, Toma (min. 67 Voinea), T. 
Păcurar, Mustea, Fazekaș (min. 76 Sion).

Corect și autoritar arbitrajul prestat de 
Florin Danciu (Simeria).

Viorei NiCULA

CONNGX GSM SG ÎNTOARCG 
CU O OFGRTÂ AMGȚITOARG!

CONGCTARG GRATUITĂ! 
DOAR 149 USD* pentru 

modelul GRICSSON 628!
între 4 și 30 mai, CONNEX GSM vă oferă conectare gratuită! 
...Și 22% reducere pentru telefonul Ericsson 628!
In loc de 191 USD, Ericsson 628 - un model din generația 
decembrie 1997 - va costa acum doar 149 USD*!
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pe 1 an de zile.
Oferta este valabilă la magazinele și distribuitorii CONNEX GSM, în limita stocului 
disponibil. Activarea serviciului se face în conformitate cu condițiile contractuale 
obișnuite.
* Fără TVA inclus. Noul preț este valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

Nu v-ați conectat încap

CONNEX
r

GSRD’

CONNEX GSM este marcâ înregistrata a MobiFon

Adresati-vă celui mai apropia! dealer CONNEX GSM!

DEVA
ANA ELECTRONIC - Marchian Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-211 201, 054-211 261 • AB SYSTEMS Deva: Str. Santubalm nr. 31 A, tel.: 054-233 082, 054-233 527 • ADISAN 
TELECOM - lop Interserv 2000 Deva: Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, tel.: 054-218 901, 054-233 300 • GLOBAL NET - Top Tech Deva: Str. Andrei Mureșanu nr.l, tel.: 054-213 871, 054- 
213 871 • GLOBAL NET - Deva, Sat Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-214 439, 054-214 453 • GLOBAL PARTNERS NETWORK - Ascopier Deva: Str. 1 Decembrie nr. 14, tel.: 
054-233 606, 054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva: Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700, tel.: 054-235 678, 054-234 567 • QUASAR Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, 
tel.: 054-222 999, 054-222 999 • ROMSERVICE Deva: Bd. Decebal, bl. Al, parter, tel.: 054-231 084, 054-231 084 • SIV TEL - Finita & Co Deva: Str. Mareșal Averescu, bl. 22, parter, tel.: 
054-218 655, 054-219 550 • UNIAXIS Deva: Bd. Decebal, bl. I, Magazin Apicola, tel.: 092-277 902, 054-222 058.
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IN AȘTEPTAREA LUI KRUPP
Uzina de piese de 

schimb și reparații ale uti
lajelor și echipamentelor 
electrotehnice miniere, sau, 
cum i se spune azi, SC 
UPSRUEEM SA Petroșani, a 
fost înființată în urmă cu 20 
de ani, în cel mai mare 
bazin carbonifer al țării. 
Deși exista acolo și 
centenarul de azi UMIROM 
(atunci URUMP), s-a 

■ Cine este UPSRUEEM și ce face ea?
■ Restrângerea activității în minerit și impactul ei pe orizontală.
■ Dotarea tehnică și forța umană i-ar permite privatizarea.

înființat încă o uzină pentru 
a sprijini mai susținut 
activitatea de extracție și 
preparare a cărbunelui, prin 
asigurarea de piese de 
schimb și reparații ale 
utilajelor și echipamentelor 
miniere.

în timp, structura de 
producție a unității s-a 
diversificat, numărul anga- 
jaților a crescut, capaci
tatea tehnică și de anga
jament s-a dezvoltat consi
derabil. Azi, UPSRUEEM 
Petroșani numără 1000 de 
angajați și poate asigura 
întreaga gamă de produse 
și servicii specifice in
dustriei miniere. Evoluția 
economică din ultimii ani a 
determinat uzina petroșă- 
neană să-și adapteze 
structura de producție ia 
cerințele pieței, cu posi
bilități de cooperare și în 
alte domenii industriale 
cum sunt: construcția de 
mașini, chimia, petrochimia 
etc.

L-am rugat pe dl Stelică 
Popa, inginer șef cu 
concepția, să ne schițeze 
sumar în ce constă pro
ducția unității. “Conform 

obiectului de activitate, 
executăm stâlpi hidraulici 
de susținere în abatajele 
miniere, precum și accesorii 
pentru aceștia, confecții 
metalice, executăm reparații 
ale motoarelor electrice de 
pe mașinile de extracție, ale 
echipamentelor hidraulice și 
electrice, verificarea și repa
rarea aparatelor de măsură 
și control ale echipamen

telor miniere, realizăm 
lucrări de protecție și sigu
ranță la instalațiile electrice 
din subteran, prelucrări prin 
așchiere etc. Unitatea este 
autorizată să execute lucrări 
de reparații și întreținere ale 
instalațiilor antigrizume- 
trice, care conferă siguranță 
în activitatea din subteran.”

- Restructurarea activității 
din minerit nu a afectat și 
producția UPSRUEFM Pe
troșani, die inginer?

- Ba da, și încă destul de 
serios. Și producția și 
personalul. Reducându-se 
volumul lucrărilor miniere, a 
trebuit să ne limităm și noi 
producția și serviciile, 
numărul de angajați. Arh 
disponibilizat, în baza 
Ordonanței 9, vreo 450 de 
salariați, rămânând cu un 
efectiv de 1000 de persoane, 
în planul producției am 
avansat un studiu de cerce
tare pentru dezvoltarea unor 
activități și servicii diverse, 
cum ar fi: executarea de 
confecții metalice, repararea 
de instalații sanitare și 
electrice la diferite instituții 
și persoane etc. De 
asemenea punem accent pe 

dezvoltarea producției de 
export. Deja livrăm stâlpi 
hidraulici și confecții 
metalice în Ungaria, 
Germania, Tunisia, chiar 
în SUA. La cererea unor 
beneficiari externi și după 
documentația pe care ne- 
o prezintă, executăm și le 
livrăm și alte produse.

Așadar, restructurarea 
masivă a mineritului are

consecințe negative și 
pentru industria
constructoare de utilaje, 
echipamente, instalații, 
piese de schimb pentru 
extracția și prelucrarea 
resurselor minerale utile, 
sau care asigură veri
ficarea, repararea și 
întreținerea acestora. 
Cât privește privatizarea 
acestor unități, deși 
unele dispun, așa cum 
este și UPSRUEEM 
Petroșani, de o dotare 
tehnică solidă și 
complexă și de personal 
foarte bine pregătit 
profesional, speranța 
este destul de redusă. 
“Suntem la discreția 
FPS, spunea dl Stelică 
Popa.Cine știe dacă ne 
va nimeri vreun in
vestitor străin. A fost nu 
de mult pe la noi un 
reprezentant al firmei 
Krupp, din Germania, 
interesat într-o eventuală 
colaborare în domeniul 
construcției stâlpilor 
hidraulici. Poate revine, 
poate legăm ceva...”

\S.C. Termorep”S.A. în restructurare}
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REP.: D-îe director tehnic, 
după cum se știe, anui 1998 
dorește a marca începutul 
restructurării de fond a 
siderurgiei hunedorene. Ce 
influență va avea acest proces 
pentru "Termorep" având în 
vedere puternicele inter
dependențe economice gene
rate în zonă de combinatul 
hunedorean ?

A.C.: Trebuie spus că din 
cauze care țin mai mult de 
contextul economic general 
relațiile noastre de afaceri cu 
“Siderurgica” s-au “răcit’’ mult în 
ultimii ani. De la cca. 60 de 
procente, ponderea combinatului 
a scăzut sub 10 ia sută din totalul 
comenzilor pe care le primim. 
Lucrările pe care le efectuăm 
acum pentru “Siderurgica" sunt 
lipsite de anvergură, valoarea lor 
totală nedepășind un miliard de 
lei. Ca perspectivă, un proces 
reușit de restructurare la 
“Siderurgica” ne bucură pentru 
că în mod sigur ar duce la 
dezvoltarea relațiilor noastre 
economice.

