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Conducere nouă la KEMPES COTIDIAN INDEPENDENT
De câteva zile, la S.C. REMPES S.A. Deva a fost numită o 

nouă echipă de conducere, formată din profesioniști din cadrul 
unității, oameni tineri, dinamici, activi, deciși să schimbe în 
bine soarta acestei mari și importante unități economice din 
municipiul Deva și județul Hunedoara. Director general este 
dl ing. Cristian Prodan, director tehnic - dl ing. Mihai lacob, 
director comercial - dna ing. Marilena Dima, iar contabil șef - 
dl ec. Antoniu Hanca, deținător și până acum al postului 
respectiv. (D.G.)

APARE LA DEVA

“Contransimex” - în sediu nou
Una din cele mai mari și mai Dine dotate unități 

constructoare de drumuri din județul Hunedoara și din 
Ardeal - S. C. Contransimex S.A. Deva - s-a mutat de curând 
tn sediu nou. Clădirea, modernă, frumoasă, echipată cu 
toate utilitățile necesare, se află fn municipiul Deva, pe 
Drumul Național 7, la numai câteva sute de metri de gara și 
autogara Devei. Zilnic, oricine este primit aici cu maximă 
solicitudine. (D.G.)
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Agricultorii 
se confruntă

cu mari 
dificultăți

Dacă 1997 a fost apreciat ca 
fiind cel mai favorabil an pentru 
agricultura românească după 
1990, iată că a venit și rândul unui 
an -1998 - mult mai slab din toate 
punctele de vedere, în special 
pentru producția de cereale. Că 
așa stau lucrurile, nu încape nici 
o îndoială, mai ales având în 
vedere că, după cum se prezintă 
recolta de grâu și de orz în județe 
consacrate ca mari producătoare, 
sunt slabe speranțe de a asigura 
din producția autohtonă nevoile 
reale de consum, acoperirea 
cerințelor putându-se realiza doar 
pe seama importului. Nici cultura 
porumbului în zonele cele mai 
favorabile nu dă certitudinea 
obținerii recoltelor așteptate, 
numai dacă se ține seama că 
sistemele de irigații nu 
funcționează la capacitate, iar în 
aplicarea tehnologiilor s-au 
semnalat numeroase abateri.

Efectul unor neîmpliniri din 
anul trecut se resimte și acum, 
ministrul agriculturii șl alimentației 
amenințând că s-au scos peste 
12.000 tone de ulei din rezerva 
de stat pentru a preîntâmpina o 
criză acută la acest produs. 
Dificultățile majore cu care se 
confruntă agricultorii sunt sporite 
și de neasigurarea resurselor 
bănești necesare plății producției 
de grâu ce ar putea să fie oferită 
la vânzare. Semne serioase de 
întrebare se ridică și în legătură 
cu prețul la care vor putea 
valorifica producția cei ce au 
disponibilități în gospodăriile pri
vate.. In pcest sens este de 
menționat faptul că, așa curii 
rezultă și din datele unui institut 
de specialitate, la o producție de 
3000 kg de grâu la ha cheltuielile 
efective sunt de 1150 lei pe kg, 
iar la un profit rezonabil de numai 
10 la sută, prețul se ridică la 1300 
lei pe kg. Dacă se va plăti sau nu 
acest preț, rămâne de văzut.

Nlcolae TfRCOB 
\___________ _____________

Mu încape îndoială că 
/arujan Vosganian

este un finanțist de marcă și 
un politician abil. în ches
tiunile majore ale activității 
economico-financiare ale
țării, în calitatea sa de 
președinte al Comisiei buget- 
finanțe din Senatul României, 
Varujan Vosganian combate, 
propune, vine cu idei
novatoare, deși unele sunt 
combătute chiar de aliații din 
coaliția aflată la putere.

De curând, el a ieșit la 
rampă cu o inițiativă politică. 
Liderul Partidului Alternativa
României și-a surprins parte
nerii și adversarii cu un 
document interesant, intitulat 
“Manifestul dreptei”, care se 
vrea, în intenția autorului său,

