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Politica si reformaI J
Țărănistul moderat Radu Vasile 

a urcat greu în fotoliul de premier al 
răsfățatului său coleg de partid 
Victor Ciorbea, fiind însă acceptat 
fără rezerve de către aliațll din 
coaliția parlamentară. Ajuns acolo, 
Radu Vasile și echipa sa și-au 
început misiunea cu gândul 
unanim mărturisit de a face ceea ce

Victor Ciorbea doar mimase: 
reforma. Acordându-le încredere 
totală miniștrilor din subordine, 
stabilind pentru fiecare coordonate 
clare de acțiune, obiective concrete 
de înfăptuit, cu termene șl respon
sabilități, avertizându-i că neînde- 
plinerea atribuțiilor îi pune în afara 
executivului, Radu Vasile dădea 
semne că va porni reforma în 
trombă. Era, de altfel, voința poli
tică a .întregii coaliții. Cel puțin 
mărturisită. Numai că, lată, când un 
ministru mai curajos, sau mai 
conștiincios față de misiunea sa, a 
Intrat abrupt în viața RENEL, 
ROMGAZ și Societății Naționale a

Petrolului, făcând modificări impor
tante în consiliile de administrație 
ale acestora, în scopul urgentării 
procesului de restructurare, s-a 
încins rânza în politicienii susțină
tori al persoanelor înlocuite din 
funcții, care-l acuză pe ministrul 
comerțului și industriilor că șl-a 
depășit atribuțiile, că a încălcat 
protocolul coaliției, cerându-se 
măsuri severe împotriva sa, chiar 
demiterea din funcție.

Șl, curios lucru, dar trist pentru 
reformă, și pentru țară, cei care au 
ieșit cu virulență la atac au fost 
tocmai reprezentanți marcanțl ai 
PNȚCD, pe care colegul lor Radu 
Vasile nu i-a mal păstrat în noua 
echipă a Guvernului. în timp ce 
liderul țărănist Ion Diaconescu o 
scaldă și de astă dată, Mircea 
Ciumara îl acuză dur pe înlocuitorul 
său la Ministerul Industriei șl 
Comerțului, mai tânărul și mal 
dinamicul Radu Berceanu, inclusiv 
pe primul ministru, iar vicepre
ședintele PNȚCD, Remus Opriș, el 
însuși rămas fără portofoliul 
deținut în executivul lui Victor

Dumitru GHEONEA
 (Continuare în pag. 5)

Conferința 
“Probleme ale 

dezvoltării 
regionale”

La invitația Agenției regionale de 
dezvoltare din Banska Bistryca, Slovacia, 
în cadrul Programului Uniunii Europene 
“Ecos-Ouverture", o delegație a Consiliului 
Județean Hunedoara a participat, în 
perioada 28-29 mai 1998, ia Conferința 
internațională “Probleme aie dezvoltării 
regionale".

Delegația a fost compusă din dnii 
Cristian Dan inspector Relații externe ia 
Consiliul Județean Hunedoara, și Dan 
irimuș, director ai Agenției de dezvoltare 
economico-sociaiă a județului Hunedoara.

Județul Hunedoara a fost singura 
regiune din România invitată ia această 
conferință în care au fost analizate 
modalități de abordare a dezvoltării 
regionale în țările aflate în tranziție. Tot cu 
această ocazie dna Corinne Lamarque, di
rector ai Programului Ecos-Ouverture, a

(Continuare în pag. 5)

'•* Noaupteai 
dlev€irait€iriilcir die 

ipuilblliiciitaite'’'* « lai IDevai
Precedate de o intensă 

campanie de mediatizare, 
inclusiv prin intermediul 
ziarului nostru, manifestările 
puse la cale de Dialog, sub 
sloganul "Serviciul GSM 
pentru tine”, au ajuns, în 
periplul lor prin 25 de orașe 
din țară, sâmbătă noaptea la 
Deva. Desfășurate de seara 
până dimineața, acțiunile 
organizate sub genericul 
“Noaptea devoratorilor de 
publicitate" au avut darul să 
trezească interesul, în special 

xjn rândul tinerilor, față de

modalitățile moderne de 
comunicare și de 
promovare, în condițiile 
economiei de piață, a unor 
produse noi sau, de ce nu, 
de prezentare a ofertelor 
pentru export. întrunind toate 
calitățile unei manifestări de 
excepție, găzduită în 
premieră de Casa de cultură 
din Deva, show-ul publicitar 
a adus în atenția

Nicoiae TÎRCOB, 
Cornel POENAR

(Continuare în pag. 5)j

OMAGIU EROILOR
NEAMULUI

Duminica trecută a fost o zi 
deosebită pentru locuitorii satului 
Băița, reședința comunei cu 
același nume. Asta pentru că în 
această zi s-au adunat toți 
locuitorii satului în fața 
monumentului ridicat în cinstea 
oștenilor lui lancu ce au căzut aici 
în Revoluția de la 1848. 
Manifestarea - organizată de 
Primăria comunei, organizațiile lo
cale ale Partidului Unității Naționale 
Române și Partidului Social Demo
crat - i-a avut ca oaspeți pe dnii 
deputați Petru Șteolea și Dumitru 
Ifrim, pe dl Pompiliu Budulan, 
prefectul județului, domnul sena
tor loan Ardeleanu, președintele 
grupului parlamentar al PUNR , 
domni din conducerea filialelor 
județene ale PUNR și PSDR, din 
partea Consiliului județean, 
numeroși fii ai satului plecați din 
localitate, primari ai comunelor din 
zonă ș a.

Manifestarea - ce s-a 
bucurat de o vreme splendidă - a

debutat cu o slujbă de pomenire 
a celor căzuți în luptele din 1848 
sub conducerea lui Avram lancu 
și a căpitanilor săi, efectuată de 
un sobor de preoți de la bisericile 
din apropiere. Apoi s-au depus 
coroane și jerbe de flori din 
partea Prefecturii, Consiliului 
județean, Filialei județene a 
PUNR, Organizației județeane a 
PSDR, Primăriei comunei ș.a. O 
unitate de jandarmi a prezentat 
onorul în acordurile Imnului 
eroilor. Au urmat apoi scurte 
alocuțiuni rostite de dl loan Stroia, 
primarul comunei, dl Pompiliu 
Budulan, prefectul județului, dl 
loan Băda, vicepreședinte al 
Consiliului județean Hunedoara, 
senatorul loan Ardeleănu, dl. 
Marius Surgent, președintele 
organizației județene a PSDR, 
dnul prof. Gligor Hașa, 
președintele Filialei județene a

Traian BONDOR
(Continuare în pag. 5)
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PESTE 0 SĂPTĂMÂNĂ ÎNCEPE CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL ED. ’98!
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O BERBEC
Scurtă dispută cu soțul 

(soția) dv. Nu vă susțineți cu 
înverșunare punctul de 
vedere, căci nu veți realiza 
nimic. Ar fi bine să faceți 
câțiva pași pe jos, măcar 

i până la serviciu.
IO TAUR
i Relațiile cu copiii vă pot 
aduce nesperate bucurii. N-

i ar fi exclus să aflați de o 
: realizare a copilului dum- 
I neavoastră. Instabilitatea 
' unei femei vă va irita peste 
| măsură șl vă va crea 
probleme.
3 GEMENI

Veți avea mult de lucru 
acasă și la slujbă. Veți face 

, în~ă față cu brio. Partenerul 
; dorește să aibă o discuție 

lămuritoare cu dv. Veți avea 
. nevoie de calm.

Z RAC
La serviciu nu reușiți să 

colaborați cu colegii, ceea 
ce vă irită. E vina dv pentru 
că nu aveți răbdare și le 
cereți celorlalți să meargă 
în ritmul dv. Mintea vă este 
vioaie și ați putea duce totul 

!,la bun sfârșit.

LEU
Cunoștințele pe care le 

aveți vă permit să faceți 
unele speculații financiare. 
Vi se oferă o șansă 
neașteptată la serviciu. Fiți 
însă atent căci șeful are 
unele rezerve în ceea ce vă 
privește.
3 FECIOARĂ

La o petrecere de familie 
veți deDăna amintiri plăcute 

, și veți uita de micile 
, animozități din trecut. Veți 

întâlni un prieten din 
• | copilărie..

Z BALANȚĂ
, Dacă ați fi mai obiectiv ați 
■ vedea că nemulțumirile dv 

I • nu sunt justificate. Nu-i 
cazul să încercați o 

i schimbare în cadrul 
i relațiilor afective. S-ar putea 
. • să aveți neplăceri dacă nu 

veți fi prudent.
3 SCORPION

Energie maximă pentru 
programul încărcat pe care 
l-ați făcut. Ar fi bine să 
evitați activitățile fizice, 
pentru a nu vă accidenta.

Z SĂGETĂTOR
Veți avea multe drumuri 

de făcut însă nu vă vor 
obosi de loc. Nu-i 
contraziceți pe cei cu care 
aveți de discutat fiirtdcă 
sunteți cam iritat.

3 CAPRICORN
Atenție la serviciu căci vă 

puteți deteriora relațiile cu 
șefii din pricina stării dv de 
nervozitate. O veste că ceva 
s-a stricat acasă vă ia prin 
surprindere.
O VĂRSĂTOR

Nu refuzați _ invitația 
persoanei iubite. înainte de 
a pleca la drum, verificați-vă 
autoturismul. Aveți un 
sentiment de nerealizarea 
afectivă și ar fi cazul să 
încercați să-l depășiți.

Z PEȘTI
Starea dv psihică nu-i 

dintre cele mai fericite. 
Evitați singurătatea. Odihna 
după orele de slujbă este 
binevenită pentru a vă mai 
reveni.

' filaturi de ' 
tricolorii<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ✓

De mâine mat avem o 
săptămână și începe 
marea întrecere fotba
listică de pe mapamond, 
așteptată - o dată la 4 ani - 
cu mare Interes de întreaga 
suflare fotbalistică de pe 
toate continentele! 
Românii, indiferent a! căror 
formați! susținător! sunt, în 
campionatul național, se 
regăsesc toți "în bloc" de 
partea tricolorilor. Se uită 
acum disputele din 
campionat șl mai ușor 
rezultatele din Cupa Ligii ș! 
chiar din Campionatul Eu
ropean de tineret de fotbal, 
disputat la București, unde 
elevii Iul P/țurcă au "reușit" 
trista performanță de a se 
clasa pe locul al 8-lea! 
Acum, cu toții ne-am 
așezat cu fața spre marea 
confruntare mondială a 
celui mai adulat sport din 
lume FOTBALUL!

Să recunoaștem, nicio
dată ca până acum, 
România nu s-a aflat în 
centrul atenție! lumii 
fotbalistice: pentru prima 
oară, tricolorii sunt cap de 
serie la CM, marcându-se 
în acest fel rezultatele de 
până acum ale tricolorilor 
(participarea la al treilea 
CM consecutiv), termina
rea preliminariilor 
neînvinși. La ora actuală, 
lotul se află în faza finisării 
pregătirilor pentru marea 
confruntare ce 7/ așteaptă 
în Franța. Vom reveni cu 
ultimele amănunte în zilele 
premergătoare evenimen
tului nr. 1 al fotbalului 
mondial.

Așa cum ne-au cerut 
mulți cititori ai ziarului 
nostru • dornici de 
cunoașterea programului 
de desfășurare a Campio
natului Mondial, de a 
cunoaște cât mai multe 
amănunte, publicăm inte
gral “tabloul" mari! 
competiții fotbalistice, 

^Franța ’98.