REP.: Cu câtva timp în 
urmă, "Termorep" a dispo
nibilizat cca. 200 de salariați. A 
fost această măsură o parte 
componentă a unui program 
de restructurare sau a fost o 
inițiativă solitară dictată de 
reculul comenzilor ?

A.C.: Disponibilizarea a fost 
una din acțiunile planificate în 
programul de restructurare care 
se află în prezent în derulare la 

“Campioni" ai datornicilor hunedoreni
către bugetul de stat

Din datele deținute de Direcția Generală a 
Muncii și Protecției Sociale Hunedoara, la 
nivelul lunii martie a. c., cei mai mari datornici la 
bugetul asigurărilor de stat sunt, în ordine, 
următorii operatori economici: R.A.H. Petroșani
- 1155,7miliarde de iei, S.C. “Siderurgica" S.A. 
Hunedoara - 277,2 miliarde de iei și R.A. C Deva
- 83,3 miliarde de iei. Deși s-au încheiat 
protocoale prin care s-au reeșalonat datoriile în 
vederea achitării lor mai ușoare, termenele și 
sumele specificate a fi plătite n-au fost 
respectate. Tot la nivelul lunii martie a.c., R.A.H.

a plătit 1,9 miliarde de iei din 22,3 miliarde 
datorii, "Siderurgica"a plătit 559 de milioane de 
iei din 6,4 miliarde de iei, iar R.A.C. nu a plătit 
decât 470 de milioane de lei din 3,7 miliarde. Din 
aceeași sursă am aflat că, în ciuda acestei stări 
de fapt, R.A.H. Petroșani are 21.287 de angajați, 
salariul mediu brut lunar însumând2.796.345 de 
lei, “Siderurgica" are 15.060 de salariați, în 
condițiile unui cîștig mediu brut tunar de 
1.149.631 de iei, iar R.A.C. Deva are 6120 de 
angajați, cîștigui mediu brut pe tună fiind în 
această regie de 1.845.410 de lei.

“Termorep”. Numărul celor 
disponibilizați a fost de 188 de 
persoane. Trebuie spus că, dacă 
nu vor apărea revirimente ale 
pieței construcțiilor-montaj 
specifice nouă, disponibilizările ar 
putea continua.

REP: Ce alte măsuri sunt 
prevăzute în programul 
d-voastră de restructurare ?

Dialog cu dl mg. 
Adrian Chiciu, 

director tehnic la 
S.C. “Termorep” S.A. 

Hunedoara
A.C.: în lipsa unor resurse 

care să permită retehnologizări de 
amploare, programul de 
restructurare ține cont de cele 
existente acum în patrimoniul 
firmei. Astfel, o primă măsură 
prevede orientarea spre producția 
industrială, ponderea acesteia 
atingând deja 50 la sută din 
volumul de activitate a societății. 
Principalul nostru beneficiar este 
RENEL, pentru care executăm 
furnituri destinate cazanelor de 
producere a aburului. Fabricăm 
convectoare, supraîncălzitoare, 
economizoare și pentru prima 
dată la “Termorep”, pereți 
membrană destinați cazanelor 
RENEL. Din păcate, Regia 
Națională de Electricitate nu și-a 
putut onora comanda pentru care 
s-au purtat negocierile înaintea 
intrării în sezonul rece. Așa că în 
loc de un contract de 15 miliarde 

de lei am primit comenzi doar 
de 7 miliarde de lei, deci 
jumătate. Pe lângă producția 
industrială, efectuăm in conti
nuare lucrări de construcție- 
montaj, beneficiar principal 
fiind și în acest caz RENEL. 
Avem în lucru reparațiile 
capitale la două obiective 
termoelectrice de la F.E. 
Paroșeni și respectiv Macon 
Deva. Ca perspectivă imediată, 
suntem pregătiți să participăm 
la licitație pentru lucrările de 
reparație capitală a altor două 
cazane de la Paroșeni. Tot 
ținând de restructurare este și 
intenția noastră de a aborda și 
alte sectoare ale pieței. Deși în 
prezent deținem doar 1 la sută 
din totalul producției, suntem 
deciși să ne orientăm spre 
micul beneficiar casnic căruia 
să-i oferim microcentrale 
termice destinate încălzirii de 
case sau scări de bloc. O altă 
inițiativă urmărește pătrun
derea cu lucrări pe piețele 
vestice în condițiile în care 
piața comenzilor specifice 
scade continuu în România. 
Deținem toate atestările 
necesare pentru a fi agreați în 
Europa. Suntem în negocieri 
cu un partener german, căruia 
i-am făcut o ofertă pentru o 
lucrare din domeniul confec
țiilor metalice. Semnarea unui 
asemenea contract ar fi 
deosebit de benefică pentru 
însănătoșirea fluxului financiar | 
al firmei.

BRE MAR ECONOMIC
Industria cimentului - 

privatizată integral
Procesul de privatizare a fabricilor de ciment din România a 

început în anul 1995 și s-a încheiat în cursul săptămânii trecute, prin 
semnarea contractului de vânzare a 51 la sută din acțiunile pe care 
FPS le deținea la S.C. Moldocim S.A. Bicaz către compania 
Heidelberg Zement AG din Germania. FPS a obținut din privatizarea 
industriei cimentului fonduri de 210 miliarde de lei și 540 milioane 
de dolari.

Valoarea totală a tranzacției S.C. Moldocim S.A. Bicaz a fost de 
50 milioane de dolari, ca și cea de la S.C. Casial S.A. Deva, din care 
22 milioane de dolari a reprezentat prețul plătit de compania 
germană pentru cumpărarea acțiunilor de la FPS, iar 28 milioane de 
dolari întorcăndu-se la Moldocim pentru investiții și dezvoltare.

Bani de la BM pentru 
privatizare

Ministrul finanțelor, Daniel Dăianu, a spus că, după ce s-a 
renunțat la acordul FESAL, este convins că se va încheia un nou 
acord cu Banca Mondială pentru un împrumut. Banii obținuți de la 
BM ar urma să fie folosiți în sistemul bancar, regiile autonome și 
privatizarea societăților comerciale.

Daniel Dăianu crede însă că negocierile cu BM vor dura foarte 
mult și deci banii vor ajunge târziu. De aceea, Guvernul are o 
alternativă - un plan propriu de măsuri de genul “ajută-te singur”. 

Datoria externă a României -
opt miliarde de dolari

în buletinul pe luna martie a.c. al Băncii Naționale Române se 
consemnează că datoria externă a țării noastre pe termen lung și 
mediu era la sfârșitul lui februarie de 8,290 miliarde de dolari, în 
creștere cu 35.5 milioane de dolari față de luna precedentă. 
Principalii creditori ai României sunt instituțiile financiare 
internaționale (FMI, Uniunea Europeană, BIRD și BERD). Din 
datoria totală, 4,808 miliarde de dolari reprezintă datorie publică.

Urmează energetica, stingeți luminai
După restructurarea, printr-o 

metodă originală a mineritului, 
ale cărei consecințe creează 
deja, la foarte scurt timp, con
vulsii sociale, se anunță înce
perea procesului de restruc
turare și eficientizare în ener
getică. Nimic anormal. Măsura 
face parte din programul de 
reformă al guvernului, menit să 
așeze pe baze solide întreaga 
industrie românească, să-i 
confere niveluri superioare de 
calitate, productivitate, renta
bilitate. Energetica nu seamănă 
însă cu mineritul, așa că și 
metodele sale de restructurare 
vor fi altele. Ele au fost deja 
anunțate de președintele 
RENEL, dl Aureliu Leca, dar nu 
sunt agreate de sindicate. 
Teama că vor fi reorganizate 
secții și servicii, sistemele de 
producere, transport și distri
buție ale energiei electrice, cu 
trimiterea în șomaj a unor 
salariați, i-a alertat pe liderii 
sindicali, care i-au chemat pe 
angajați la luptă sindicală.