Cine este "dreapta" și ce vrea ea?
un punct de plecare pentru 
modernizarea Convenției 
Democrate Române. Varujan 
Vosganian susține că azi în 
România nu există formațiuni 
politice cu adevărat de dreapta, 
ci doar de centru-dreapta, cum 
este PNȚCD și oameni politici 
cu viziuni de dreapta. Liderul 
PAR își revendică partidul său 
de buzunar, cu atâția membri 
marcanți câte puncte are 
“Manifestul dreptei” (zece la 
număr - n.n.), ca singurul de 
dreapta, spre care vrea să 
polarizeze principalele două 
forțe ale CDR (PNȚCD și PNL), 
deși PNL, ca orientare și ca 
program, este totuși de 
dreapta. De altfel, liberalii sunt 
cei care militează cu 
perseverență pentru capitalism 
în România, ceea ce reiterează 
și Varujan Vosganian în

documentul amintit.
Cu toată goma pe care o 

afișează liderul PAR și în pofida 
faptului că în “Manifestul 
dreptei” sunt înscrise idei și 
principii pe care și alte partide 
le-au vehiculat în campaniile 
electorale, iar unele formațiuni 
chiar le au cuprinse în 
programele lor - idei legate de 
proprietate, de integritatea na
țională și reîntregirea Româ
niei, de consolidarea institu
țiilor statului, de economia de 
piață și umanism real, inclusiv 
de Biserica Ortodoxă Română 
ca lider spiritual al poporului -, 
inițiativa lui Varujan Vosganian 
este interesantă, curajoasă și 
mai ales necesară în perspec
tiva primelor alegeri din 
mileniul al treilea, până când 
Guvernul Radu Vasile va face 
oarece reformă. Aceasta cu 

atât mai mult cu cât de opt 
ani de zile, și nici în prezent, 
țara nu este guvernată 
dinamic și ferm pe adevă
ratul drum al economiei de 
piață. Iar încercările care se 
fac totuși sunt frânate, din 
varii motive (orgolii, interese 
etc) chiar de politicieni din 
sfera puterii.

Cum era de așteptat, 
mulți au sărit la gâtul lui 
Varujan Vosganian. Liberalii 
se revendică partid de 
dreapta, ceea ce și sunt, 
considerând așadar zona 
ocupată. Ei apreciază însă 
Manifestul ca fiind un liant 
al CDR pe un fond autentic 
liberal și au propus PAR să 
fuzioneze cu PNL, idee

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Oglinda 
tării

Te uiți într-o oglindă și-ți vezi 
chipul, cu tot ce-i bun și ce-i rău 
în el. Oglinda nu minte. Doar 
sufletul nu ți-l poți vedea în 
oglindă... Dar și pe el îl poți bănui 
după fizionomia feței.

O țară nu se poate privi în 
oglindă. O țară își face imaginea 
în lume după cum și cât trudesc 
cei abilitați să o proiecteze în 
oglinda mondială, după cum și 
cât, fiecare dintre noi, ținem s-o 
facem să semene cu adevărul, cu 
fața ei adevărată.

Departe de mine gândul de a 
idealiza imaginea țării noastre.

Dimpcrtnvâ trebuie sfl spunem că 
avem mult de lucru până vom 
putea să ne mândrim peste 
hotare cu realizările noastre. 
Protecția socială este ca și 
inexistentă, construcția de 
locuințe a stagnat, șomajul ia 
proporții, inflația se umflă mereu 
ca o gogoașă și doar în^tatisticile 
guvernamentale a fost limitată, 
corupția face ca cetățeanul să nu 
mai aibă încredere în administra
ția de stat, birocratismul în loc să 
fie eradicat face casă bună cu 
autoritățile, privatizarea cine știe 
cum și când se va încheia și 
multe altele. Dacă în economie 
reforma și restructurarea bat 
pasul pe loc, în viața politică s-a 
mai mișcat câte ceva. Avem o 
Constituție cum puține țări mai 
au, democrația a început să 
funcționeze și, chiar dacă unii mai 
cârtesc, acesta este adevărul. 
Chiar și faptul că pot cârti în voie, 
fără teamă, înseamnă că avem o 
oarecare democrație.

A fost adoptată o lege a 
învățământului modernă, care 
acordă o grijă specială și 
învățământului în limbile 
minorităților naționale, de la 
grădiniță până la învățământul 
superior. O lege care este însă 
hulită de o anumită minoritate din 
România. Cu sprijin extern, cu 
orice prilej, cetățeni români ai 
acelei etnii au făcut valuri în

Gh. PAVEL

(Continuare în'pag. 8) Â
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HA! APROAPE DE CER
Luni, în a doua zi de Rusalii, la Obârșa a fost sfințit un monument 

ridicat de locuitorii satului “pentru sănătatea, pacea și fericirea lor”. 
Monumentul, constând dintr-o cruce de proporții, săpată în marmură 
albă, a fost așezat pe dealul “La lacuri" spre a putea fi văzut din orice 
punct al așezării, în orice moment al zilei. Este un simbol al credinței 
localnicilor în Dumnezeu, un semn al ortodoxismului și românismului 
ce-i animă pe oamenii acestui ținut al Țării Moților, urmași răbdători ai 
lancului. Este bine să amintim că satul Obârșa, aparținând de comuna 
Tomești, numără 61 de case și doar ceva mai bine de 267 de locuitori. 
Primăria locală face eforturi susținute spre a-l racorda la realitatea 
cotidiană, mai întâi construind drumuri.