MARTI 
2 iunie 

TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Credo (r) 
13.00 Ultimele știri (s/r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.10 Sailor Moon (d.a)
17.35 Kattș și câinele (s, ep. 
32) 18.00 în flagrant (rep.) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
228) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.00 
Niagara (dramă SUA 1953)
22.35 Camera ascunsă
22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Avocatul poporului 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 
152)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

^D.a (r) 8.25 Canary Wharf (s/

A B C D E E G n
BRAZILIA ITALIA FRANȚA SPANIA OLANDA
SCOȚIA CIULE AFRICA DE SUD NIGERIA BELGIA
MAROC ' CAMERUN ARABIA SAUDITÂ PARAGUAY COREEA
NORVEGIA AUSTRIA DANEMARCA BULGARIA MEXIC

DE SUD

GERMANIA 
SUA 
IUGOSLAVIA 
IRAN

ROMÂNIA
COLUMBIA

ANGLIA
TUNISIA

ARGENTINA 
JAPONIA 

JAMAICA 
CROAȚIA

DESFĂȘURARE JO<2URI - FAZA GRUPE

Data Ora

ELLL>n d.
Meciul Scor Transmis Data Ora

EEBIzd L
Meciul Scor Transmis

10.06 18,30 BRAZILIA 
SCOTIA TVR], fUROSPORT 12.06 15,30 PARAGUAY 

BULGARIA TVRI, fUROSPORT

10.06 22,00 MAROC 
NORVEGIA

R
TVR!, fUROSPORT 13.06 15,30 SPANIA 

NIGERIA TVR], fUROSPORT

16.06 18,3 SCOȚIA 
NORVEGIA

R
TVRI, fUROSPORT 19.06 18,30 NIGERIA 

BULGARIA TVRI, fUROSPORT

16.06 22,00 BRAZILIA 
MAROC TVR!, fUROSPORT 19.06 22,00 SPANIA 

PARAGUAY TVR], fUROSPORT

23.06 22,00 SCOȚIA 
MAROC TVR2, fUROSPORT 24.06 22,00 SPANIA 

BULGARIA TVRI, fUROSPORT

23.06 22,00 BRAZILIA 
NORVEGIA

E TVRI, fUROSPORT 24.06 22,00 NIGERIA 
PARAGUAY a TVR2, fUROSPORT

EGWLiJ G LLLLIl' L
Data Ora Meciul Scor Transmis Data Ora Meciul Scor Transmis

11.06 18,30 ITALIA 
CHILE TVR!, fUROSPORT 13.06 18,30 OLANDA 

BELGIA
□□ TVRI

11.06 22,00 CAMERUN 
AUSTRIA TVR], fUROSPORT 13.06 22,00 COREEA S. 

MEXIC H TVR], fUROSPORT

17.06 18,30 CHILE 
AUSTRIA TVR], fUROSPORT 20.06 15,30 BELGIA 

MEXIC - TVRI, fUROSPORT

17.06 22,00 ITALIA 
CAMERUN TVR] 20.06 22,00 OLANDA 

COREEA S. TVRI, fUROSPORT

23.06 17,00 ITALIA 
AUSTRIA TVRI, fUROSPORT 2S.06 17,00 OLANDA 

MEXIC TVR], fUROSPORT

23.06 17,00 CHILE 
CAMERUN TVR2, fUROSPORT 25.06 17,00 BELGIA 

COREEA S. TVR2, fUROSPORT

EGILLHjJ L lllli?!! r
Data Ora Meciul Scor Transmis Data Ora Meciul Scor Transmis

12.06 18,30 ARABIA S.
DANEMARCA TVR], fUROSPORT 14.06 15,30 IUGOSLAVIA 

IRAN
□ c TVR], fUROSPORT

12.06 22,00 FRANȚA- - - - - - - - -
AFRICA S. TVR] 15.06 22,00 GERMANIA 

SUA TVR]

18.06 18,30 AFRICA 5.
DANEMARCA TVR], fUROSPORT 21.06 18,30 GERMANIA 

IUGOSLAVIA TVRI

18.06 22,00 FRANȚA 
ARABIA S. TVR], fUROSPORT 21.06 22,00 SUA 

IRAN TVRI, fUROSPORT

24.06 17,00 FRANȚA 
DANEMARCA

== TVRI, fUROSPORT 25.06 22,00 GERMANIA 
IRAN = TVR2, fUROSPORT

24.06 17,00 AFRICA S. 
ARABIA S. = TVR2, fUROSPORT 25.06 22,00 SUA 

IUGOSLAVIA
□□ TVR], fUROSPORT

J

r) 9.00 Baywatch (s/r) 10.00 
în fața dvs. (r) 11.00 Lumea 
sălbatică a animalelor (r)
11.30 Scena politică (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.50 
Italia - continuitatea romană 
13.00 Tribuna partidelor 
parlamentare 13.10 Tenis 
Turneul de la Roland Garros, 
sferturi de finală (d) 19.30 
Dosarele istoriei (d) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 65) 21.00 
Sensul tranziției 23.30 
Pelerinaje 0.00 Concursul 
international de chitară, 
Sinaia ’98 (I)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Alondra (s, ep. 61) 
11.00 Scurtcircuit (f/r) 12.50 
Fără limite 13.00 Exploratorul 
(d.a) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Sfântul (s, ep. 12) 15.00 
Viață sălbatică (do) 15.40 
Dempsey și Makepeace (s)
16.35 Văduva (s, ep. 12) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 62) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.30 Dallas (s, ep.

12) 20.20 Legea criminală 
(dramă SUA 1989) 22.05 Știri
22.15 Caracatița (s/r)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Am 
întâlnit și români fericiți (r)
10.25 Insula misterioasă (s, 
ep. 18) 10.55 Aventurile 
baronului... (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 45) 
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 Chicago Hope (s, 
ep. 16) 21.15 Avocații (s, 
ep.11) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 98)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Profesiunea mea, cultura 
0.45 Dosarele X (s)

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r)
12.30 Lexic (cs) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.05 Xuxa 
(show pentru copii) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a)
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.15 Christy (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 117) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 117) 20.15 
Brooklyn South (s, ep, 2)
21.15 Țintă mobilă (f.a.SUA 
’91) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Din toată inima (s/ 
r) 12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Un grădinar face carieră (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s)

17.00 Marielena (s) 17.45 
Din toată inima (s, ep. 14)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s)
19.30 Back to the future 
(d.a., SUA, 1991-’93 ep. 1) 
20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s)
22.45 Supă de varză (co. 
Franța 1981)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 06.45-07.00 Știri lo
cale (r) 10.00-10.30 Pro
gram comercial 22.05-
22.15 Știri locale

ANTENA 1 - DEVA
10.00-10.15 Știri locale 

(r) 10.15-11.00 Sportul 
hunedorean (r) 17.30-
17.45 Program folcloric 
17.45-18.00 Știri locale 
21.30-21.45 Știri locale(r)
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LLUUlL
Data Ora Meciul Scor Transmis

EllEUL 11
Data Ora Meciul Scor Transmis

'5.06 15,30 TVRLEUROSPORT 14 06 18 30 ARGENTINA _4-06 18'3° JAPONIA TVR1

XTa - TVR1, EUROSPORT i4-“ 22'TO Si TVRLEUROSPORT

92 06 18 30 C0LUMBIA -2106 18'30 TUNISIA ÎVR1,EUROSPORT 20 06 18 30 JAP0NIA20.06 18,30 CR0AȚ|A TVRLEUROSPORT

99 06 99 00 ROMÂNIA
22.06 22,00 ANGL|A TVR1 21.06 15,30 AR“

JAMAICA
TVRLEUROSPORT

26 06 22 00 R0MANIA26.06 22,00 TUN|S|A TVR1, EUROSPORT 26 06 17 00 JAP0NIA2606 ’7'°° JAMAICA TVR2, EUROSPORT

96 06 92 00 C0LUWBIA26-06 22'°° ANGLIA
TVR2,TVR1, 
EUROSPORT

26 06 17 00 ARGENTINA2606 17-°° CROnllA TVRLEUROSPORT
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S-n încheiat Campionatul European defotbal la tineret

Primul loc - ocupat de 
Spania, ultimul - de 

România
Duminică seara, la București 

s-a încheiat Campionatul Euro
pean de fotbal pentru tineret. în 
finala mare s-au întâlnit Spania 
cu Grecia. Au câștigat spaniolii 
cu 1- 0 și titlul de Campioană 
Europeană '98, iar în finala mică, 
Norvegia - Olanda (2-0), norve
gienii clasându-se pe locul trei. 
Din păcate pentru tinerii tricolori, 
ei nu au reușit nici o victorie în 
cele trei partide disputate cu Da
nemarca, Germania și, în ultima 
partidă, cu Rusia! Noi, românii, 
am rămas doar cu satisfacția 
aprecierilor ce s-au făcut cu 
privire la organizarea irepro
șabilă a turneului la București și

ale unor specialiști din fotbal la 
adresa jocului tehnic al tinerilor 
tricolori, îndeosebi în fața Olan
dei. Drept urmare, unii jucători - 
printre care Florin Petre și Con
tra - sunt mult curtați de echipe 
de peste hotare.

lată și clasamentul final 
al turneului de la București:

1. SPANIA
2. GRECIA
3. NORVEGIA
4. OLANDA
5. GERMANIA
6. SUEDIA
7. RUSIA
8. ROMÂNIA

Pupa meciurile de bara j pentru Diviziile A si B

FIE ONEȘTI în Divizia A
Dacă Astra Ploiești și Olimpia 

Satu Mare - ocupante ale pri
melor locuri în cele două serii 
ale Diviziei B, au promovat di
rect pe prima scenă fotbalistică 
a țării, ocupantele locurilor se
cunde, FC Onești și Electropu- 
tere Craiova, au trebuit să-și 
dispute locul vacant din Divizia 
A. Meciul s-a desfășurat sâm
bătă, la Făgăraș, și au fost ne
cesare prelungirile pentru a se 
stabili formația învingătoare. Du
pă cele 90 de minute de joc, 
scorul fiind de 1-1 - prin golurile 
înscrise de Șoavă (min. 72, Elec- 
tropjtere și min. 80 Bârsan, FC 
Onești), au urmat prelungirile și 
datorită "golului de aur" înscris

de IRIZA (fost jucător la ... Elec- 
troputere) în min. 95, FC Onești a 
promovat în Divizia A.

în meciurile de baraj pentru 
Divizia B, s-au înregistrat re
zultatele:

Industria Sârmei Câmpia 
Turzii - FC Drobeta Turnu 
Severin 4-5 (2-0; 2-2) după 
loviturile de la 11 metri.

Chimica Târnăveni
Petrolul Brăila 1-0 (0-0; 0-0) 
după prelungiri, prin golul mar
cat în min. 101 de FI. Tudose. 
Reamintim cititorilor ziarului 
nostru că, din județul nostru, 
ASA Aurul Brad a învins cu 
3-1 pe Min. Suncuiuș și a pro
movat în Divizia C. (S.C.)
—

CONNEX GSM SG ÎNTOARCE 
CU O OFERTĂ AMEȚITOARE!

CONECTARE GRATUITĂ! 
DOAR I49 USD* pentru 

modelul ERICSSON 628!
între 4 și 30 mai, CONNEX GSM vă oferă coneetare gratuită!
...Și 22% reducere pentru telefonul Ericsson 628! 
în loc de 191 USD, Ericsson 628 - un model din generația 
decembrie 1997 - va costa acum doar Î49 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 pre( este valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

Nu v-ați conectat încap

CONNEX <3SM esta marcă Înregistrata a MobiFon

A <v4ui CONNfiX GSM*
DEVA
ANA ELECTRONIC- Marchian Deva: IM. Dncbal.bl. K. parter, td.: 054-211 261.054-211 261 • AB SYSTEMS Deva: Sir. Santuhalm nr. 31 A. tel.: 054-233 082,054-233 527 • ADISAN 
TELECOM - fi'p Interim 2000 Deva: Sir. Mihai Viteazu. HI. 9. parter, tel.: 054-21H 901,054-233 300 • GLOBAL NET - Top Tech Deva: Sir. Andrei Mureșenii nr. 1, tel.: 054-213 871,054- 
213 871 • GLOBAL NET Deva, Sat Deva: Bd. Decebal, bl. R. |urt<*r, tel.: 054-214 439. 054-214 453 • GLOBAL PARTNERS NETWORK - Aacopier Deva: Sir. 1 Decembrie nr. 14, lei.: 
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Meandrele unei afaceri de 
milioane

fivrx-o MOApre la

Despre meandrele unor afa
ceri de milioane cu implicarea 
administratorului unei societăți 
comerciale vă vom povesti și în 
aceste rânduri.

Tărășenia se petrece la Pe- 
trila și Petroșani și începe cam 
așa.

Silvia Bogdan din Petrila a 
fost angajată la S.C. "Diamant" 
Petroșani ca gestionar la unita
tea nr. 2. în 1993, împreună cu 
alte două persoane, a înființat 
S.C. "Minelta Sil Corn" SRL Petrila. 
Toți trei sunt asociați și adminis
tratori.