Prima atenționare a dat-o 
ministrul Finanțelor, prin blo
carea conturilor RENEL pentru 
imensele datorii pe care le are la 
bugetul de stat și la diverși 
furnizori de materii prime. Mă
sura a fost neinspirată - dovadă 
că a fost anulată la foarte scurt 
timp după ce a fost anunțată -, 
însă i-a pus în priză pe 

energeticieni. Mai ales că însuși 
președintele Regiei a recu
noscut că singura salvare a 
RENEL este restructurarea, că 
ea trebuia făcută mai de mult, 
că noile unități, privatizate, nu-și 
vor mai permite să dea energie 
ori să facă servicii neplătite, că 
se vor înscrie în regulile 
economiei de piață. Dl Aureliu 
Leca a spus de curând că mare 
parte din pierderile contabilizate 
ale RENEL nu aparțin acesteia, 
ele provenind din vânzarea 
energiei electrice sub costurile 
de producție și din imposibili
tatea unor mari unități econo
mice - între care principale sunt 
combinatele siderugice - de a-și 
achita datoriile. Unele pierderi 
se datorează și neregulilor 
proprii, însă după restructurare 
acestea nu vor mai exista. Este 
vorba de consumuri specifice 
mult depășite, de cheltuieli 
neeconomicoase cu reparațiile, 
chiar cu salarizarea perso
nalului - supradimensionat.

Vorbind zilele trecute despre 
restructurarea energeticii, în 
cadrul unui miting și al unei 
conferințe de presă organizate la 
Filiala Electrocentrale Deva - 
Mintia, liderii de sindicat 
spuneau că nu sunt împotriva 
restructurării, însă ea trebuie 
bine gândită și făcută, încât să 
nu afecteze locurile de muncă și 
salariile, nevoile consumatorilor,

prin majorarea costurilor energiei 
electrice și agentului termic 
produs în termocentrale. Toți 
liderii sindicali care le-au vorbit 
celor prezenți la miting și 
ziariștilor au conturat metoda și 
strategia lor de restructurare - 
privatizare, care s-ar rezuma la 
următoarele: integrarea tuturor 
unităților de producere a energiei 
electrice - pe cărbune, apă, 
hidrocarburi sau substanțe 
nucleare - într-o companie 
națională, încât să poată exista 
toate, unele compensând nerea- 
lizările altora, iar transportul și 
distribuția să fie organizate în 
companii ori societăți distincte. 
Este sistemul francez, cel mai 
eficient, care asigură și protecție 
socială și pe care însuși dl 
Aureliu Leca i-a promovat cu 
câțiva ani în urmă, însă acum 
agreează modelul englez 
(păgubitor, în opinia liderilor sin
dicali - n.n.). Și se mai întreabă 
și întreabă liderii sindicali: Când 
este mai potrivită restructurarea 
energeticii? înainte de retehno- 
logizare, după acest proces ori în 
același timp cu retehnologizarea 
și modernizarea proceselor de 
producție din domeniu, care au 
un grad ridicat de uzură? Da, 
este o întrebare interesantă, la

care factorii de decizie în 
domeniu trebuie să mediteze.

După cum se impune 
analizat și un alt aspect propus 
de sindicaliști și anume 
importanța fiecărui gen de 
unitate producătoare de 
e-nergie electrică: cele care 
funcționează pe cărbune țin în 
viață mineritul și asigură și 
energie termică pentru foarte 
multe localități; hidrocentralele 
sunt foarte rentabile, deoarece 
costurile producției de energie 
electrică sunt mai reduse, iar 
centralele nucleare, de fapt 
centrala de la Cernavodă nu 
poate acoperi singură 
necesarul de energie electrică 
al țării. Sunt idei sănătoase, pe 
care conducerea RENEL, 
ministerele de resort abilitate, 
Guvernul vor trebui să le aibă 
în vedere atunci când se va 
declanșa procesul restruc
turării energeticii. Spre a nu 
obliga lumea să trăiască în frig 
și în întuneric. Cât privește 
personalul - supradimensionat 
- și salariile - sfidătoare în 
raport cu ale altor categorii pro
fesionale - sunt alte elemente 
de avut în vedere în procesul 
de restructurare a RENEL, 
care nu mai trebuie întârziat.

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

V.
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Studierea în două limbi străine a 
disciplinelor cu caracter profesional

Generalul Aleksandr Lebed a 
devenit guvernator al regiunii 

Krasnoiarsk
Ministrul Educației Naționale, 

Andrei Marga, recomandă sena
telor universitare să extindă 
studierea unor discipline cu ca
racter profesional - precum e- 
conomie generală și gestiune 
economică, marketing, dreptul 
relațiilor comerciale internațio
nale, informatică - în cel puțin 
două limbi străine. Marga a de
clarat agenției MEDIAFAX că 
dezvoltarea unor astfel de sec
ții, cunoscute sub numele de 
secții de limbi moderne aplicate, 
va atrage parteneri străini, dor
nici să acorde asistență în pro
grame de specialitate.

început în universitățile Ba- 
beș-Bolyai Cluj Napoca și apoi 
la Brașov și Sibiu, studiul lim
bilor moderne aplicate a ajuns 
în unitățile amintite la un stan
dard competitiv criteriilor și exi

Clinton face propuneri concrete in cadrul conferinței 
Organizației Mondiale a Comerțului

Președintele american Bill 
Clinton a făcut "propuneri con
crete" în materie de comerț, în 
cadrul discursului pe care l-a 
rostit luni seara la Geneva, în 
fața participanților la lucrările 
conferinței ministeriale ale Orga
nizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), informează AFP, care

Chirac s-a pronunțat în favoarea 
admiterii Chinei în G8

Președintele francez 
Jacques Chirac s-a pronun
țat, cu titlu "pur personal', în 
favoarea admiterii Chinei în 
Grupul statelor puternic in
dustrializate (G8), informea
ză AFP. Răspunzând unei în
trebări referitoare la even
tualitatea, evocată și de Bei
jing, extinderii G8 prin admi
terea Chinei, Chirac s-a de
clarat în favoarea acestei 
măsuri, dar a precizat că po
ziția sa nu angajează "nici 
Franța și nici G8". Șeful sta
tului francez a indicat că G8 
a evocat în cursul reuniunii 

Ide duminică dimineață "ati- 
V-. —’------------  

gențelor din țările Uniunii Euro
pene, a mai spus Marga. Con
ducerea MEN consideră opor
tună crearea condițiilor minimale 
pentru ca programul de limbi 
moderne aplicate să se poată 
extinde în cât mai multe uni
versități.

Limbile moderne aplicate vor fi 
considerate ca specializare în 
universitățile din România. Pentru 
aceasta, specializarea în limbi 
moderne aplicate trebuie să fie o 
specializare pluridisciplinară, con
cepută ca o formă de învățământ 
de lungă durată (bacalaureat + 
patru ani de studiu) încheiată cu 
un examen de licență. Primii doi 
ani de studiu reprezintă trunchiul 
comun al specializării. Specia
lizarea presupune studierea a do
uă limbi străine, la același nivel de 
competență, și a unei discipline 

citează un anunț al Casei Albe.
Purtătorul de cuvânt al preșe

dintelui american, Michael 
McCurry, a declarat, la Bir
mingham, că președintele ame
rican a rostit un discurs important 
pe probleme comerciale. Clinton a 
luat cuvântul în cadrul ceremo
niilor care marchează împlinirea a 

tudinea extrem de 
responsabilă și solidară a 
Chinei în cazul crizei 
asiatice".

"Dacă Beijingul nu ar fi 
decis conservarea parității 
monedei sale naționale și ar 
fi acceptat considerabilele 
constrângeri economice și 
sociale la care a fost supus, 
criza ar fi avut consecințe 
catastrofale asupra lumii în
tregi", a mai declarat Chirac.

"Ne-am exprimat în mod 
unanim stima și recunoș
tința pentru atitudinea Chi
nei în această problemă", a 
adăugat el. 

conexe cu caracter profesional: 
economie generală și gestiune 
economică, marketing, dreptul re
lațiilor comerciale internaționale și 
informatică, în funcție de profilul 
ales.