Platoul “La lacuri”, atât de aproape de cer, oferă privirii o imagine 
montană de o neasemuită frumusețe. Aici te afli într-o altă lume pe 
care nu ai mai dori să o părăsești, în care domină verdele crud, sălbatic. 
La o aruncătură de băț răsare, printre coroanele copacilor, satul 
Tîrnăvița (Arad), centru, geamăn cu Obârșa, de ceramică, ambele 
recunoscute și apreciate în țară și străinătate. Nevăzute, dar simțite 
aproape sunt așezările Bulzeștii de Sus, Baia de Criș, Visca, Vorța, 
ascunse de coamele munților, pierdute prin văi.

Pe un deal vecin, ceva mai mic, se află biserica ortodoxă din 
Obârșa. De acolo a venit pe platoul “La lacuri" mulțimea de credincioși 
care asistaseră luni la liturghia oficiată de Rusalii, cu purtătorii de 
prapori și un sobor de preoți, în frunte cu protopopul loan Jorza și 
preotul paroh Axente Lucaci. Aici, la monument, o altă mulțime îi 
aștepta spre a asista la slujba de sfințire a crucii - monument, a rugii 
cum i se spune aici, ridicată pe locul unde din vremi imemoriale 
datează o altă rugă din lemn pe care timpul a deteriorat-o.

Estera SÎNA, 
______ Mine! BODEA 

(Continuare în pag. 8)

' 0 firmă mică s-a 

apucat de export j
Un drum mai lăturalnic din satul 

Nandru, comuna Peștișu Mic, ne 
conduce la o firmă care, privită din 
afară, nu are nimic spectaculos, ba 
chiar dimpotrivă.

Aici își are sediul și spațiile de 
lucru SC MVS Prest Impex SRL 
Nandru. Firma funcționează de 
cinci ani într-un grajd al fostului 
CAP și are drept obiect de 
activitate prelucrarea lemnului. 
Prin ceea ce s-a făcut aici, cei doi 
administratori - Tiberiu Stan și 
Dumitru Gălan - au demonstrat că, 
dacă te bați cu greutățile inerente, 
cu birocrația și necazuri de tot 
felul, se pot realiza lucruri 
deosebite. Practic, de la un fost 
grajd, cum spuneam, acum la 
Nandru funcționează o secție unde 
lucrează 20 de oameni și produc 
binale, uși, ferestre, mic mobilier.

La o recentă întâlnire cu dl. 
Tiberiu Stan ni s-a spus chiar cu 
oarecare‘mândrie că, nu de multă 
vreme, firma exportă mic mobilier 
în Franța. Există, de asemenea, 
reale posibilități ca o parte din 
producție să ia drumul Austriei, 
formalitățile fiind foarte avansate în 
acest sens. fV. NEAGU)________
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într-o după-amiază a săp- 
Itămânii ce s-a încheiat, am 
. asistat la o scenă petrecută pe I trotuarul din fața complexului 
| "Miorița” din Deva. Protagoniștii 
. scenei: doi gardieni publici și o I florăreasă în vârstă. Gardienii își 
| foloseau autoritatea pe careje-o J dă uniforma pentru a o sili pe I florăreasă să părăsească locul 
| pe care îl ocupase.
. Nici chiar privirea părintesc - i dojenitoare a florăresei (cuI adevărat florăreasă și nu inter- | 
! mediară în comerțul cu flori) nu . 
I i-a înduplecat pe vajnicii apărători I I ai dreptății, curățeniei și liniștii | j publice.I Nu punem în discuție opor- l tunitatea prezenței pe trotuare a 
! florăreselor din zona sus- 
I amintită, însă ne vedem siliți să I întrebăm instituția ce cu onor o 
! reprezentau cei doi gardieni: 
I CHIAR NU A MAI RĂMAS NIMICI DE REZOLVAT în orașele I 
! noastre? (A.K.O.)
La MMM MM BMM WM «J

I 
I 
I
I 
I

Anii se întorc prin clepsidra timpului luând măsura clipelor ce 
întregesc emoțiile încă unei revederi. Dascălii redevin acum elevi, 
trecând de cealaltă parte a catedrei, în băncile pe care le-au părărsit 
în urmă cu...douăzeci de ani.