în 1995, între "Diamant" Petro
șani și S.C. "Fopas" SRL Craiova 
s-a încheiat un contract de aso
ciere în participațiune, având ca 
obiect "exploatapea în comun a 
unității nr. 2 Petroșani." Vă amintiți 
desigur unitatea face parte din 
structura S.C. "Diamant".

Pe baza acestui contract, 
firma din Petroșani pune la dis
poziția S.C. "Fopas" Craiova o

Un Tord" cu dichis
Și autoturismele au poveștile 

lor. lată pe cea a unui "Ford".
Ion Carpu este*administra- 

torul S.C."Carpu" SRL Lupeni. La 
un control economic efectuat de 
poliție la respectiva firmă s-a 
constatat în primul rând că în evi
dențele Contabile ale societății nu 
au fost evidențiate două avize, 
într-o" altă împrejurare Ion Carpu 
s-a împrumutat de la Bankcoop 
Hațeg cu 30.000.000 de lei. A- 
cești bani aveau o destinație 
precisă: S.C."Carpu" SRL. Treaba 
este că 20.000.000 de lei le-a 
folosit în interes personal. Ați 
ghicit, pentru cumpărarea unui 
autoturism "Ford".

A fost condamnat pentru 
fals intelectual și evaziune 
fiscală

Și-a violat sora 
minoră!

Un răpi cu totul orioil s-a pe
trecut la Hunedoara. Unui tânăr 
de 23 de ani băutura i-a luat min
țile, ajungând să-și violeze sora 
de 14 ani. Să vedem însă cum s-a 
petrecut această faptă aberantă.

Iulian Hatman, căci despre el 
este vorba - este frate după mamă 
cu M.G.,de 14 ani. Locuiau împre
ună. într-o seară, între orele 22-24, 
s-a apucat vârtos de băut, așa că 
pe la miezul nopții ajunge acasă 
într-o stare avansată de ebrietate.

Sora sa se uita la televizor, 
iar părinții erau plecați la ser
viciu. Fiind beat, el s-a așezat 

kpe pat lângă fată. Aceasta s-a 

parte din spațiul magazinului nr. 2. 
Aici urmează să fie comercializate 
piese auto, subansamblș auto, 
produse chimice etc.

Aceeași societate asigura și 
personalul care urma să comer
cializeze produsele. De comun 
acord, gestiunea acestor mate
riale a fost încredințată Silviei 
Bogdan. în schimb, firma craio- 
veană s-a obligat să asigure sa
lariul personalului și să achite lu
nar un procent de 3 la sută din 
volumul vânzărilor. Ei bine, toată 
activitatea a durat câteva luni, 
timp în care s-au întâmplat multe.

în perioada amintită, atât în 
gestiunea magazinului nr. 2 al SC 
"Diamant", cât și a S.C. "Fopas", s- 
au efectuat inventare care s-au 
soldat cu mari minusuri de marfă. 
Peste 7.000.000 de lei într-un timp 
scurt. Cu toate acestea, Silvia 
Bogdan refuza să prezinte docu
mentele. Abia după o vreme ea a 
depus la conducerea societății un 
raport în care arăta că, într-o anu

mutat pe un alt pat. Ei bine, neo
mul s-a dus după ea, cerându-i 
să se dezbrace pentru a avea cu 
ea raport sexual.

Evident, fata a refuzat, așa că 
Iulian o dezbracă cu forța. Minora 
începe să plângă și să strige. El 
încuie ușa. întrucât sora se opune în 
continuare, fratele cu apucături de 
animal o lovește, o mușcă de față și 
întreține cu ea raport sexual.

Doamne ferește!
După acest act cu totul ieșit 

din sfera umanului, "fratele" o a- 
menință că o omoară dacă spune 
cuiva. A doua zi părinții află des
pre ceea ce s-a petrecut.

Iulian Hatman a fost condamnat 
la 7 ani închisoare pentru viol și la 7 
ani închisoare pentru incest.

Hoți in întuneric
Nici nu vă vine i crede’’ câte 

se pot întâmpla la adăpostul întu
nericului. Mai exact, câte pot face 
unii oameni în timpul nopții. Iar în 
cazul de față este vorba de trei 
hoți care, într-un timp relativ scurt, 
au păgubit multe societăți comer
ciale și cetățeni de bunuri și bani 
în valoare de milioane și milioane 
de lei.

în principal este vorba de doi 
frați - Dorel Lukăcs și Florin 
Lukăcs. Primul are 22 , iar celălalt 
24 de ani. Ambii locuiesc la Petrila 
și nici unul nu are nici o ocupație 
stabilă. Lângă ei a venit Petru 
Bota, un muncitor necalificat de la 
E.M. Petrila, în vârstă de 24 de ani. 
Și s-au pus băieții pe treabă de 
au ajuns spaima patronilor. Da, 
pentru că trebuie spus - "specia

me perioadă, de la magazinul nr. 
2, a transferat marfă la ma
gazinul aparținând S.C. "Minelta 
Sil Corn" SRL Petrila. Din același 
raport mai reieșea că valoarea 
mărfurilor era de aproximativ 
5.000.000 de lei. Până la urmă, 
printr-un ordin de plată, firma 
virează S.C. "Diamant" Petroșani 
acești bani.

Treaba este că Silvia Bog
dan nu a înregistrat avizele cu 
marfă transferată în contabili
tatea S.C. "Minelta" Petrila. De 
fapt, plata a fost făcută cu sco
pul de a induce în eroare, pentru 
a acredita ideea că, într-adevăr, 
marfa s-a transferat, iar banii 
sunt rezultați din vânzarea ei.

în realitate, Silvia Bogdan, 
prin această plată, și-a acoperit 
o parte din minusul creat la ma
gazinul nr. 2 al SC "Diamant”.

A fost condamnată pentru 
comiterea infracțiunilor de ges
tiune frauduloasă, uz de fals și 
garanție frauduloasă.

litatea" acestor hoți de noapte 
erau societățile comerciale. Este 
suficient să vezi lista firmelor 
care s-au constituit părți civile în 
procesul intentat hoților, și nu-ți 
vine a crede că indivizi cu 7 cla
se au reușit o asemenea per
formanță.

Aria lor de acțiune era zona 
orașelor Petrila și Petroșani. De 
obicei loan stătea de pază, iar 
fratele său acționa. Probabil i-a 
încurajat succesul primei lovituri 
la o firmă din Petrila. Au plecat 
băieții de aici cu bunuri în valoa
re de 1.800.000 de lei și ceva 
mărunțiș - 70.000 de lei. Bunurile 
le-au dus la o colibă ce le apar
ținea și le-au folosit.

Alte bunuri furate le-au dus 
în grădina casei lor. în schimb, 
pe cele luate de la S.C. Prest 
Comex Petrila le-au urcat chiar 
în podul casei. Valoarea aces
tora era de aproape 2.000.000 
de lei. Cam aceeași valoare au 
avut și cele furate de la un 
chioșc aparținând SC HIV Impex 
SRL Petroșani. Mai exact, 
1.700.000 de lei.

lată și alte firme care au ră
mas fără bunuri după ce au 
fost "vizitate" de frați și prietenul 
lor. S.C. Fremedia Prest SRL Pe
trila - 1.349.000 lei; S.C. Socom 
Petroșani - 580.000 lei; Ion 
Udrescu din Petroșani - 985.000 
lei; S.C. Carina Petroșani - 
1.800.000 de lei ș.a.

Și-au dus băieții în această 
vreme trai de boieri... Acum regi
mul s-a schimbat. Cel puțin pen
tru o vreme.

Despre cât de ușor se 
poate ajunge la un scandal 
de proporții o dovedește și 
ceea ce o să vă spunem în 
rândurile de față. Suntem la 
Petrila, la localul "Dracula", în 
jurul orei 23. Trei tinere și un 
tânăr joacă biliard. Numele 
lor este Traian Dumitru, Livia 
Belei, Dorica Fetico și Cris
tina Fetico. Localul este a- 
proape plin. La o masă din 
apropiere beau Constantin 
Muntean, Ion Bordean și Ion 
Notar. Toți sunt din Petrila și 
sunt relativ tineri. Primul este 
recidivist. De remarcat că toți 
trei sunt beți.

La o vreme, în local vine 
și mama lui Bordean. Ei bi

Gabriela, gestiunea frauduloasă și 
uzul de fals

La Asociația de locatari nr. 
13 din Petroșani, o vreme a lu
crat ca administrator și Gabriela 
Bird. Aproximativ vreo cinci ani. 
După un timp s-a constatat că 
respectiva asociație avea mari 
datorii către furnizori. Din acest 
motiv s-a constituit o comisie 
care să verifice evidențele con
tabile. Prima constatare: din su
ma de 7.097.768 de lei care tre
buia plătită furnizorilor, s-a achi
tat doar 1.361.408 de lei, nepu- 
tându-se justifica aproape 
6.000.000 de lei. Ce se întâmpla 
de fapt? Administratorul încasa 
banii de la oameni, dar nu îi de
punea la CEC în contul furni
zorilor, ci îi folosea în interes 
personal. Motivația potrivit că
reia nu avea alte surse de ve

ne, femeia pornește un con
flict care avea să degenereze. 
Sub pretextul că în timpul jo
cului ar fi atins cu tacul pe u- 
nul dintre cei trei, mama griju
lie aplică mai multe lovituri cu 
palmele Doricăi și Silviei.

în aceste condiții, Traișn 
Dumitru a încercat să inter
vină în ajutorul celor două, dar 
Bordean se repede asupra lui 
cu pumnii și picioarele. Pe 
fondul acestor agresiuni, al 
unor injurii, amenințări și ex
presii vulgare, Bordean varsă 
o sticlă de Coca Cola pe fața 
omului.

Acesta a fost doar înce
putul, pentru că scandalul va 
lua proporții. Toți din local 

nituri decât indemnizația de la a- 
sociație pentru a-și întreține fa
milia nu are nici un suport. Chiar 
dacă soțul nu lucra doar din când 
în când.

Cercetările au scos la iveală 
însă și alte matrapazlâcuri: bună
oară faptul că datoriile asociației 
față de furnizori sunt mai mari de
cât diferența dintre încasări și 
depuneri. Acest lucru, întrucât 
Gabriela Birci falsifica duplicatele 
din blocurile de chitanțiere pentru 
a acoperi din sumele însușite.

Practic, ea ștergea prima cifră 
înscrisă pe duplicat, iar în registrul 
de casă trecea suma mai mică, re
zultând că locatarii au plătit sume 
mai mici decât cele calculate. Nu 
mai puțin decât 35 de asemenea 
duplicate a modificat cea în cauză. 

sunt amenințați. Se creează 
o stare de panică.

Cei trei prieteni, ajunși 
într-o stare avansată de e- 
brietate, încep să răstoarne 
mobilierul, mese, scaune, 
mese de biliard. Iar pentru 
ca spectacolul să fie com
plet aruncă cu scrumiere, sti
cle și pahare în pereți, gea
muri și uși.

Doar poliția a reușit să-i 
liniștească pe huligani. Vă 
dați seama ce peisaj a ră
mas după ei! Toți s-au ales 
cu câte un an și șase luni 
închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de ultraj contra 
bunelor moravuri și tulbu
rarea liniștii publice.

Pentru a băga milioane în bu
zunar, dna administrator mai elibera 
chitanțe fără a pune coala de 
indigo, completând ulterior dupli
cate cu sume mai mici decât cele 
trecute în original. De asemenea, 
elibera chitanțe pe care le obținea 
prin ruperea ultimei file de la blo
curile de chitanțiere la care nu 
lăsa duplicat și pe care nu le înre
gistra în registrele de casă.

Paleta infracțională a dnei se 
încheie prin încasarea unor bani 
de la locatari prin folosirea altor 
chitanțe decât cele din blocurile 
de chitanțiere ale asociației.

A foot condamnată pentru 
gestiune frauduloasă și uz de fals.

' Pagină realizată de
Valentin NEAGU
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Deghizare. Este înțeleasă 
ca o formă de simulație în care 
actul aparent îmbracă haina unui 
alt act decât acela încheiat real
mente între părți, a cărui natură 
juridică adevărată este stabilită 
în actul secret. De exemplu, un 
contract de donație poate fi de
ghizat în contract de vânzare- 
cumpărare, pentru a evita re
ducerea libertății la cererea untii 
moștenitor.