Pregătirea lingvistică vizează, 
deopotrivă, practica limbii curente 
și limbajele specializate, insistând 
asupra tehnicilor'și competen
țelor de comunicare. Speciali
zarea are și o dimensiune euro
peană obligatorie, prin prezența în 
cursuri a dreptului comunitar, insti
tuțiilor și construcției europene. 
Fiecare an de studiu presupune 
un stagiu practic în instituții sau 
întreprinderi.

Lucrarea de licență (studiu 
de caz, proiect de traducere cu 
baze de date terminologice, pro
blematici de comunicații) redac
tată într-una din limbile alese,

50 de ani de la crearea sistemului 
mondial de reducere progresivă a 
taxelor vamale, mai întâi în cadrul 
GATT (Acordului General de Ta
rife și Comerț) și apoi în cadrul 
OMC, care i-a succedat, în 1995. 
McCurry a refuzat să facă alte 
precizări referitoare la propunerile 
americane.

“Presiuni amicale" 
asupra lui Benjamin 

Netanyahu
Președintele francez 

Jacques Chirac s-a pronunțat, 
duminică, în favoarea exercitării 
de "presiuni amicale" asupra 
premierului israelian Benjamin 
Netanyahu, pentru ca acesta să 
accepte propunerile americane în 
privința retragerii armatei isra- 
eiiene din Cisiordania, transmite 
AFP. "Cu toți dorim ca propunerea 
Washingtonului (care prevede 
retragerea armatei israeliene de 
pe 13,1% din teritoriul Cisiorda- 
niei) să fie adoptată și o susținem 
în unanimitate", a declarat Chirac.

"Considerăm că acest pro
cent nu poate fi în nici un caz 
redus, el fiind deja la limita mi

presupune un rezumat în 
cealaltă limbă de studiu și un 
altul în română. Examenul de 
licență se susține la nivel egal 
de dificultate în ambele limbi, 
scris și oral, cu probe dis
tincte și la o disciplină de 
specializare generală, precum 
Traductologie și deontologia 
traducerii pentru traducători- 
interpreți; relații comerciale 
internaționale, pentru afaceri 
și comerț internațional; instituții 
administrative pentru admi
nistrație publică și colectivități 
teritoriale.

în cazul asocierii unui pro
fil de specializare, cum ar fi 
Drept-Limbi moderne aplicate 
la studiul limbajului juridic, spe
cializarea se face într-o sin
gură limbă, pentru a se putea 
asigura standardele calitative.

La sfârșitul săptămânii 
trecute, la Geneva s-au purtat 
intense discuții pe marginea 
mai multor subiecte spinoase 
înaintea conferinței OMC, în 
special pe tema comerțului e- 
lectronic și a viitoarelor ne
gocieri comerciale interna
ționale.

nimă care poate fi acceptată de 
partea palestiniană", care po
trivit Acordului de la Oslo ur
mează să recupereze aproxi
mativ 30% din teritoriul Cisior- 
daniei, a adăugat președintele 
francez, evocând declarația cu 
privire la Orientul Mijlociu adop
tată vineri de G8.

"Continuăm să sperăm și 
vom exercita presiuni amicale 
asupra premierului Netanyahu, 
pentru ca acesta să înțeleagă 
că orice amânare a acestei de
cizii duce la creșterea pericolului 
în zonă și că securitatea statului 
evreu depinde de pacea în re
giune", a mai declarat Chirac.

Generalul rus Aleksandr 
Lebed a fost ales în funcția 
de guvernator al regiunii 
siberiene Krasnoiarsk, în 
urma celui de-al doilea tur 
de scrutin al alegerilor re
gionale, care a avut loc 
duminică, transmite agen
ția rusă Interfax, citată de 
AFP. Comisia electorală a 
precizat că Lebed a obținut 
57,22% din voturi, în timp 
ce contracandidatul său, 
guvernatorul în exercițiu 
Valeri Zubov, a obținut 
38,27% din opțiuni. Parti
ciparea la vot a fost de 
65%. Analiștii politici afirmă 
că postul de guvernator al 
acestei regiuni bogate în a- 
luminiu și zinc poate servi 
drept trambulină politică 
pentru aspirațiile lui Lebed

Praga - Teatrul National

Ecoloâiști puși sub acuzare
Un număr de 25 de manifes- 

tanți cu vârste între 17 și 32 de 
ani au fost inculpați pentru tul
burarea ordinii publice și atac 
asupra forțelor de ordine, în 
urma incidentelor violente care 
au avut loc la Praga, a anunțat 
un purtător de cuvânt al poliției, 
citat de AFP. Aproximativ 20 de 
polițiști au fost răniți în timpul 
ciocnirilor cu sute de manifes
tant care participaseră la o de
monstrație ecologistă.

Demonstrația tinerilor, denu
mită "Global Street Party ’98", s-a 
încheiat în cursul serii cu incidente 

la președinția Federației 
Ruse.

Generalul rus, în vârstă de 
48 de ani, a declarat că se va 
ocupa cu prioritate de regiu
nea Krasnoiarsk, înainte de 
a se gândi la alegerile prezi
dențiale din anul 2000. "încă 
nu am motive să mă gân
desc la acest lucru. Mă aș
teaptă o muncă dificilă. Am 
primit dreptul de a folosi pu
terea și voi face acest lucru 
într-o manieră rezonabilă, 
întrucât, pentru mulți oa
meni, aceasta este ultima 
speranță", a spus Lebed.

Postul de guvernator al 
regiunii Krasnoiarsk îi va 
permite lui Alksandr Lebed 
să ocupe un loc în Consiliul 
Federației, Camera Supe
rioară a Parlamentului rus.

violente. Aproximativ 200 de poli
țiști înarmați cu bastoane au inter
venit, după ce au fost atacați cu 
sticle și cu pietre smulse din pavaj 
de către demonstranți. Cinci auto
mobile ale poliției au fost distruse, 
iar mai multe restaurante din cen
trul capitalei au suferit pagube im
portante. Din cei 64 de tineri ares
tați în timpul incidentelor, 25 au fost 
puși oficial sub acuzare.

Principalele organizații eco- 
logiste din Cehia s-au delimitat 
de aceste acte de violentă.

MEDIAFAX

Managerul S.C SIDERURGICA S.A. 
Hunedoara

Convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Acțio
narilor la data de 04.06.1998, ora 10, la sediul societății 
din municipiul Hunedoara, P-ța lancu de Hunedoara, 
nr.1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acțio
narilor la data de 20.03.1998, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea listei cu activele propuse pentru vân
zare din cadrul S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara;

2. Aprobarea documentației de reevaluare a terenului 
reprezentând zona industrială a S.C. Siderurgica S.A. 
Hunedoara (11 poziții), conform HG 834/1991;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 1998 (în formă modificată față de cel aprobat la 
31.03.1998);

4. Raportul Comisiei de cenzori privind vânzarea 
locuințelor aflate în blocurile de nefamiliști CM - X2, CM 
3, CM 5 și CM 6;

5. Diverse.
în cazul în care la data de 4 iunie 1998 adunarea nu 

va fi statutară, ea este convocată pentru data de 5 iunie 
1998 în același loc și la aceeași oră.

S.C. "La Leana Raț" SRL 
Șoimuș

Organizează de "Constantin și Elena" nedeie 
tradițională cu formația condusă de îndrăgitul 

Titi Almășan și colaboratorii săi, începând cu ora 
18. în caz de timp nefavorabil nu se va ține.

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND" SRL
Timisoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4, 

tel: 056/183558; 124550; 125035; fax: 056/183558; 125035.
Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 

® combine muzicale cu CD ® combine muzicale normale 
® dublu radiocasetofoane ® amplificatoare 
® VCD (video CD Player) ® walkman-uri 

® telefoane cu emițător. 
Preț de producător! 

Condiții de calitate și garanție asigurate!