Pentru trei dintre clasele promoției 1978 a Liceului Pedagogic din 
Deva, vineri (5 iunie a.c.) a fost sărbătoarea reîntâlnirii foștilor 
absolvenți ■ învățători și educatoare ■ nu doar cu colegi, ci și cu 
apreciatii lor profesori, care pe-atunci continuau să dea și să înalțe 
prestigiul școlii devene. Era promoția ce a reunit ultimele clase ale 
învățământului pedagogic cu durata de 5 ani și cele ale noii forme 
liceale, de 4 ani.

Curtea liceului răsună acum altfel decât de glasurile stridente și 
gălăgioase ale elevilor; sunt exclamații de bucurie, trădând emoții și 
nostalgii ascunse, de plăcute surprize, ale foștilor elevi, acum oameni 
în plină maturitate. Flori, ținute elegante, bună dispoziție ■ toate par 
a face obligatoriu parte din tabloul acestei reîntâlniri. Apoi, ciocnirea 
cupelor cu șampanie prevestește festivitatea propriu-zisă din sala 
festivă a Liceului Pedagogic, spre care foști și actuali dascăli, 
învățători și educatoare, dar și juriști, profesori, ingineri, doctori in 
științe se-ndreaptă evocând unice amintiri ale anilor de liceu.

Emoțiile sunt vădite și cu prilejul acestui moment, atât în rândul 
dascălilor (prof. Silviu Cercea, Zoe Zaharie și Liviu Popescu - fostul 
și, respectiv, actualul director ai liceului), care i-au întâmpinat cu un 
afectuos bun-venit pe “absolvenți”, cât și în rândul acestora; a fost 
pentru ei această școală, mărturisea în numele tuturor Liviu Lazăr 
(doctor in istorie), locul unde, printre altele, “pe lângă scânteia 
științei, am primit lumina iubirii față de copii și față de oameni”.

Georgeta BlRLA 
(Continuare în pag. 8)
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O BERBEC
Ceva neașteptat se va 

întâmpla astăzi. Fie la 
serviciu vi se vor aduce 
laude, fie unul dintre părinți 
vă va face un cadou plăcut.

O TAUR
O realizare financiară a 

prietenului (prietenei) vă va 
binedispune pentru toată 
ziua. Este foarte posibil să 
găsiți un sponsor pentru 
proiectul dv.

I O GEMENI
Aveți de rezolvat unele 

.■ obleme (acte) care vă 
irită în mod deosebit. Nu 
inițiați activități noi căci vă 
lipsește energia de a le 
duce la sfârșit.

C RAC
Propunerile care vi se 

vor face astăzi vă tentează, 
dar pe de altă parte simțiți 
nevoia să fiți ceva mai 
rezervat. Puteți risca, 
totuși...

O LEU
Activitățile intelectuale 

vă avantajează astăzi, 
încercați să îmbinați 
lucrurile plăcute cu cele 
utile, astfel încât să vă 
simțiți bine.

O FECIOARĂ
Chiar dacă actuala 

conjunctură nu vă este 
întru totul favorabilă, ați 
putea să vă faceți planuri 
de viitor. Chiar și o afacere 
ar putea să iasă bine.

O BALANȚĂ
Ambițiile dv. nu au încă 

șansa să fie satisfăcute. Ați 
putea să mai amânați un 
timp realizarea planurilor 
dv, odihnindu-vă. Evitați 
incorectitudinea!

2 SCORPION
Din punct de vedere 

emoțional sunteți sensibil 
și v-ați dori mai multă 
afecțiune. Un coleg de 
serviciu vă va rezolva 
unele probleme.

O SĂGETĂTOR
Mintea dv. este astăzi 

limpede și eficientă iar 
puterea de convingere vă 
este maximă. Aveți nevoie 
de ajutor pentru a vă pune 
ideile în practică.

3 CAPRICORN
Nu reușiți să faceți tot ce 

v-ați propus și asta vă cam 
deranjează.Un ajutor neaș
teptat va veni în ultimul 
moment, ceea ce vă va da 
încredere.

O VĂRSĂTOR
Este posibil să plecați 

într-o călătorie, ocazie cu 
care veți afla lucruri noi și 
interesante. Vă indispune 
însă programul prea 

, încărcat.