De asemenea, actul aparent 
ascunde, modifică și denatu
rează o parte din clauzele sau 
condițiile actului realmente în
cheiat, care sunt stabilite de ac
tul secret. Bunăoară, se indică

| în actul aparent un preț mai mic | 
■ decât cel convenit în realitate ■ 
* de părți. ’S-2____________ J
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Răspundem 
cititorilor

Cartea de imobil
Octavian Spiridon din Hunedoara 

întreabă care este în prezent situația 
"Cărții de imobil", lată ce trebuie să se știe 
în legătură cu aceasta.

Proprietarul, administratorul sau loca
tarul desemnat de asociație ca respon
sabil al Cărții de imobil are următoarele 
atribuții:

® să înscrie pe baza buletinului de 
identitate (carte de identitate) persoanele 
care domiciliază sau au reședința în 
imobilul respectiv;

® să prezinte Cartea de imobil, la 
cerere, numai organelor abilitate ale 
Ministerului de Interne;

® să acționeze pentru respecta
rea normelor legale privind menținerea 
ordinii și liniștii publice, precum și pentru

prevenirea unor fapte care pot prejudicia 
avutul particular sau leza integritatea cor
porală a locatarilor;

® să țină permanent legătura cu 
sectoristul căruia să-i aducă la cunoștință 
modificările apărute în situația persoanelor 
fizice și orice aspect de încălcare a legii 
care poate aduce prejudicii locatarilor ori 
poate tulbura ordinea și liniștea în imobil;

® să invite pe sectorist sau șeful 
acestuia cu ocazia ședințelor organizate, 
pentru a le aduce la cunoștință anumite 
probleme de interes general sau care intră 
în competența poliției, ori pentru a le solicita 
prelucrarea de acte normative și măsuri de 
prevenire împotriva unor infracțiuni.

în momentul schimbării din anumite 
motive a responsabilului Cărții de imobil va fi 
anunțat și organul de poliție.

loan Bota, Baia de Criș. în caz de agre
siune fizică vă puteți adresa justiției. Cu 
alte cuvinte puteți da în judecată pe cel 
care v-a atacat soția cu cpasa. 
______________________ |_____________ >

Americanii și legile lor trăsnite 
neabrogate

© Statul Tennessee este îngăduitor 
cu bărbații care-și "corecționează" din când 
în când "jumătățile", cu singura condiție: bățul 
să nu fie mai gros decât coada măturii!

© Femeile din localitatea 
Owensburg, statul Kentucky, sunt destul 
de mulțumite că nu se ține seama de o 
lege ce le interzice să-și cumpere pă
lărie dacă... nu au aprobarea soțului!

© Dacă cineva are de gând să ci
tească ziarul pe stradă după ora... 20,00 
este bine să nu se afle în Southbridge - 
Massachussetts, pentru că acolo o lege 
veche de o sută de ani interzice acest lucru!

© Sălile de cinema din Glendale - 
California n-ar trebui să proiecteze 
filme de groază decât în zilele de luni, 
marți și miercuri, după cum le impune o 
lege din anii '50!

© în Washington, de aproape două 
sute de ani, nu se poate pescui stând în... 
șaua calului!

© Cei care adorm pe stradă în 
localitatea Cicero, din statul Illinois, în 
zilele de duminică, trebuie să aibă 
mare grijă să nu... sforăie! Cine știe, 
poate vreun judecător cu mare respect 
pentru legile date de strămoșii săi va 
trece la aplicarea celor mai curioase 
dintre acestea!

© Frizerilor din Fichtburg 
Massachusetts nu le este permis să poar
te pieptenul... după ureche!

© Dacă șerifilor din statul Idaho li 
s-ar cere să elibereze aprobări pentru... 
cumpărarea vreunei găini, după apusul 
soarelui, probabil că aceștia ar demi
siona fără ezitare!
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Ediția a X-a a Concursului Național de 
interpretare instrumentală și arte plastice

(Urmare din pag. 1)

“Ce alt scop mai înălțător 
ar putea să aibă “Concursul 
de Interpretare Instru
mentală", ediția I, decât să 
promoveze și să dea o cât mai 
mare strălucire, prin artă 
in te rpre ta ti vă ins trumen ta lă, 
unei moșteniri culturale unice 
prin frumusețea și noblețea 
ei! "

Sub semnul unor asemenea 
ale 

Toduță 
Muzică 
Deva -din

cu zece ani, 
Concursului 
interpretare

Universității “Tibiscus" din 
Timișoara): câte 20 premii I și 
II, 27 premii III și 16 premii 
IV (secțiunea Muzică), 
respectiv câte 8 premii I, II și 
III și 24 mențiuni (secțiunea 
Arte plastice), precum și 2 
prem ii “Sigism un d Toduță ", 
un Premiu al tinereții și 5 
premii speciale. Din rândul 
laureaților premiilor I, nouă 
au fost nominalizați pentru 
trofeul concursului - Marele 
Premiu - pe care în final l-au 
disputa t Sim ina

a unei 
actuala 
Națio- 
instru-

Concursul 
de 
cu 
al 

cu

acest an 
împreună

Școlar 
fi
Națio-

Suzana Bartal, câștigătoarea 
Marelui Premiu al ediției 

a X-a.
Foto: Tiberiu PLEȘA

pot număra cu prilejul unui 
concurs de asemenea 
anvergură, rămân premiile, 
diplomele, impresiile, poate 
și neîmplinirile, sau fie doar 
și simpla experiență 
noi confruntări. Că 
ediție a Concursului 
nai de interpretare
mentală și arte plastice și-a 
meritat caracterul jubiliar, o 
dovedește și aprecierea dlui 
Fio ren tin Mihăi eseu:

“Ediția din acest an ți- 
e greu s-o compari cu 
orice. Când “copilul" 
împlinește zece ani, atunci 
se strânge toată familia; și 
sunt sigur câ e o săr
bătoare, așa cum a fost și 
sărbătoarea de anul acesta, 
cu o strălucire deosebită. 
Am avut bucuria să văd câ 
totul e 
că în 
concurs 
mulțime

Nu am simțit nici un 
pic câ acest concurs a fost 
părăsit de-a lungul tim
pului, ci dimpotrivă din ce 
în ce mai îndrăgit și mai 
“asumat" de către orașul 
Deva. Așadar este un 
concurs care și-a câștigat 
re numele și asta înseamnă 
totul, la urma urmei".

participanților nu mai puțin de 
500 de video-spoturi 
publicitare culese din întreaga 
lume. De menționat câ între 
acestea și-au găsit loc și 
câteva spoturi publicitare mai 
inspirate realizate în țara 
noastră, cum sunt reclamele 
făcute pentru noul Tide, pentru 
Conex Go și anvelopele Mon
tana, acestea fiind selectate 
de către dr. Jean Marie 
Boursicot, realizatorul specta
colului total, în care au fost 
cuprinse cele mai reușite de
mersuri ale companiilor occi
dentale pentru a-și vinde cât 
mai bine marfa. în context ar 
mai fi de amintit că meniul 
nopții i-a purtat pe participant!, 
adică pe devoratori, prin 
întreaga lume, aducându-le 
în față și servindu-le pe tavă 
cele mai scurte, mai lungi și 
mai reușite creații publicitare,

M cai ip te ai
dlevciraitciriillcir die

lai Cevai

anterioare (consem- 
numărul anterior al 

nostru) și după două 
competiție - cu Gala

generoase gânduri 
maestrului Sigis m un d 
- patronul Liceului de 
și Arte Plastice 
incepea, in urmă 
prima ediție. a 
Național de
instrumentală, in prezent și de 
arte plastice. Perseverând an 
de an in promovarea valorilor 
autentice și in afirmarea 
tin erelor talcn te, corn pe ti ți a
de la Deva și-a dobândit un 
binemeritat renume în peisajul 
de gen la nivel național.

Ediția jubiliară (a X-a) n-a 
făcut decât să confirme că 
acolo unde se fac eforturi 
pentru ca ceva să reușească, 
izbânda răspunde pe măsură 
“pro vocărilor 
organizat și în 
liceul devean 
Inspectoratul
județului Hunedoara 
Ministerul Educației 
nale s-a finalizat duminică (31 
mai a.c.) - după Gala câști
gătorilor Marelui Premiu din 
edițiile 
nată in 
ziarului 
zile de
la ureaților.

Atât președin tele juri ului 
de la secțiunea Muzică - dl 
Florentin Mihăiescu (dirijor, 
decan al Facultății de Com- 
poziție-Muzicologie-Dirija t a 
Academiei de Muzică “Gh. 
Dima" din Cluj Napoca), cât 
și dna Monica Soltan (director 
adjunct al liceului devean) 
a preda u s tră da n iile orga n iza- 
torilor, precum și implicarea 
altor factori locali - oficia
lități, sponsori etc pentru 
desfășurarea în cât mai bune 
condiții a concursului, ceea ce 
pot constitui premise și pentru 
reușita edițiilor viitoare.

Protagoniștii Galei au 
fost, eviden t, câștigătorii 
numeroaselor premii acordate 
de cele 
concursului 
președinții 
Fio ren tin i 
pectiv, Adrian Marian (decan 
al Facultății de Design a

două jurii
i și înmânate 

acestora
Mihăiescu și,

ale 
de 

dnii 
res-

Croitorii (cl. I vioară, 
București), Bogdan Ba nu (cl. 
a VH-a violă, București), 
Gabriel Broșteanu (cl. a VIII- 
a chitară, Craiova), Andrea 
Prejmerean (cl. a IlI-a pian, 
Brașov), Suzana Bartal (cl. a 
V-a pian, Timișoara) și Adrian 
Petru Cioica (cl. a VIII-a 
oboi, Cluj Napoca), cu 
mențiunea că Paul Sârbu (cl. a 
V-a vioară) din Deva, obținând 
calificativul maxim o dată, a 
evoluat doar demonstrativ, 
nemaiconcurând acum pentru 
trofeu. Cu voturile numărate 
in fața publicului prezent in 
sala festivă a Prefecturii, 
decizia juriului a fost ca 
Marele Premiu al ediției a X- 
a să revină Suzanei Bartal, 
elevă a Liceului de Muzică 
“Ion Vidu” din Timișoara 
(premiul - in valoare de un 
milion de lei - a fost acordat 
de către 
director al 
Deva).

Dincolo
de ore de muncă pe care deo- 
p o tri vă orga n iza tori, par ti ei- 
pan ți, membri ai juriului le

dl Emil Szitar, 
S. C. Simako SRL

de zecile și sutele

RETROSPECTIVA^
Vizita președin

telui României In 
Canada - un succes. în 
tot cursul săptămânii tre
cute, șeful statului român, dl 
Emil Constantlnescu, s-a 
aflat, în fruntea unei 
delegații, într-o vizită oficială 
în Canada. Deși principalul 
obiectiv al vizitei - contractul 
privind reactorul nr.2 al 
centralei nucleare de la 
Cernavodă - nu a fost atins, 
dl Emil Constantinescu a 
declarat duminică, la în
toarcerea în țară, că vizita a 
fost un succes deplin. Ofi
cialii români au avut contacte 
pe multiple planuri în înde
părtata Canada, cu omologi 
ai lor, încercând să-i de
termine pe aceștia, ca și pe 
oamenii de afaceri cu care s- 
au întâlnit, să vină să In
vestească în România, care 
oferă condiții multiple și 
avantajoase de colaborare.

'b A căzut cortina 
peste TIBCO ’98. Mier
curi, 27 mai a.c., Târgul

Internațional de Bunuri de 
Consum, TIBCO ’98, și-a 
închis porțile, după ce timp 
de o săptămână și-a primit 
sute de mii de vizitatori. în 
ultima zi a târgului, ajuns la a 
XV-a ediție, au fost de
cernate medaliile de aur, 
argint și bronz expozanților 
care au prezentat cele mal 
frumoase și mal perfor
mante produse. în viziunea 
organizatorilor, expozanților 
și publicului vizitator, TIBCO 
'98 a fost o reușită deplină, 
lansând un nou punct de 
plecare a afacerilor în acest 
domeniu.

'b Bugetul de stat 
la Curtea Constitu
țională. Parlamentul a adop
tat, în sfârșit, în cursul 
săptămânii trecute, cu 231 de 
voturi “pentru”, 129 "împo
trivă” și trei abțineri, pro
iectul Legii bugetului de stat 
pe anul 1998. Un număr de 83 
de senatori și deputațl din 
opoziție au contestat proiec
tul legii la Curtea Constitu
țională pe motiv că Minis-

minunat organizat, 
sprijinul acestui 
a sărit totuși o 
de sponsori.

simțit nici

A consemnat
Georgeta BÎRLA

unele dintre ele fiind realizate 
prin metoda animației.