S.C. MERCUR CORVINEX S.A. 
Hunedoara

P-ța Libertății, nr. 16
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor în data de 05.06.1998, ora 11, în sala 
spațiului comercial "Enigma" din str. Elisabeta 

Mărgineanu, cu următoarea ordine de zi:
1. Analiza economico-financiară la 30.04.1998;
2. Supunerea aprobării AQA a listei de active întoc

mite conform Circularei nr.3/1998 a Ministerului 
Privatizării;

3. Supunerea spre aprobare a Proiectului de divi
zare a societății întocmit de SIF Banat-Crișana;

4. Diverse.
în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară 

a Acționarilor nu este statutar constituită se recon- 
voacă pentru data de 06.06.1998, în același loc și la 
aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau la telefon 054/712136.
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• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit. 092/368868.

• PARBRIZE. Deva, str.

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren pentru con
strucție, lac Cinciș. Tel. 738036 
(7159)

• Vând apartament 2 camere, 
lângă Liceul auto. Tel. 627104 
(5029)

• Vând apartament 2 camere, 
balcon, beci, Deva, Al. Inde
pendenței, bl. AB 20, ap.22. Tel. 
219378'(7166)

• Vând apartament 4 camere, 
dotat deosebit, zona Dorobanți. 
Tel. 094/550527 (7172)

• Vând casă (grădină, pă
dure), Câmpuri Surduc, preț 
negociabil. Tel. 218761 (7171)

• Se vinde la licitație publică 
apartament cu 3 camere, situat 
în Deva/Aleea Moților, bloc P5, 
ap. 6, în data de 27 mai 1998, 
ora 10. Preț de strigare 
42.500.000 lei. Informații la 
Judecătoria Deva,biroul execu
tor judecătoresc (7167)

• Vând apartament 2 camere, 
Dacia, bl. 11, ap. 8, 37 milioane, 
negociabil. Tel. 621110. (7067)

• Vând apartament 2 camere, 
cu îmbunătățiri, Micro 15. Tel. 
622937. (7190)

• Vând Mercedes MB 100, 
18000 DM și cazan Vaillant, preț 
negociabil. Relații tel. 232967.

• Porsche 928 - Audi 2 OE, 
VW 1.8 Golf II, înmatriculate!! 
Tel. 058/856280 (7152)

• Vând Renault 11 D, an fa
bricație 1986, 2000 DM, VW 
Transporter benzină, an fabri
cație 1987, 8 locuri, catalizator 
plus încălzire SIROCOL, 3000 
DM, Fiat Ducato Maxi, 3,5 t, 
Turbo Diesel, an fabrica- 
ție1992, 14.000 DM, facilitez 
înmatriculare pe societate. Tel. 
232613, int. 469, Ilia. (7174)

• Vând Opel Kadett 1,6, 
înmatriculat, 1986, tel. 092/ 
222754 (7176)

• Vând Dacia 500 (Lăstun), 
stare excepțională, Orăștie, 
Pricazului, bl. 6, ap.19 (7382)

• Vând două IFA ROBUR Die
sel, 3,5 tone, 25 mc, 7777 DM, 
negociabil, 054/242580 (7386)

• Vând Renault 11, preț 
8.000.000 lei. Tel. 622313 
(7178)

• Vând Dacia 1310/83, 12,5 
milioane, negociabil. Tel. 
261835 Simeria, după ora 16. 
(7196)

• Vând autoturism Talbot 
Solara, înmatriculat, C.l. stare 
perfectă, preț negociabil. Tel. 
224036 (7195)

• Vând Opel Record 1900, 
înmatriculat, pentru piese 
schimb. Informații tel. 711936 
(5080)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 01/6376273, 092/ 
312628, 092/342629 (MP)

• Vând chioșc AP, mașină 
înghețată, trei capete, remorcă 
ARO, Orăștie, str. Gării. Tel. 
242760 (7383)

NOIMI
> TAXI 22.22.22, începând cu data de 1 mai 1998, 
circulă cu următoarele tarife în program non-stop: 

0 1900 lei/km - pe timp de zi;
0 2400 lei/km - pe timp de noapte.

Cel mai aproape de prețul autobuzului.
> TAXI 22.22.22 închiriază autoturisme.

> De asemenea, angajează conducători auto.

Dragoș Vodă, 14. Tel. 225075 
(7670).

• Vând tablă zincată 0,5 mm, 
cu 72.000 le/coală, în Deva. Tel. 
219232, 211041 (7675)

• Vând vacă cu lapte, 
Sîntuhalm, nr. 107, după ora 
19,30. (7350)

• Vând SRL cu multiple 
activități. închiriez spațiu co
mercial cu dotare. Tel. 622400 
(7853)

• Vând plug cu 2 brăzdare, 
motor 11 kW. Ilia, 142. (7157)

• NOU! Produse cosmetice 
și parfumuri deosebite, după 
catalog, la preț de distribuitor. 
Tel. 092/206508, 218392. 
(7168)

• Vând disc U 650, 445, sat 
Aurel Vlaicu, nr. 19. (7384)

• Vând carabină lunetă, cal. 
7,92. Tel. 214906. (7166)

• Vând tanc pentru fabricat 
înghețată, preț un milion lei, 
mașină înghețată, puțin defectă, 
preț 500 DM, dozator TEC Cor
nelius, de 4 ani, preț 2200 mărci. 
Informații tel. 092/380654 
(5082)

• Vând talon Dacia cu CI. 
Informații tel. 770522, 731108 
(7273) ’

Închirieri

• Cedez spațiu comercial 
închiriat. Deva, zona Progre
sului, preț 19.000.000 lei, nego
ciabil. Tei 215169 (7158)

• Caut urgent de închiriat 
apartament 2-3 camere, cen
tral, mobilat sau semimobilat, 
cu plata în mărci, anticipat. Tel. 
092/716125 sau 712180, după 
ora 16. (7192)

OFERTE DE
SERVICII

• Compania DS MAX Canada 
selecționează persoane dina
mice, dornice de un profit zilnic 
avantajos (150.000 lei/zi) pentru 
a-i iniția în vânzări directe. Se 
oferă posibilitatea de a promova 
rapid. Informații de luni până 
vineri la tel. 627527 (7164).

• Caut tinere pentru comer
cializarea produselor cosme
tice. Tel. 218392, 092/206508 
(7168)

S.C. ORCONSTRUCTA
SRL Orăștie*

Str. Luncii, nr.3, 
tel: 247666 

Comercializează en-gros 
plăci ondulate de 
azbociment, cu 

dimensiuni 1,75x1,15 m, 
la prețul de 29.500 lei 

plus TVA.

• S.C."Olibi Construct Com" 
SRL cu sediul în Călan - Strei 
Sîngiorgiu, nr. 195/A, execută 
lucrări de fundații, zidărie, 
acoperișuri, tencuieli, zugrăveli, 
faianțări, parchetări. Informații la 
sediul firmei sau tel. 731036, 
după ora 18. (7175)

• S.C. Volvox Deva angajează 
un muncitor (bărbat). Tel. 
217546 (7186)

• Societate comercială anga
jează distribuitor marfă. Condiții 
- minimum liceul, vârsta 25-35 
ani, experiență în domeniu. Tel. 
216.160, între orele 17-19. 
(7180)

• S.C. Q DISTRIBUTION 
România SRL angajează a- 
genți comerciali pentru distri
buție produse cosmetice! Sunt 
avantajate persoanele cu 
experiență și posesorii unui 
autoturism. Trimiteți un cur
riculum vitae la tel. 064/ 
413098 și veți fi contactați 
pentru interviu. (7177)_______

• Angajăm agenți publicitari, 
program flexibil, salariu minim 
garantat. Tel. 054/223411, 094/ 
853004 (OP)

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. 
Tel. 055/210768 (MP)

DIVERSE

• Solicit împrumut financiar 
6500 DM. Garanții camion 7,5. 
Tel. 094/614541 (7151)

(Urmare din pag. 1)

scrupule - EBOLA. Elevele 
M. Teofilși C. Poleac au aflat 
și o modalitate atractivă de 
susținere a acestui subiect, 
completat apoi de inter
venția elevei M. Berbec. 
Temele ce au urmat au con
stituit tot atâtea întrebări pe 
care ie-au pus ■ în numele 
adolescenților - R. Toma, N. 
Ciota, A. Sztrharszky: Ce rol 
au relațiile psihico-sexuale 
în desfășurarea activității 
interne a organismului? Ce 
știm despre RH? Cum aflu 
dacă tatăl meu este tatăl 
meu? Iar colegele lor A.
—

(Urmare din pag. 1)

ton cu genericul manifestării (în 
decor au fost incluse și panourile 
cu desenele și lucrurile de mână 
ale participanților ce vor fi jurizate 
ulterior) - prima etapă a 
festivalului-concurs s-a consumat 
sâmbătă. Au participat soliști, 
duete, grupuri vocale și corale de 
la școala gazdă, de la Săcel, 
Peșteana, de la cea profesională 
din Bretea Strei și de la Centrul 
de Pedagogie Curativă și Terapie 
Socială Simeria Veche. Ascul- 
tându-i te uimește muzicalitatea 
acestor copii, cei care lucrează 

^direct cu ei apreciind că sunt

• S.V.M. ROMINTRADE ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9, pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații la 
tel. 234048, între orele 9-16 
(OP)

• Dragoș Gheorghe, cu ulti
mul domiciliul în comuna Zam, 
sat Tămășești, nr. 38 este 
chemat la Judecătoria Deva 
pentru ziua de 09.06.1998, în 
calitate de pârât, în proces cu 
reclamanta Dragoș Dorica, 
pentru stabilire pensie.

PIERDERI

• Pierdut borderou chitanțier, 
5 buc, seria 378551-379000. îl 
declar nul. (7556)

• Pierdut cod fiscal nr. 
2129592/30.10.92, pe numele 
Herepean Nicolae. îl declar nul. 
(7179)

• Pierdut certificat acționar nr. 
3668841 pe numele Furdui 
Elena. îl declar nul.

COMEMORĂRI

• Se împlinesc două decenii 
de când dragul și scumpul 
nostru

EUGEN FIRCZAK
a trecut în eternitate. Și astăzi 
este viu în sufletele noastre.
(7170)

'ri DECESE

• Colectivul Restaurantului 
Deva deplânge moartea fulge
rătoare a colegei

MOLDOVAN ERZSI
la numai 40 de ani și este 
alături de familia greu încer
cată. Dumnezeu să o ierte și 
să o odihnească. (7191)

• Colectivul de la disco-bar, 
complexul Deva, cu durere în 
suflet se desparte de cea care 
a fost draga colegă

MOLDOVAN ELISABETA
(ERZSI)

Fie-i țărâna ușoară! (7193)

Psihicul și patologicul secolului XX”
Dascăr, R. Budiu (ci. a Xii-a 
M) și D. Junea (ci. a X-a P) s- 
au referit ia starea de sănă
tate reflectată în evoluția 
omenirii: boii specifice zo
nei, boii actuale tinerilor de 
azi ș.a., întrebându-se me
reu: ce știm despre ele?, 
evoluție sau creație?

Și răspunsurile n-au în
târziat. invitați la simpozion, 
dna dr. Dorina Florescu, 
medic ginecolog la Spitalul 
județean Deva, și dr. Adrian 
Botescu, medic anatomo
patolog la același spital, și- 
au asumat o generoasă res

Jtai muzicali decât copiii9 9
,,mai muzicali decât copiii 
obișnuiți". Poate pentru ei muzica 
e un mod aparte de a comunica 
cu ceilalți, nu doar o formă de 
terapie. Astfel cred că poate fi 
interpretată participarea efectivă a 
copiilor din public, care cântau 
alături de interpreți și formații, cu 
sau fără solicitarea acestora, 
parcă spre a dovedi că și ei ar fi 
putut fi pe scenă. în felul acesta 
scopul mărturisit de directorul 
Școlii Speciale Păclișa, dl Nicolae 
Cristea, acela ,,de a crea câte o zi 
de bucurie, pentru sufletul acestor 
copii”, s-a realizat pe deplin.

(F Autonomia locală
(Urmare din pag. 1)

- Die primar, împărtășesc 
nemulțumirea dumneavoastră 
și o consemnez ca atare. Doar, 
doar se va rezolva ceva. Aș 
vrea însă să vă mai pun o 
întrebare: chiar și în aceste 
condiții vitrege aveți 
preocupări investiționale?

Sigur că avem. 
Nemulțumirile le exprimăm celor 
care ne ascultă, dar asta nu 
înseamnă că punem activitatea 
noastră la o parte. Pentru acest 
an - și am dori ca aceste 
prevederi să-și găsească 
fundamentarea și în buget - am 
dori să modernizăm artera 
secundară de circulație de la 
barieră la ieșirea spre Vata de 

V------------------------------------------------

"Hiiiirt t rivnir
(Urmare din pag. 1)

Pentru că aminteam la un 
moment dat de o adevărată și 
îndelungată tradiție a maialului la 
Orăștie, iată ce precizează în 
acest sens sculptorul Nicolae 
Adam, incontestabilă personalitate 
a culturii noastre, cercetător 
profund și de excepție al 
spiritualității orăștiene: “Maialul, la 
Orăștie, avea ca loc de 
desfășurare Pădurea Valea 
renumită în secolul trecut pentru 
frumusețea unor bătrâni stejari și 
goruni care ajungeau până la 
înălțimea de 8-10 stânjeni. în 1848, 
din mărturia unui contemporan, 
aflăm amănunte interesante. 
Studenții români de la Colegiul 
Kun, uniți într-o societate de 
lectură, desfășurau în cadrul 
acesteia o activitate națională 
remarcabilă. Era pe atunci în 
Orăștie un foarte bun meseriaș cu 
numele Pop llie, de profesiune 
pielariu, prezent la toate seratele 
tinerimii române. El a fost acela 
care a cerut organizarea unui bal 
românesc, unde studenții români 
să joace călușerul în costume de 
călușeri. “Astfel, în Câșlegi, în sala 
cea mare a hotelului, azi policlinica 
stomatologică, au intrat studenții 
îmbrăcați călușeri, primiți cu 
aclamații entuziaste. Vestea 
reușitei balului românesc s-a iuțit 
ca fulgerul iar pe noi ne-a 
determinat ca în ziua de 3-15 mai 
1848 să aranjăm în pădurea 
orașului și un maial studențesc la 
care am mers prin oraș cântând

ponsabilitate în elucidarea 
multiplelor probleme pe 
care ie-a iscat dezbaterea. 
Și astfel reuniunea s-a 
transformat într-un dialog 
urmărit cu Interes de în
treaga asistență. Cadre 
didactice și elevi (prof. 
Monica Soitan, director ad
junct, prof. Lucian Rus, 
eleva Raluca Toma) au pus 
întrebări desprinse din în
tâmplările cotidiene aie 
adolescenților, probleme 
delicate, considerate de 
unii greu de abordat, au 
găsit aici nu numai înțe

Evoluția interpreților și 
formațiilor a demonstrat grija 
pentru acuratețea interpretării, 
pentru ținuta și aranjarea 
scenică, chiar pentru repertoriu. 
Fiecare școală s-a prezentat cu 
un mini- spectacol de muzică 
populară, ușoară, folk, corală, 
copiii fiind răsplătiți pe merit cu 
un impresionant număr de 
premii. S-au acordat diplome, 
sucuri și dulciuri, oferite grație 
contribuției societăților Gaz și 
Gardiana Oii, ambele din Hațeg, 
și Confort Proiect Deva. Am 
notat doar premiile I obținute de 

Sus, să amenajăm un parc 
pentru copii, să procurăm și să 
montăm cazanele la centrala 
termică a școlii, să finalizăm 
reamenajarea clădirii bibliotecii 
comunale și arhivei și să ne 
zbatem să începem măcar 
construirea unui club al 
tineretului.

-Aveți gânduri frumoase, 
die primar.