Pe lângă Dialog, specta
colul a mai avut ca orga
nizatori Grupul de Presă 
Transilvania Expres, iar 
producătorul general este 
firma Da KINO. La reușita 
manifestării au participat 
numeroși sponsori, în rândul 
cărora se află, cum rezultă și 
din pliantul editat și oferit 
tuturor participanților, alături 
de "Cuvântul liber", o serie de 
cunoscute firme din țară și 
din județul nostru. între 
acestea le amintim pe Ha
vana Club, Frucade, Efes Pil
sner, Radio Contact, Tran
silvania jurnal etc.

între surprizele oferite de 
către organizatori se înscriu 
concursurile ce au avut loc în 
timpul pauzelor, cât și 
premiile de vis (datorate 
spectacolului de noapte) 
acordate norocoșilor 
participant Marele premiu a 
constat într-un pachet Easy 
ALO - telefon GSM Alcatel 
One Touch Easy și cartela 
ALO, casete video și audio, 
produse electrocasnice, 
tricouri, insigne ș.a.

Evenimentul publicitar al 
anului 1998, avându-l pe Dia
log ca sponsor oficial, se va 
bucura, cu siguranță, ca și la 
Deva, de un larg interes și de 
succes deplin.

Foto: Cornet
POENAR

reforma
(Urmare din pag. 1)

CRISTIAN 
GIREADĂ- 

fericitul câștigător al 
marelui premiu 

oferit la “Noaptea 
devoratorilor de 

publicitate ” 
organizat sâmbătă la 
Casa de cultură din 

Deva - un pachet 
Easy Dialog.

Consiliile locale nu
aplică legea?!

...........11111111111111111111111111111111111111111111111111..
Printr-un document primit de la Grupul de Pompieri "lancu de 

Hunedoara" am fost înștiințați despre unele aspecte privind 
aplicarea Legii 212 din 1997 de către multe consilii locale din 
județ.Se spune între altele că, deși s-a făcut cunoscută prin 
instruire directă și adrese, consiliile locale și primarii nu au trecut 
la aplicarea concretă a obligațiilor ce le revin din respectiva lege.

Nu s-au stabilit, de exemplu, cuantumurile taxelor speciale 
pentru serviciul public de pompieri și pentru informarea 
cetățenilor asupra riscurilor de incendiu. Nu s-a asigurat apoi 
includerea în planurile de dezvoltare urbanistică a unor amenajări 
cu privire la alifnentarea cu apă, căi de acces pentru intervenție și 
realizarea de sisteme de anunțare-alarmare în caz de incendiu. 
De asemenea, legea prevede analizarea în consiliul local a 
capacității de apărare. Or, acest lucru nu s-a realizat.

Exemplele cele mai elocvente sunt cele ale consiliilor locale 
Deva și Petroșani. Deși acestea și unitățile de asigurare a 
alimentării cu apă au fost sesizate de mai mult timp, problema 
alimentării cu apă prin hidranți stradali în zonele principale ale 
localităților nu este rezolvată.

Trebuie precizat apoi că la Consiliul județean și la cele locale 
nu s-au prevăzut în mod clar fonduri bugetare distincte activității 

jje protecție împotriva incendiilor. (V. NEAGU)

ferului Educației Naționale i 
s-a acordat mai puțin de 4 
la sută din Produsul Intern 
Brut, ceea ce încalcă 
prevederile legii învăță
mântului. Deci, până la re
glementarea acestei pro
bleme, promulgarea legii 
bugetului de șeful statului 
și intrarea ei în vigoare va 
mal curge multă apă pe 
Dâmbovița.

A intrat în vi
goare Legea privind 
sănătatea publică. 
Șeful statului, Emil Con- 
stantinescu, a promulgat 
Legea privind asistența de 
sănătate publică. Potrivit 
legii, asistența medicală 
curativă se asigură în 
cadrul sistemului de asi
gurări sociale și presu
pune activitatea de asis
tență medicală primară 
care funcționează prin 
cabinetele de stat sau 
private și asistența medi
cală de specialitate care 
funcționează prin cabinete 
medicale, spitale, centre 
de diagnostic și trata
ment, centre de sănătate 
sau alte unități de profil, 
de stat sau privat.

/■

EROILOR
HEMULUI

S

(Urmare din pag. 1)

Uniunii “Vatra Românească", dl 
Dorin Crișan, inspector șef ad
junct al Inspectoratului școlar 
județean și dl loan Tebieș, ve
teran de război. Elevi ai școlii 
generale din localitate au recitat 
poezii patriotice, au intonat 
cântece închinate celor ce au 
săvârșit suprema jertfă pentru 
independența, suveranitatea și 
propășirea României.

Momentul, ce a avut loc 
duminica trecută la Băița, a fost 
unul de înălțare sufletească, a 
reprezentat omagiul actualilor 
cetățeni ai satului față de eroii 
neamului ce s-au “ridicat la 
luptă", la chemarea Craiului 
Munților Apuseni, pentru ca 
românii din această parte a țării 
și din toată Transilvania să 
trăiască demn și liberi în țara lor.

Clorbea, cere schimbarea 
din funcție a lui Radu 
Berceanu.

Este cu atât mal de 
neînțeles atitudinea acestor 
reprezentanți ai PNȚCD, având 
în vedere că măsurile luate la 
nivelul celor trei regii de 
Interes național sunt 
reformiste, au avut la bază 
criteriul competenței, că ele 
au fost considerate corecte șl 
necesare de însuși premierul 
Radu Vasile, colegul lor de 
partid, că au fost apreciate 
chiar de reprezentanți ai 
opoziției, Ion Iliescu și Nicolae 
Văcăroiu. De altfel, liderii 
politici din coaliție s-au reunit 
la foarte scurt timp după 
“bomba” lui Radu Berceanu 
șl întoarcerea din Turcia a 
premierului Radu Vasile, 
pentru a analiza situația și a 
stabili măsuri. Cum era 
firesc, Petre Roman șl-a 
apărat colegul, Mircea lones- 
cu Quintus a fost evaziv și 
împăciuitorist, în timp ce 
Marko Bela a considerat că 
Radu Berceanu trebuie să-și 
revadă măsura, să dea înapoi.

Poate Radu Berceanu s-a 
pripit puțin, luând măsura de 
unul singur, în absența din 
țară a șefului statului și a pre
mierului, el însuși (ministrul 
R.B. - n.n.) plecând Imediat să 
completeze delegația dlui Emil 
Constantinescu în Canada.

însă procedura sa a fost șl 
corectă șl legală și necesară 
șl în spiritul prerogativelor 
pe care i le conferă funcția. 
Oare chiar cred mai marii 
coaliției, în speță PNȚCD, că 
este obligatoriu ca un 
ministru, oricare ar fi el, să 
ceară aprobare de la partidul 
său pentru a-și executa 
atribuțiile profesionale ce-i 
cad în competență? Parcă s- 
a dus vremea când partidul 
era în toate.

Asemenea atitudini, 
indiferent din ce zonă a 
eșichierului politic vin, 
izvorâte din orgolii rănite șl 
perfidie politică, sunt 
periculoase. Ele pot de
clanșa noi conflicte în 
coaliția aflată la putere, și 
așa destul de șubredă, 
eventual o nouă criză, 
dezvăluind străinătății inca
pacitatea românilor de a 
guverna, umbrind ima
ginea țării și îndepărtând-o 
tot mai mult de râvnita 
Europă și de structurile ei 
moderne. Sau poate sunt 
doar încercări concertate, 
pe mai multe planuri, din 
mal multe zone ale 
politicului, de a apropia 
data alegerilor anticipate. 
Este la fel de grav, mai ales 
văzând cum se mișcă altă 
lume, de foarte aproape, 
din jurul României.

Conferința “Probleme
tale dezvoltării regionale”

(Urmare din pag. 1)

răspuns deosebit de fa vorabil cererii delegației române de 
a sprijini finanțarea, cu un credit nerambursabii, a unui 
proiect privind crearea unei rețele turistice în județul 
Hunedoara care să valorifice moștenirea istorică a acestui 
județ și a invitat delegația română să înceapă demersurile 
necesare de asociere a ADEH ia asociația internațională a 

^agențiilor de dezvoltare, EURADA.
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• Un ultim omagiu din partea 
familiei Toma din Soimuș, celui care 
a fost un bun prieten și coleg de 
serviciu,

dr. IOSIF COCOȘ

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

DIVERSE
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace ! (8369)

“Zilele Scriitorilor Zărăndeni”,

• Vând casă cu grădină. Deva, 
str. Călugăreni, nr. 66, orele 18-20 
(8366).

• Vând casă, trei camere, 
bucătărie, beci, garaj, gaz, anexe 
500 mp, grădină. Deva, Vlaicu, 95, 
227298, 170.000.000 negociabil 
(7097)

• Vând apartament 2 camere, 
Simeria, parter, posibilități priva
tizare. Tel. 261826 (8080)

. • Vând apartament 2 camere 
Deva, Kogălniceanu, F3/ ap.37. 
(8090)

• Cumpăr apartament 2 camere, 
etaj 1 sau 2, zona oraș vechi, Brad. 
Tel. 650921, după ora 16. (7519)

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria, str. A.Iancu. Tel. 261407 
(8094)

• Vând /schimb apartament 3 
camere, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane închise, pivniță, beci, parter 
înalt, Gojdu. Tel. 231802, negociabil 
(7076)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, beci, balcon. Deva, Titu 
Maiorescu, 90 milioane, negociabil. 
Tel. 621446 (7903)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, zona Mărăști. Infor
mații tel. 626085 (8121)

• Vând Dacia 1310, an fabricație 
.1984. Tel. 094527715 (8362)

• Vând tractor U61 DT, remorcă 
5 tone. Tel. 215446, după ora 16. 
(8082)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629 (OP).

• Vând oțel-beton 6, 8, 10, 12. 
Tel. 213637.(8067).

• Vând pui pisică birmaneză. 
Informații tel. 094/524487 (8092)

■ Vând urgent mașini tâmplărie, 
remorcă auto. Orăștie, str. Fundătură 
nr. 22. (7902)

• Vând societate comercială, 
stare de funcționare. Tel. 242119, 
după ora 16. (7905)

• Vând orgi Yamaha PSR-330, 
PSR-530, Roland E-38, E-68 și în 
rate. Tel. 094/568948 (7906)

• Vând restaurant-bar Motel 
Vața Băi, suprafață 318 mp, apă, 
curent trifazic. Informații tel. 056/ 
195151 sau 094/857223 (8105)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90 000 lei), video, 
satelit. 092/368868. (OP)

• Vând mobilă sufragerie, preț 
negociabil. Informații zilnic între 18- 
20. Tel. 227472 (8114)

• Prin sentința civilă 276/1998 
din dosarul civil 440/97 al Jude
cătoriei Hunedoara s-a desfăcut 
căsătoria dintre soții Făgărășan 
loan și Făgărășan Ana. (7409)

• Organizația județeană 
PSDR Hunedoara transmite sin
cere condoleanțe familiei 
Cocoș, pricinuite de decesul 
minunatului

dr. IOSIF COCOȘ

DECESE Dumnezeu să-l odihnească! 
(8375) 

• Vând telefon Alcatel, nou și 
telefoane celulare second/hand. 
Prețuri avantajoase. Tel. 094/ 
556002 (7408)

• Angajăm agenți vânzători 
pentru distribuirea produselor 
companiei URSUS România. Expe
riența în cadrul activității de 
distribuție și studiile superioare 
constituie un avantaj. Interviurile 
vor avea loc în Deva, str. Mărăști, 
nr. 25, azi, 2 iunie 1998, ora 14. 
Informații la tel. 233588, 092/ 
281299 (8074).