Noi vă dorim să aveți parte 
de un buget corespunzător, de 
un sprijin parlamentar eficient, 
iar Curtea de Apel să vă dea 
dumneavoastră câștig de 
cauză în legătură cu salariile. 
Și vă mai dorim o autonomie 
locală reală din care să iasă în 
câștig locuitorii comunei. O

99
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cântece naționale". L-am citat 
pe Francisc Hossu Longin, pe 
atunci elev al Liceului din 
Orăștie. Astfel de manifestări 
care i-au electrizat pe români, au 
făcut ca în 1865 să se 
organizeze maialul care era o 
sărbătoare, o datină, o tradiție ce 
a dobândit o forță plină de miez 
la această dată. Așadar, 1865 - 
debutul maialului ca sărbătoare 
națională”.

Revenind la ce a fost 
duminică amintim că programul 
artistic a fost deschis de elevii 
Liceului de Chimie din Orăștie 
cu recitalul de poezie “Pe plai 
mioritic", reunind tineri frumoși, 
cu dragoste pentru poezie. A 
urmat recitalul de dans de 
societate al elevilor de la Clubul 
copiilor, o apariție inedită care a 
încântat prin ritm, muzică bună 
și o costumație splendidă. A 
urmat evoluția unei orchestre de 
muzică populară care a 
acompaniat soliști din toate 
școlile orăștiene. Au încântat pe 
toți cei prezenți membrii Clubului 
de karate, cu evoluțiile lor 
spectaculoase.

în același timp, în parc se 
desfășura concursul faso- 
natorilor mecanici - faza pe 
sucursală, în oraș aveau loc 
întreceri sportive.

Am plecat de la Orăștie când 
primele picături de ploaie își 
făceau apariția, dar localnicii 
continuau să vină pe șoseaua 
națională, la popasul “Miorița”, la 
iarbă verde.

legere, ci chiar teren fertil 
de analiză și elucidare.

A fost o lecție de bio
logie deschisă nu numai 
spre înțelegerea unor as
pecte cu repercusiuni nega
tive asupra sănătății fizice, 
ci mai ales de întrebări pe 
care adolescentul trebuie 
să și le adreseze și să ie a fie 
răspuns în eui său. A fost o 
lecție pentru azi, cu durabile 
puncte de reper pentru 
mâine, oferite de cei care 
știu să-și onoreze, cu pro
bitate și respect, profe
siunea.

obișnuiți’’”
soliști, duete și grupuri: La 
muzică populară - grupul 
vocal folcloric și Irina Bodros 
(Săcel); Marian Achim, 
Mariana Dumitru, Cătălin 
Vasile (Păclișa); la muzică 
ușoară - Roxana Lazăr, grup 
cu solist (Ramona Ungureanu) 
și duet A. Harașniuc și R. 
Lazăr (de la Păclișa); grup 
vocal folk (Peșteana), grup 
vocal coral și solist (L. 
Făgărășan) cu grup (de la 
Simeria Veche). Soliștii de la 
Bretea Strei s-au clasat pe 
locurile II și III.



CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DINȚARĂ

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
> Tel/fax - 054 - 232 008

M@DEX’
^HOLDING

Vă oferă
OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE:
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumină 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 Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi ji plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

S.C. “Zori Noi” S.A. Petroșani
Qj

Execută cu promptitudine orice comandă de tipărituri, 
alb-negru-color.

Execută orice tip de imprimate.
Tipar offset, calitate deosebită
Comenzile se pot lansa la sediul societății din Petroșani, 

str. N. Bălcescu, nr. 2 sau la telefoanele: 054/541662; 054/ 
^542464. • Fax. 054/545972_________________________,

Prin tipografia Matinal

îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 
calitate, bogată in sortimente de sezon, 
ambalată in saci transparenți:

Stricouri, pantaloni scurți, costume baie; 
✓bluze, cămăși;
✓fuste, rochii, pantaloni;
✓ articole casnice;
✓ treninguri;
✓ încălțăminte.

NOU! NOU! NOU!

Baloți de 45 kg cu Îmbrăcăminte de 
vară cu conținut mixt la prețul de numai 
4500 lei + TVA/kg.

NU UITAȚI:
LA NOI - CELE MAIA VANTAJOASE PRETURI!
Informații: Clgj-Napoca,

str. luliu Maniu, nr.6, 
tel: 064/193493;

018/623482.

A 3 INTERNATIONAL S.R.L.

unic importator al produselor

acordă numai în

luna MAI
reducere de

20%

i

>
X

o

Orar depozit: 
Zilnic 8-18
Sâmbătă 8-14

la aparate pentru 
călcat • bucătărie ■ curățat • înfrumusețare 

• ambientizare

CÎB CRED7TBAMC DEVA
vinde la licitație publică ce va avea Ioc în 

data de 21.05.1998 la sediul băncii din Deva, 
b-dul Decebal, bl.8, parter, următoarele bunuri: 

autoturism ARO 10;
izotermă 10 t, an fabricație 1991;

~ autofurgon 10 t, an fabricație 1984;
% agregate frigorifice;
'< autocamion tip Gaz, an fabricație 1993;
< mașină de găurit verticală.
Informații suplimentare la telefon 211853.

Deva: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L, 
Bd. Decebal Bl. 5 

Hunedoara: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L, 
Bd. Dacia Nr. 6B, Bl. 5

Orăștie: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Eroilor Bl. A parter

Sucursala Județeană CEC 
Hunedoara - Deva

anunță organizarea unui concurs în data de 3 iunie 
1998, pentru ocuparea a 4 posturi de economiști 
(inspector credite).

Informații suplimentare la Serviciul Personal al 
I Sucursalei Județene CEC Hunedoara - Deva.
< _ ’--------------------------- --------------- ----------

PRIMARUL MUNICIPIULUI
HUNEDOARA

organizează CONCURS (examen), pentru ocuparea 
funcției vacante de DIRECTOR, la muzeul 

“Castelul Corvineștilor” din Hunedoara, in ziua de 4 iunie 
1998, ora 10,00, la sediul Primăriei, str. Libertății, nr.17.

Condiții minime obligatorii de participare la concurs (examen) sunt:
a) cetățenie română;
b) studii superioare de specialitate;
c) vechime în specialitate : 3 ani;
d) să nu ii suferit vreo condamnare.
Informații și tematica concursului (examenului) se vor primi de la 

primăria municipiului Hunedoara, cam. 21 m, unde se va depune și 
dosarul cu actele cerute de lege, până la data de 2 iunie 1998, ora 15,00.

Informații suplimentare la telefon 0.54-713766.
■ . .

CONSILIUL DE ADMIMSTKATIE AL

S.C. “CORA" SA HUNEDOARA
\Convoacâ Adunarea Generală a Acționarilor 

X. pentru data de 01.06.1998, ora 16.00, 
I—_ —la Clubul Siderurgistul, sala mică.

în vederea aplicării prevederilor circularei nr. 3/16.04.1998 emise 
de Ministerul Privatizării, cu următoarea ordine de zi:

1. Vânzarea de active cu plata integrală, prin negociere directă 
către locatori sau asociați.

2. Vânzarea de active cu plata în rate.
3. Utilizarea în sistem leasing imobiliar cu clauză fermă de 

cumpărare a activelor.
4. Stabilirea salariului pentru președintele Consiliului de 

Administrație.
în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu va fi legal 

constituită la prima convocare, a doua convocare va avea loc în 
data de 15.06.1998, ora 16.00, la sala mică a Clubului Siderurgistul.
---- ---------

sâni ce

ADUCE CALITATE VIEȚII

Cu noile echipamente frigorifice Whirlpool 
energia electrică zilnică vă costă doar:

Ci 475 lei (1,25 KW/zi) pentru frigider ART 785
® 530 lei (1,4 KW/zi) pentru combină frigorifică ART 812
N 410 lei (1,08 KW/zi) pentru congelator AFB 409

Notă: aceste costuri sunt valabile pentru prețul energiei electrice 
calculat în aprilie 1998.

Bd. Decebal, Bl. R, parter. Deva 
Dacia, nr. 37. HunedoaraBd.

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59. Petroșani
Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie

DEVA-SAT - Str. Avram Iancu Bl. HI. parter. Deva
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43. Deva
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8. Petroșani 
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44. Vulcan 
IMCOMEX - Str. 1 Decembrie, nr. 11A, Deva
IMCOMiEX - Str. N. Bălcescu, nr. 11. Orăștie 
QUASAR -
QUASAR
QUASAR
QUASAR
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S. parter. Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

Calitatea vieții 
dumneavoastră 
poate fi influențată 
și de consumul 
redus de 
energie electrică.
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MMI.Ii TARIFE 
U SERVICIILE 
hpOȘ^Lli , j

începând cu data de 18 mai
a.c., cu aprobarea Oficiului 
Concurenței, Regla Autonomă a 
Poștei Române a modificat 
tarifele serviciilor poștale interne 
și pe cele externe. Indicele mediu 
de majorare la tarifele interne 
este de 1,17, iar la mesageria 
externă de 1,067. De precizat că 
tarifele au rămas nemodificate la
mesageria externă pe cale de 
suprafață și aeriană, la serviciile 
telegrafice, mandate (s-a majorat 
doar taxa de înregistrare de la 
150 la 200 lei), postfax.

lată noile tarife la câteva
servicii principale uzuale: scri
soare simplă loco, până la 20 g- 
800 lei; de la 2050 g ■ 1300 lei; de 
la 1000-2000 g ■ 21500 lei; 
scrisoare simplă alte localități 
până la20g-1050 lei; de la 2050 
g ■ 1500 lei; de la 1000-2000 g - 
22000 lei; carte poștală simplă - 
450 lei; carte poștală ilustrată • 
700 lei. Pentru obiecte de 
corespondență, tarifele serviciilor 
poștale externe la scrisori simple 
sunt-până la 20 g-4150 lei, iar la 
cele intre 50-100 g - 9750 iei.

Pentru serviciile auxiliare - un 
abonament la o căsuță poștală 
nominală persoane fizice - 3150 
iei lunar, confirmare poștală de 
primire AR - 900 lei; tarif post 
restant- 500 lei. (N.T.)

2 20 mai 1875 - s-a în
ființat Biroul International de 
Măsuri si Greutăți, organizație 
având sediul la Sevres, lângă 
Paris.

8 21 mai 1471 - s-a năs
cut Albrecht Purer, pictor, 
desenator și gravor german. în 
opera sa, marcată de spiritul 
renascentist, sunt incluse gravuri 
în lemn și aramă (ciclul 
"Patimile", "Cavalerul, moartea și 
diavolul", “Sf. Ieronim în chilia 
sa"), portrete ("Eraism din 
Rotterdam”, "Pirkheimer"), pre
cum și cunoscuta lucrare “Cei 
patru apostoli”, (m. 1528)

8 21 mai 1855 - s-a năs
cut Constantin Dobrogeanu- 
Gherea, sociolog și critic literar, 
animator al mai multor publicații 
social-culturale (“Contempo
ranul”, "Critica socială”, "Eman
ciparea") și inițiator al esteticii și 
criticii literare științifice în 
România. A fost și autor al' unor 
studii monografice dedicate lui M. 
Eminescu, G. Coșbuc, I.L. 
Caragiale, Al. Vlahuță. A fost ales 
membru de onoare post-moirtem 
al Academiei Române, (m. 1920)

8 21 mai 1880 - s-a
născut, la București, Tudor 
Arahezi, pe numele său real Ion. 
N. Theodorescu. A debu'tat 
editorial în anul 1927 cu volumul 
de poezii “Cuvinte potrivite”, iar 
în 1934 a publicat primul roman 
intitulat “Ochii Maicii Domnului”, 
între 2 febr. 1925 și 9 aug. 1929 
a editat prima serie, zilnică, din 
revista “Bilete de papagal”. Alte

titluri din creația sa: "Flori de 
mucigai”, “Cimitirul Buna
vestire", "1907", "Frunze", 
"Cîntare omului”. S-a afirmat și 
ca important traducător al lui 
La Fontaine, Krîlov și 
Baudelaire, (m. 1967)

8 21 mai 1973-a murit
Grigore Moisil, matematician 
român, membru al Academiei 
Române, al Academiei de 
Științe din Bologna, autor a 
numeroase lucrări în domeniile 
analizei matematice, geome
triei, algebrei, logicii matema
tice și mecanicii. A avut o con
tribuție însemnată la intro
ducerea și utilizarea primelor 
mașini electronice de calcul în 
țara noastră.

8 22 mai 1898 - s-a
născut prozatorul german 
Erich Maria Remargue. devenit 
celebru datorită romanului “Pe 
frontul de vest nimic nou”, un 
adevărat jurnal liric de război. 
Următoarele sale romane au 
fost inspirate tot din atmosfera 
războiului și a consecințelor 
lui: "Arcul de triumf", “Trei 
camarazi”, "Obeliscul negru", 
“întoarcerea de pe front", “O 
noapte la Lisabona".

8 25 mai 1883 - s-a
stins din viață dorian 
Porumbescu. compozitor român 
(n. 1853), autor a peste 250 de 
lucrări vocale și instrumentale, 
dintre care amintim: opereta 
“Crai nou”, "Balada” pentru 
vioară și pian, “Cântecul pentru 
1 Mai", “Serenada” ș.a.

Noaptea Devoratorilor de Publicitate
FF WEFES

PUsener

A

S' vino și câștigă X diaioq I senzaționale ) 
\[numai pe baza seriei biletului/ 

... - - — -V de intrare) S
Serviciul csshet pentru tine

prezintă sâmbătă, 30 mai 1398, ora 13', la Casa de Cultură a Smdicatelar-Deva

Fii pe fază! Pe 30 mai, orele 19°°, la 
Casa de Cultură, pentru prima dată 

în orașul tău, un spectacol unic, un 
show publicitar de senzație, o 

nebunie importată din Franța, numai 
pentru tine. 

Devorează publicitate împreună cu 
iubita, cu secretara, cu 

departamentul de marketing...

SPONSORI

Trucade

SPONSORI MEDIA

Transilvania Jurnal

Organizator: Fundația Transilvania Expres
Biletele se găsesc la Casa de -g 
Cultură a Sindicatelor-Deva

Tarife mici. Căsuță de mesaje vocale CONNEX VOX.

DACA VOI NU LE VREȚI NOI LE VREM!

Vă dăm de știre, boieri dumneavoastră, că de azi încolo tarifele-s 
mai mici la CONNEX GO! Mai mici în timpul zilei, dar și mai 
mici la ceas de seară și în week-end! Intre orele 7 seara și 7 dimineața, 
ca și la sfârșit de săptămână, puteți sta la taifas mai mult de-acum.
Și vă mai dăm de știre, dragi boieri, că de azi 'nainte puteți primi și o 
căruță de mesaje: le ține minte VOX, căsuța de mesaje! Pentru că tot omul 
care are CONNEX GO! primește gratuit și CONNEX VOX*. Boierie! 
Urmăriți, domniile voastre, tabelul de mai jos:

*’ telefon fix. Dialog, Telemobil

APELURI LUNI-VINERI
(07:00-19:00)

LUNI-VINERI 
(19:00-07:00) 

SaMBATA. DUMINICA 51

De la CONNEX h 
CONNEX

0.40 USD/min. 0.20 USD/min.
De b CONNEX li otice 

alll destinație in Romlnia** 0.60 USD/min. 0.40 USD/min.
De b CONNEX la 

f CONNEXVOX 0.40 USD/min. 0.20 USD/min.
Informații la: 302.11.11

CONNEX GOI, un serviciu legendar, acum cu telefon sau fără.

* Pentru toți cei care vor cumpăra unul dintre pachetele CONNEX GOI începând 
cu 18 mai, căsuța de mesaje vocale va fi activată în maximum 24 de ore de la primul 
apel primit sau emis. Pentru informații suplimentare despre noile tarife și CONNEX 
VOX. sunați GRA TUIT la 777.

De acum înainte, TA de ore din 24 și 7 zile din 7, veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL.
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