• Societate comercială anga
jează croitori, confecționeri asam
blori, articole textile serie. Relații tel. 
720957, 092/318205 (7406) ’

• Firmă particulară de distribuție 
angajează gestionar (magazioner). 
Condiții: studii medii sau superioare, 
vârsta maximă 30 ani. Tel. 092/ 
707513 (8122)

• Primăria Toplița. Primim oferte 
pentru execuție plan urbanistic ge
neral al comunei. (OP)

• Pentru nunți! Asigur menținerea 
la rece a tuturor produselor ali
mentare. Informații și programări la 
tel. 247789 (7655)

• Soția Cocoș Gabriela și fiicele 
Roxana și Crenguța anunță cu 
nemărginită durere încetarea din 
viață, în urma unui tragic accident 
rutier, a celui care a fost soț și tată

• Prof.dr.ing. BUJOR 
ALMĂȘAN

IOSIF COCOȘ
Vei rămâne veșnic în amintirea 

noastră și Dumnezeu să'te odih
nească în pace I (8360)

• Conducerea și salariații 
Asociației Județene a Vânătorilor 
și Pescarilor Sportivi Hunedoara 
aduc un ultim omagiu regretatului

dr. IOSIF COCOȘ
om de o aleasă omenie și bunătate. 
Transmitem sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I (8354)

• Colegii de la Direcția Generală 
pentru Agricultură și Alimentație 
regretă dispariția tragică și pre
matură a celui care a fost

dr. IOSIF COCOȘ
om de o aleasă omenie. Sincere 
condoleanțe familiei îndurerate. 
(8362) 

• Colectivul de la SC Agrosim 
Simeria este alături de dr. Gabriela 
Cocoș și deplânge dispariția 
fulgerătoare a celui care a fost

dr. IOSIF COCOȘ
Sincere condoleanțe familiei 

îndurerate. (8362)

• Colectivele Direcției Sanitar 
Veterinare și al Laboratorului 
Sanitar Veterinar Deva anunță cu 
profpnd regret încetarea din viață 
a

dr. IOSIF COCOȘ
director al Direcției. Suntem alături 
de familia îndoliată și mulțumim 
celor care l-au însoțit pe ultimul 
drum. (8360)

• Asociația Medicilor Veterinari 
- Filiala Deva anunță cu mare re
gret trecerea în neființă a colegului

dr. IOSIF COCOȘ
președinte al Asociației. Va rămâne 
în memoria noastră ca un om de 
aleasă omenie.(8360)

• Sindicatul Personalului 
Sanitar Veterinar jud. Hunedoara 
anunță cu regret trecerea în 
neființă a

dr. IOSIF COCOȘ
coleg de o deosebită probitate 
profesională. Dumnezeu să-i 
odihnească în pace ! (8360)

• Familia dr. Miron Stefan este 
alături de familia îndoliată a

dr. IOSIF COCOȘ
și regretă prematura sa dispariție. 
(8360)

• Conducerea SC Decebal 
SA Deva transmite sincere 
condoleanțe familiei îndoliate, în 
urma pierderii tragice a celui care 
a fost

dr. IOSIF COCOȘ
director al Direcției Sanitar Vete
rinare a Jud. Hunedoara. (8365)

fiu al Devei, care a slujit mineritul 
timp de 45 de ani, a încetat din 
viață și este înmormântat în 
București. îl plâng sora Neta, 
cumnatul Stelian, copiii și nepoții. 
Mulțumim celor ce-i vor închina 
un gând bun!,

• Salariații Băncii Naționale a 
României - Sucursala Județeană 
Hunedoara - Deva sunt alături de 
colega Grejdan Maria la pierderea 
suferită prin decesul tatălui și îi 
transmit sincere condoleanțe. 
(8361)

• Neputincioși în fața destinului, 
ne plecăm cu tristețe frunțile și 
aducem un ultim omagiu celui care 
ne-a fost un coleg desăvârșit, un 
om de aleasă ținută morală, suflet 
nobil, lăsând în urma sa zâmbetu-i 
veșnic,

DANBOBARIU
Ne vom aminti mereu de ca

racterul tău frumos și de bună
tatea sufletului tău. Dumnezeu 
să-l odihnească ! Colegii de la 
SC ARDAF DEVA. (8352)

în 28-29 mai s-a desfășurat 
cea de-a VII l-a ediție a "Zilelor 
Scriitorilor Zărăndeni", manifes
tare organizată de Inspectoratul 
pentru Cultură al județului Hune
doara, Biblioteca Județeană 
"Ovid Densusianu" Hunedoara- 
Deva, Biblioteca Municipală și 
primăriile din Brad și Blăjeni. Ac
tuala ediție - sponsorizată de 
ziarul "Cuvântul liber" Deva și 
editurile devene "Emia", "Călă
uza" și "Sigma-Plus" -, a avut 
drept generic "Municipiul Brad în 
documente, evocări, mărturii lite
rare", în prima zi, și "Contribuții 
privind desfășurarea Revoluției 
de la 1848 în comitatele Hune
doara și Zarand", în cea de-a 
doua.

Deschisă la Casa de Cultură 
Brad, cea de-a Vlll-a ediție a 
"Zilelor Scriitorilor Zărăndeni" și- 
a încheiat sesiunea inaugurală 
cu decernarea premiilor la cele 
două concursuri de creație lite
rară. La Festivalul - concurs de 
poezie "Vlaicu Bârna", ajuns la a 
lll-a ediție, au fost premiați Șer- 
ban Marcovescu (Baia Mare) - 
premiu I, Cătălin Tibori (Orăștie) - 
II, Margareta Peli (Timișoara) - III, 
Elena Daniela Sgondea (Orăștie) 
și Laura Meda Stroe (Simeria) - 
mențiuni. Concursul de creație 
literară "Mircea Sântimbreanu" 
(de proză scurtă), ediția a ll-a, 
și-a desemnat drept câștigători 
pe Daniela Ioana Pisoiu (Deva) - 
locul I, Kădâr Mădălina (Orăștie) 
- II, Teodor Lădar (Orăștie) - III, 
Adriana Savin (Hunedoara), Ma
nuela Rusu (Brad) și Alina Pipan 
(Petroșani) - mențiuni.

laaVIII-aeditie
La Liceul "Avram Iancu" 

Brad, scriitorii Mircea Vaida-Voie- 
vod, Radu Selejan, Paulina Popa și 
Nicolae Nicoară-Horia (ultimii doi 
invitații ediției) s-au întâlnit, în 
prezența dlui Dorin Crișan, in
spector general adjunct al In
spectoratului Școlar Județean, cu 
liceenii. Colocviile literare, găzduite 
de Casa de Cultură Brad, au avut 
câteva tematici - "Bradul în docu
mente și evocări litarare", "Un 
periodic literar" și "Personalități’ 
care au dat strălucire Bradului", - 
în cadrul cărora au vorbit scriitorii 
Mircea Vaida și Radu Selejan, mu
zeografii Maria Basarab, loachim 
Lazăr și Mihai David, bibliotecarele 
Maria Razba și Rodica Cristea. 
Poeții Paulina Popa și Nicolae Ni
coară-Horia au recitat din creația 
lor. A mai fost vernisată cu acest 
prilej și expoziția "Bradul în me
moria timpului".

Aniversarea, anul acesta, a 
150 de ani de la Revoluția de la 
1848 a prilejuit în a doua zi evo
carea figurilor marcante ale a- 
cestui eveniment cât și a fap
telor moților, a locurilor din a- 
ceastă zonă implicate în cele 
petrecute atunci. Simpozionul 
științific "Contribuții privind des
fășurarea Revoluției de la 1848 în 
comitatele Hunedoara și Zarand" 
s-a derulat în două secțiuni. Una, 
găzduită de Casa Armatei Brad, 
s-a bucurat de prezența scrii
torului Radu Selejan, cât și de 
intervențiile dnelor Ana Maria 
Mărilă și Maria Razba, de la Bi
blioteca Județeană "Ovid Den
susianu" Deva și Rodica Andruș 
de la Muzeul Civilizației Dacice și

Romane Deva, a dlui Mihai Cer- 
ghedean, de la Arhivele Statului 
Deva. întâlnirea cu cadrele mili
tare s-a încheiat emoționant 
datorită momentului poetic creat 
de Paulina Popa.

Și la Căminul Cultural Blăjeni, 
frumos aranjat pentru acest mo
ment, simpozionul s-a desfă
șurat oarecum similar ca la Brad, 
în sensul că a vorbit mai întâi 
scriitorul Mircea Vaida și a în
cheiat manifestarea poetul Nico- 
lae Nicoară-Horia cu rostirea 
câtorva dintre poemele sale. 
Despre faptele moților în timpul 
revoluției, despre alte aspecte 
legate de eveniment au mai vor
bit loan Sicoe, consilier șef al 
Inspectoratului Județean de Cul
tură, Maria Vârtopeanu, Gher
ghina Boda-Ghena, Adela Her- 
ban și loachim Lazăr de la mu
zeul județean.

Toate momentele "Zilelor 
Scriitorilor Zărăndeni" au fost 
interesante prin elementele ne
cunoscute până acum relevate 
auditoriului, au impresionat prin 
fericita îngemănare a informației 
cu momentele lirice. Ca de obicei 
ospitalitatea moților a fost la 
înălțime, ei bucurându-se de 
prezența celor născuți aici dar 
plecați să-și împlinească ros
turile pe alte meleaguri cât și de 
venirea celorlalți invitați. Un sin
gur regret i-a încercat pe orga
nizatori - după cum mărturisea și 
dna bibliotecară Rodica Cristea 
- absența intelectualilor brădeni 
de la eveniment.

Viorica ROMAN

DGAA Hunedoara S.C. SILOG ELECTRONICS
SRL Deva

Organizează în aata de 18.06.1998, ora 10, 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante la Inspectoratul județean pentru protecția 
plantelor și carantină fitosanitară Hunedoara-Deva:

> inspector șef - studii superioare, 8 ani 
vechime;

> contabil șef - economist, 7 ani vechime.
Tematica și relații suplimentare la sediul DGAA 

Deva, str. 1 Decembrie, nr.19 sau la tel: 218555.

Inspectoratul Școlar al județului Hunedoara
Organizează:

Licitație publică deschisă pentru închirierea unor spații 
temporar disponibile la următoarele unități școlare: 

o 
3 
O 
O 
o 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z

Licitația va avea ioc in data de 4 iunie 1998,ora 10, la sediul 
Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara-Deva, str. Gh. Barițiu, 

nr.2.
Relații suplimentare la sediul școlilor sus-amintite și la 

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara-Deva, telefon 213315.
la aceeași data se vor prezenta și titularii de contracte de 

închiriere expirate, in vederea renegocierii.

Liceul de Informatică Hunedoara;
Grădinița P.N. Nr.2 Petroșani; 
Școala Primară Grid;
Școala Generală Luncoiul de Jos;
Școala Generală Iscroni; 
Grupul Școlar Energetic Deva;
Liceul Teoretic "Avram Iancu" Brad; 
Școala Generală Pui;
Școala Generală Nr.5 Petrila;
Școala Generală Beriu;
Școala Generală Nr.l Brad;
Școala Generală Nr.3 Deva;
Grupul Școlar IMMR Simeria;
Școala Generală Nr.4 Deva;
Școala Generală Geoagiu;
Școala Generală Nr.l Petrila; 
Școala Normală "Sabin Drăgoi" Deva; 
Școala Generală Răcăștie.

I inginer calculatoare;
► vânzător electronice.
Informații la tel: 233099, 
231607, între orele 8-16.

S.C. COOP-FAVIORS.R.L ORĂȘTIE 
str. Eroilor, bl.B, tel./fax: 247493 

VINDE EN GROS Șl EN DETAIL
• CONFECȚII DIN BLANĂ

- produse S.C. FAViOR S.A. ORĂȘTIE
• CONFECȚII DIN PIELE _

- produse S.C. MANPEL S.A. TG. MUREȘ

Vizitați-ne și nu veți regreta!

REGIA AUTONOMĂ 1)E
r

cu sediul în municipiul Hunedoara, 
Bd. Republicii, nr.5,

Organizează licitație publică în data 

de 30 iunie 1998, ora 10,00, la sediul regiei, în 
vederea vânzării de tâmplărie metalică (uși, 
ferestre,vitrine).

Listele se găsesc la Biroul Investiții - telefon 
054/711394 și la depozitul central al RAIL 
Hunedoara din str. 9 Mai, nr.4, telefon 054/ 
712593.

In caz de neadjudecare, licitația se repetă în 
datele de 7 iulie 1998 și 14 iulie 1998.

.X



PUBLIROM Z

ADVERTISING AGENCY 

ANGAJEAZĂ
REPREZENTANT! ZONALI
în orașele Hunedoara, Deva, Orăștie

Se oferă:
>comision generos;
>program flexibil;
>posibilități de afirmare; 
>colectiv tânăr.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 064/192205 și 
așteptați să fiți contactați.

Se cer:
> studii superioare;
> prezență agreabilă; 
>abilități comunicaționale; 
>vârsta maximă 40 de ani.

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND" SRL

Timișoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4,
tel: >156/183558; 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. 
Pref de producător!

Condiții de calitate și garanție asigurate!

<3"

INSTALEAZĂ
Sisteme alarmare 
la efracție și incendiu;
Sisteme <jle televiziune cu circuit închis;
Sisteme de control al accesului prin cartele;
Sisteme de interfonie și videointerfonie; 
Alarme auto;
Geamuri termoizolatoare și folie 
reflectorizantă și antiefracție;
Centrale telefonice.

Persoanele fizice sau 
juridice care doresc să în
cadreze absolvenți în con

dițiile prevăzute de Ordo
nanța de urgență a Guver

nului nr. 35/1997, pot comunica Direcției Generale 
de Muncă și Protecție Socială a județului Hune
doara - Oficiul Forță de Muncă și Șomaj numărul 
de absolvenți necesari pe categorii profesionale 
după cum urmează:

> absolvenți ai învățământului:
✓
✓
z 
z 
z

Anunț
T

✓

Den> zit materiale de construcții

S.C. CLASS -PROIECT SRL Deva

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- ----------

Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și PFL melaminat, panel, ciment, var, 

geam tras și ornament, de orice tip de 
hârtie sau produse din hârtie?

Sursa este COMAT Deva S.A. | 
Relații la tel: 054/233137 sau la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5.

Rețineți: Alegând COMAT Deva S.A. - 
alegeți partenerul ideal!

*

■%

•
Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

Str. Mihai Eminescu, 48, tel: 232715

► Oferta săptămânii \
J ciment, vor, ipsos, ciment alb, aracet, cuie, 

cherestea, plăci azbociment, electrozi, gresie, 
faianță, adeziv, vopsea ulei și lavabilă pentru 
zugrăveli, cărămidă, sticlă Nevada import, plasă 
gard, sârmă ghimpată, plasă Rabitz, grund lemn- 
metal, bitum, carton 
praf piatră, mozaic,

-7r\

bitumat, binale geamuri-uși, 
nisip, tablă Lindab.

feronerie pentru tâmplărie 
lemn.

z.—■

profesional; 
special; 
liceal; 
postliceal; I
superior.

și în cadrul acestora pe profiluri, meserii și 
specializări.

Menționăm că încadrarea absolvenților Insti
tuțiilor de învățământ în condițiile Ordonanței de 
urgență nr.35/1997 se face pe bază de 
convenție încheiată cu Direcția Generală de 
Muncă și Protecție Socială - Oficiul Forță de 
Muncă și Șomaj, prin care se stabilesc numărul de 
absolvenți și condițiile specifice de încadrare a 
acestora.V- .....—...... —

■■■ ■

S.C. VESTIDO 
DESIGN SRL Deva

; Angajează;

X:

• 1 asistentă-secretară
- studii superioare, operare calculator, Ib. ger

mană scris șl vorbit, cunoștințe de contabilitate 
constituie un avantaj, vârsta max. 30 de ani;

• 1 inginer pentru conducerea și 
organizarea activității de producție.

Necesită permis de conducere cat. B, vârsta 
max. 32 de ani.

Informații la tel: 092/232626, zilnic, între orele 
17-19. I

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

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

Inspectoratul de 
Sănătate Publică 

al județului 
Hunedoara-Deva

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 și plafoniere pentru tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

S.C. COMAT Deva S.A
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.5 

Organizează licitație publică în 
vederea vânzării următoarelor

mijloace fixe:

organizează, în data 
de 23.06.1998, 

concurs pentru 
ocuparea unui post 
de asistent igienă la 

Compartimentul 
Igiena Mediului 

Deva.
Dosarul de înscriere 

se depune la I.S.P. Deva, 
până în data 
19.06.1998, ora 12.

Informații suplimen
tare la telefon 225927.

'A ........ . ............

Whirlpool

ADUCE CALITATE VIEȚII

INVESTIȚI ÎN CALITATE!
Din oferta specială de echipamente frigorifice, vă recomandăm:

G Frigider ART 785
Două uși,'v61um total 2351 (congelator - 48 L)

© Combină frigorifică ART 812
Două uși, volum total 241L (congelator - 79L)

© Congelator AFB 409
3 sertare, volnm total 130L

de la 2.493.000 lei
fără TVA

de la 2.849.000 lei
fără TVA

© Autocamion Saviem - 7,5 t;
© Autoutilitare TVD 14 F - 1,2 t - 3 buc.;
© Autoturism Dacia Break;
© Autoturism Dacia 1310 berlină;
© Motostivuitor - 1,6 t.

Licitația va avea loc la sediul societății în data de 5 
iunie 1998, ora 10.

Licitația va fi deschisă (cu strigare).
• Garanția de participare la licitație este de 100.000 lei 
pentru fiecare mijloc fix licitat și se va depune la casieria 
unității până la data și ora începerii licitației.

în cazul neadjudecării tuturor mijloacelor fixe, se 
organizează o nouă licitație în data de 12 iunie a.c., la 
aceeași oră.

Informații suplimentare la tel: 092/307325 sau Iu 
sediul firmei.

HiOVlU
> TAXI 22.22.22, înce

pând cu data de 1 mai 
1998, circulă cu urmă
toarele tarife în pro
gram non-stop: ;

S 1900 lei/km - pe 
timp de zi;

S 2400 lei/km - pe 
timp de noapte.

Cel mai aproape de 
prețul autobuzului.

>’ TAXI 22.22.22 
închiriază autoturisme.

> De asemenea, 
angajează conducători 
auto.

de la 1.943.000 lei
Stă TVA

Nota: prețurile pot fi modificare funcție de cunul USD I

A

In perioada 
11 Mai -15 Iunie, 

profitați de 
oferta specială 
WHIRLPOOL 
în magazinele:

DEVA-SAT - Str. Avram. Iancu Bl. HI, parter, Deva 
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43, Vulcan 
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Petroșani 
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan 
IMCOMEX - Sir. 1 Decembrie, nr. I IA, Deva 
QUASAR - Bd. Decebal, Bl. R, parter. Deva
QUASAR - Bd. Dacia, nr. 20, Hunedoara
QUASAR - Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani 
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter. Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva



? IUNIE 1998| Cuvântul liber

Prin oficii poștale din Județul Hunedoara
Anunțuri de mică 

publicitate la. ziarul 
“Cuvântul liber” 

începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile poștale din 
Județul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se 
primesc, in zilele lucrătoare, anunțuri de mică publicitate 
pentru ziarul “Cuvântul liber”. Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile necesare în acest sens, agenții 
economici șl persoanele fizice din orice localitate au 
posibilitatea sâ economisească timp șl bani, totodată 
existând șansa reușitei în afaceri apelând la servlcijle ce ie 
sunt oferite cât mal aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale 
n .pective.______________ c,____________________________

3D
< Bancnotei de
100.000 lei
începând de ieri, 1 iunie '98, 

Banca Națională a Romi iniei a pus 
în circulație bancnota dt 3 100.000 
de lei și două emisiuni de I bancnote, 
reproiectate din cupiurile de 1000 
și 5000. Noua emis iune de 
bancnote, în valoare de i 1000 și 
5000 lei, va circula în p abalei cu 
vechile emisiuni (S C.)

> Târgurile in> luna 
iunie
Din calendarul târgurile ir ce se

vor organiza în luna iunie a.c. am 
reținut pentru cei interesați că 
acestea au loc după cum urmează: 
în ziua de 4 la Brad (animale și 
mărfuri) și la Orăștie (mărfuri); în 6 
la Hunedoara (mărfuri); în 8 la 
Hațeg și Ilia (animale și mărfuri); în 
11 la Petrila (animale); în 18 la Dobra 
(animale și mărfuri); în 20 la Băcia 
(animale și mărfuri); în 24 la Balșa 
și Ilia (animale și mărfuri); în 26 la 
Zam (animale și mărfuri) și Petrila 
(mărfuri); în 27 la Hunedoara 
(animale); în 29 la Dobra (animale 
și mărfuri) și Hunedoara (mărfuri), 
în^elelalte localități târgurile a 1 loc 
după programul tradițional - în zl-elt 
stabilite. (N.T.)

> Capelă militară
La UM 01098 Brad va ființa în 

curând o capelă militară în clădirea 
Casei Armatei Brad. Preotul loan 
Birău, continuator al tradiției 
preoțești a familiei sale, a făcut 
demersurile necesare obținerii 
obiectelor de cult ortodox pentru 
ca în această capelă să poată fi 
oficiată sfânta liturghie. Capela are 
deja în patrimoniul său câteva 
icoane vechi (din secolul trecut) 
pe lemn, o cruce dintr-un lemn, 
făcută înainte de Revoluția de la 
' 348, și un chivot, de asemenea 
Ov o vârstă venerabilă, ștergare 
tăianasti cu tricolorul. Părintele 
Bir? spera să mai primească și 

obiecte, între care și icoana

Sfântului Gheorghe, patronul 
armatei. (V. Roman)

> Din inimă
Asociația Femeilor Demo

crate din România - Filiala 
Hunedoara urează tuturor 
copiilor țării, cu prilejul Zilei 
Internaționale a Copilului, să le 
fie viața luminată de bucurii, iar 
speranțele și visele să li se 
împlinească. Fie ca toți cei mici 
să se bucure de căldură 
sufletească, de dragostea și 
îngrijirea părintiler. La mulți 
Ani!(Prof. Oprița CRENGÂNIȘ)

■

Conferința de presă 
extraordinară ce a avut loc la 
Palatul Parlamentului din Capitală, 
joi, 28 mai .1998, a fost prilejuită de 
aniversarea unui an de existență 

' a Dialog GSM. în cuvântul de 
deschidere dl Pierre Mattei, 
dire.ctorul general al Societății 
Mobil Rom, arăta că "atunci când 
a lansat Dialog GSM, Mobil Rom a 
□romis că va oferi un serviciu 
GSM orientat spre cerințele și 
nevoile societății românești, cu 
ajutorul căruia comunicarea se 

|va face simplu și sigur, bine și 
l eficient. Acum un an, Dfâlog GSM 
promitea românilor că vor avea o 
libertate totală de comunicare, 
acasă ori la birou, în vacanțe sau 
pe drum. Astăzi, aceasta oferă 
cea mai largă rețea GSM din 
România, care acoperă 183 de 

I orașe, 7350 km de drumuri (50% 
; din teritoriu și 80% din populația 
: țăni). Promitea atunci să facă din 
' telefonul mobil un instrument de 
comunicare la îndemâna oricui. De 
aceea, Dialog a oferit încă de la 
lansare o ofertă tarifară flexibilă, 
croită pe măsura nevoilor de 
comunicare ale tuturor românilor".

Cu același prilej a fost 
anunțată lansarea a două noi 

.^abonamente: Dialog Week-.end și 

CONCURS DE TRACER!
Cu prilejul "Zilei Gardienilor Publici”, a 

avut ioc și concursul de trageri ia probele 
pistol și pușcă semiautomată, ia care au luat 
parte, după cum ne-a informat di Fiorin 
Ștefan, șeful Corpului Gardienilor Publici ai 
județului Hunedoara, gardienii publici clasați 
pe primele trei locuri ia fazele pe 
detașamente desfășurate anterior. 
Concursul a fost organizat în colaborare cu 
Direcția Județeană Hunedoara-Deva pentru 

Jîneret și Sport.

Pe locurile fruntașe s-au clasat, în ordine, 
ia proba pistol: Cornel Ghergan 
(Detașamentul 3 Hațeg), Eduard Franc 
(Detașamentul 2 Hunedoara-Orăștie), 
Nicoiae Me na (Detașamentul nr. 1 Deva), iar 
ia proba pușcă semiautomată: A drian Giurgiu 
(Detașamentul2 Hunedoara-Orăștie), Mareei 
Bucur (Detașamentul 2 Hunedoara-Simeria) 
și Marin Popescu (Detașamentul 4 
Petroșani). Câștigătorilor ii s-au înmânat 
cupe, diplome și premii în bani. (N.T.)

Dialog 600. primul destinat utilizării 
private a telefonului, în special de 
vineri, ora 18, până duminică, ora 
24, iar al doilea care include 600 
de minute de convorbiri naționale 
pe lună, la cel mai ayantajos preț; 
Dialog 600 oferă conectare 
gratuită la internațional.

Timp de un an de zile, tarifele 

Dialog GSM 
n-au fost majorate și pentru ca 
tot mai mulți români să poată 
beneficia de avantajele telefoniei 
mobile, Dialog GSM a propus 
oferte promoționale avantajoase. 
Au fost lansate noi și noi servicii 
cum ar fi Mesageria Vocală, 
Roaming, Apelul în așteptare, 
Cronos, incluse în abonamentele 
Dialog GSM, dar și servicii de 
comunicare profesionale, 
respectiv Mesageri.a Vocală 
Profesională, Birou Mobil și Dialog 
Fax.

întrebările formulate de 
ziariști s-au referit la impactul 
serviciului Dialog asupra 
societății românești, la posibilitățile 
tehnologice pentru eliberarea 
unor canale suplimentare, la 
lansarea unor programe care să 

dea speranță celor aflaț i în 
cazuri disperate etc

S-a reținut din răspunsu rile 
primite că Dialog GSM va 
dezvolta potențialul aces tui 
sector prin crearea și în a Ite 
orașe a unor servicii similai -e. 
Va deveni operațional un asii Fel 
de centru, în scurt timp, la 
Timișoara, iar până la finei 'e 
anului și în alte zone ale țări i. 
Azi, peste 180.000 de româr ii 
sunt clienți ai Dialog GSM. Est, a 
disponibil printr-o largă rețea d( a 
vânzări, care cuprinde peste î 
500 puncte de vânzare în toate i 
țara. Investiția în România va 
atinge minimum 280 milioane de 
dolari până la finele lui '98, 
urmând să evolueze în funcție 
de numărul de abonați. Taxele 
și impozitele către stat se ridică 
la peste 10 milioane de dolari.

Continuând să se implice în 
viața societății, Dialog GSM 
anunța lansarea unui ambițios 
program social destinat 
sprijinirii cercetării, activității 
medicale și ajutorării copiilor cu 
deficiențe de comunicare, prin 
crearea Centrului Dialog pentru 
Comunicare.

Estera SÎNA •
______

Cabinet <||| 
alfabetizare 

în informatica
Noi am anticipai ceea ce 

preconizează acum Ministerul 
Educației Naționale: Intro
ducerea informaticii ca disci
plină de învățământ în școli - ne 
spune dl prof. Aurel Ursu, 
directorul Școlii generale nr. 1 
Orăștie. în urmă c> doi ani am 
încercat, prin fel - proprii, să 
organizăm și să dotăm un cabi
net de alfabetizare în 
informatică pentru elevii din 
clasele V - VIII.

în cabinetul cu pricina, dl prof. 
Adrian Secui, a cărui 
competență șl pasiune pentru 
disciplina pe care o predă și-a 
pus viguroasă amprentă în viața 
școlii, dorește ca noul să fie mai 
mult prezent în dotarea acestui 
cabinet. Cele 7 calculatoare HC 
2000 - patru dotate cu unități 
Floppy și trei cu casetofoane - 
sunt depășite. Dascălul este 
însă preocupat să vină mereu 
cu noutăți în această activitate 
pluridisciplinară ce are ca scop 
elaborarea de noi metode șl 
sisteme automate pentru 
distribuirea informațiilor. Biblio
teca din cabinet e în pas cu noile 
apariții în domeniu, iar pentru 
elevi a pus la dispoziție 
îndrumări, realizate grafic 
atrăgător. Un index al cuvintelor 
cheie, un ghid fulger, un panou 
Computerworld - cu blocurile 
utilizate pentru scheme logice, 
toate ajută la descifrarea acestui 
limbaj aparte al contempo
raneității.

O inițiativă a Inspectoratului 
Școlar Județean e deosebit de 
apreciată de dascăli: profesorii 
de fizică și chimie din zona 
Orăștlei urmează un curs 
Intensiv de informatică, condus 

i de dna Manuela Pănoiu, lector 
i jniversltar la Hunedoara, 
î ncepând cu trimestrul al ll-lea, 
li î Liceul “A. Vlaicu” din Orăștie, 
îi i fiecare joi după-amiază, 
p rofesorii de specialitate devin 
el <evi în Informatică. (L.L.)

LUXUL DE A FI BOLNAV
Până nu de mult, știam că, pentru categoria socială în care mă 

încadrez, be.ieficiui compensării medicamentelor însemna 75 la 
sută d:n prețul integral.

Medicamentul pc care-l folosesc obligatoriu de două ori pe zi 
mă obliga până nu de mult la o contribuție financiară proprie de 
șase mii și câteva sute de lei. Cum ultima rețetă compensată mi-a 
fost refuzată pe motiv că bugetul Ministerului Sănătății datorează 
farmaciei multe zeci de milioane de lei (ceea ce este foarte 
adevărat), ca să fiu sigur că nu mai consum degeaba timpul meu și 
al medicului curant umblând după rețeta compensată, m-am 
interesat la una din farmaciile orașului dacă mai onorează rețete 
compensate. “Da - mi s-a răspuns, le onorăm pe cele cu 80 la sută 
compensare.”

Măi, să fie! - mi-am zis. Statul a mai preluat în sarcina sa încă 5 
la sută din costul medicamentelor pe care le folosesc cetățenii lui. 
Și m-am dus glonț la farmacie să mi se onoreze rețeta. Gândeam în 
sine-mi în timp ce așteptam la rând: 80 la sută compensare din 
valoarea integrală de 25.000 de lei a medicamentului prescris 
înseamnă o contribuție de doar 5.000 de lei. Sfântă naivitate! 
Farmacista îmi ia rețeta, gâdilă de vreo 5 ori tastele calculatorului, 
obținând în final rezultatul, valoarea contribuției mele financiare la 
plata medicamentului: “șaptesprezece mii de lei” îmi comunică 
farmacista sec și așteaptă să scot banii. îi scot, ce să fac? A fi 
bolnav în ziua de azi este un lux, iar luxul se plătește! De curiozitate 
întreb cât este costul integral al medicamentului. Amabilă, farmacista 
îmi răspunde, dar răspunsul mă face să văd stele verzi: “treizeci și 
șase de mii de lei".

Ies din farmacie năucit. Așa a mai preluat statul pe seama sa 5 
la sută din valoarea medicamentului, el suportând de fapt nu 80 la 
sută cât credeam eu, ci doar 53 la sută. Ca să vezi de ce a trebuit 
să gâdile farmacista de 5 ori tastele calculatorului! Meșteri ca noi la 
a complica lucrurile nu cred să mai fie alții. Și asta pentru a ne 
convinge că ceea ce vedem noi negru este de fapt alb. Mă 
gândesc cu tristețe că sunt oameni care folosesc medicamente a 
căror valoare depășește o sută de mii de lei, la care ei trebuie să 
contribuie cu circa 50 de mii de lei; că trebuie să-și procure 
respectivul medicament de două ori pe lună; că trebuie să suporte 
contribuția personală dintr-o pensie de 3, 4 sau 5 sute de mii de lei. 
Da, dar a fi bolnav astăzi e un lux, iar luxul se plătește, o repet.

\________________________________________ lonCIOCLEl)

r
■ Până și soarele a-mplinit 
! dorința celor care au materializat 
Isîmbătă, 30 mai, una dintre 
|plănuitele acțiuni cu cei mici de la
■ Casele de copii nr. 1 și 2 din Deva,
■ învăluind totul în raze calde, 
I binefăcătoare. O zi binecuvântată, 
| care aduce în aerul dimineții glasuri
■ de copii, însoțiți defîadre didactice,
■ avându-i însă aproape pe cei de 
Ila ‘Alter Ego” - asociația care a 
|organizat acțiunile din ziua de 
(Sâmbătă, închinate Zilei 
■Internaționale a Copilului.
* După ce, pe asfaltul din fața 
| magazinului “Ulpia”, fiecare copil a
■ desenat în dreptunghiul conturat 
! pentru el o floare, o casă, un cer 
leu stele, tot ceea ce-n inima lor 
| reprezenta dorință și frumusețe, a
■ urmat stabilirea premianților. S-au 
! aflat aici în plin centrul orașului și

"niter €go" - ele teri și pentru copii
membri ai centrelor locale Deva și 
Hunedoara ale Organizației 
Naționale "Cercetașii României” 
care și-au manifestat dorința să 
contribuie la reușita acțiunii.

Un echipaj al Poliției 
municipiului a asigurat ordinea și 
paza în zonă, pentru ca totul să 
se desfășoare în siguranță.

Câțiva micuți de la Casa nr. 2, 
în diverse costume ce reprezentau 
personaje îndrăgite din basmele 
pentru copii, au prezentat un pro
gram artistic pentru prietenii lor, au 
cântat și au dansat. Gestul familiei 
Liviu și Marfa Mureșan, care au 
împărțit pentru toți baloane 
colorate, a fost primit cu bucurie.

La Aeroclubul “Dacia”’din

Săulești, unde s-au deplasat cu 
un autocar asigurat de Primăria 
Deva, au servit o mâncare 
consistentă (completată de sucuri, 
prăjituri și ciocolată), pregătită de 
membrii Clubului gastronomic al 
asociației, ajutați de câteva 

De Ziua Internațională a Copilului
doamne de suflet. S-au desfășurat 
acolo, în spațiul ozonat al 
aeroclubului, jocuri cu copiii, iar în 
ambianța muzicii cei mici au dansat 
și au zburdat. Gazdele le-au 
prezentat planoarele din dotare, iar 
câțiva membri ai aeroclubului au 
organizat demonstrații sportive.

A urmat festivitatea de 

di acernare a premiilor, pentru cele 
m ai reușite desene, constând din 
ciîrți și jocuri educative, s-au 
îrr ipărțit cadouri pentru toți copiii. 
Pr emiul I a fost acordat copiilor 
Va ilerica Lascu și Ionel Vlad, de la 
Ca isa de copii nr. 2, premiul II - lui

An< trei Luca de la aceeași casa 
de i oopii, iar premiul III lui Vasile 
Son neșan și MihaeleFNechitanj de 
laC asa de copii nr.1.

Lui Adrian Luca i s-a dat 
pre r niu special; mențiune specială 
a Iu < at Luminița Ciuraru. Mențiuni: 
Rentus Lăcătuș, Alin Bodijan, 
Tibe riu Pop, Dan David (Casa de 

copii nr.2), Florica Căldăraș de la 
Casa de copii nr.1, Cipriana Tăbuș 
și Daniel Ciuraru (grădiniță).

Sufletul acțiunii, cum aprecia 
dna Daniela Miheț, președinta 
asociației, a fost de-a lungul zilei 
dna Carmen Micu care s-a implicat 
în buna reușită, dar și dl. Daniel 
Costăchescu, precum și toți membrii 
clubului “Speranța" și Comitetul di
rector al asociației. Dar fără aportul 
sponsorilor - respectiv BCR Deva, 
Club Senza Frontiere (dl Gabriele 
Boscaro), firma Coca Cola, Miss 
Alicia, SC Gutenberg, SC Bibliofor, 
SC Osterbran SRL Deva, SC Recep 
International (Dumbuleu I.), SC 
Karina, Flamingo (dna Pia), SC Pista

Impex SRL, Parohia ortodoxă nr. ■ 
5 (preotul Ștef), firma Asar, SC ! 

Ima SRL Deva, Rombussines Oil I 
Deva, SC Crea Mod, SC Spring- | 
time (Valeriu Goiciu), SC Prod l 
Corn SRL, SC Gama Serv, SC . 
Quadra Import - Export SRL 1 
Deva, SC Data Test, domnii Viorel I 
Șuclea și Sorin Petrica - | 
acțiunea n-ar fi fost decât o ■ 
frumoasă intenție. (

Au sprijinit manifestarea ■ 
doamnele Mioara Besoiu, Mirela | 
luga, lolanda B., Elena Ripoșan, | 
Vargaș M., Mariana Scorța. . 
“Tuturor le mulțumim din suflet, ■ 
în numele prietenilor noștri -1 
copiii” - a ținut să adauge dna | 
Carmen, sperând că dacă a omis ■ 
pe cineva vor fi înțeleși. p

Estera SÎȘA J
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