O PEȘTI
Sunteți în pragul unei 

crize de personalitate, 
încercați să fiți mai modest 
pentru a preîntâmpina 
discuțiile pe un ton ridicat 
la serviciu.

CINCI MINUTE CU NELU MITRICA,
CE JOACA ACUM IN GRECIA

întrebare: Nelu Mitrică, 
acum aproape 11 luni plecai prin 
transfer1 de la F.C.Corvinul la 
Proodeftiki Pireu, echipă nou 
promovată în prima ligă din 
Grecia. Cum a fost primul sezon 
petrecut în Elada?

Răspuns: Am avut un 
început destul de dificil, mai ales 
în ceea ce privește acomodarea 
(climă, oameni, antrenamente). 
La un moment dat, chiar mă 
bătea gândul să revin acasă, 
încet, încet mi-am intrat în 
mână, astfel c-am început 
campionatul în postura de titu
lar. Am jucat pe mai multe 
posturi (vârf, extremă, mijlocaș, 
ofensiv), înscriind și două goluri. 
Cei de aici au fost mulțumiți de 
evoluția mea, iar publicul mă 
iubește foarte mult.

I: Am înțeles că a existat și 
un moment mai puțin plăcut pe 
parcursul acestui campionat, 
care a pus sub semnul întrebării 
chiar posibilitatea de a-ți con
tinua activitatea.

R: Aveți dreptate. în tur, la 
un meci din campionat, un 
jucător din echipa adversă m-a 
accidentat neintenționat, 
suferind o fractură de peroneu, 
care m-a ținut în afara gazonului 
aproape patru luni. A fost o 
perioadă extrem de grea peste 
care am trecut și datorită familiei 
care a fost lângă mine. Astfel, 
am revenit în a doua parte a 
returului și tot ca titular.

f: Ce ne poți spune despre 
partidele în care ai evoluat?

R Ele au fost în număr de 
vreo 17, datorită accidentării. Au

Expoziție
Cu prilejul Campionatului 

Mondial de Fotbal Franța 1998, 
Casa de cultură Deva, Hobby 
Club, cu sprijinul efectiv al 
conducerii librăriei "Gheorghe 
Lazăr” din Deva, a organizat o 
deosebită vitrină expozițională 
cu exponate de insigne, panouri 
filatelice, piese de cartofilie, 
toate acestea oglindind sportul 
rege - fotbalul.

Sponsorizarea acestei 
acțiuni se face de către Direcția 
Județeană pentru Tineret și 
Sport precum și “Unicorn- 
Porțelan” S.A. Deva.

Expoziția este organizată la 
librăria “Gheorghe Lazăr” Deva, 
în perioada 8-15 iunie 1998.

Au expus: Lung loan, Ganea 
Ioana, Gyenge lulius, Huh Dorel, 
Ganea Ionel, llișiu Nicolae, 
Zolony Ladislau, Bohatereț 
Ștefan, Fedoronics Ladislau, 
Carculea Cristian, Vlad Petru și 

^Carculea loan.
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TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.10 Telemondial: știri de la 
CM ’98 8.30 D.a. (r) 9.00 TVR 
Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Tele
mondial: știri de la CM ’98 
17.35 Fotbal 
Festivitatea de 
18.20 Fotbal CM 1£98: 
Brazilia-Scoția (d) 20.25 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.30 
Jurnal, meteo, ed. specială
21.30 Camera ascunsă - 
farse cu vedete 21.50 Fotbal 
CM 1998: Maroc- Norvegia 
(d) 23.50 Jurnalul de noapte 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 157)

CM ’98. 
deschidere

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal

8.50 Videocaseta muzicală 
^9.00 Teleenciclopedia (r) 

fost destule partide bune și aș 
putea aminti victoria împotriva lui 
A.E.K. Atena ( 4-3) și egalurile 
cu PAOK Salonic (3-3) și OFI 
Creta (2-2), echipe din topul 
campionatului. Totuși pentru 
mine cel mai important meci 
rămâne cel din etapa a 31-a cu 
Apollon, când am înscris golul 
victoriei (scor 1-0) în min.79 din 
penalty, care mi-a asigurat 
practic rămânerea în continuare 
în prima divizie.

/': Ce ne poți spune despre 
echipa unde evoluezi?

R: Proodeftiki este nou 
promovată, fără prea multă 

experiență, astfel că nu se poate 
compara cu marile cluburi din 
Grecia. Suntem totuși o echipă 
performantă, care are în 
componență nu mai puțin de 
șase “stranieri” (Albania, Siria, 
Bulgaria, România) din care doar 
patru pot evolua în primul “11". 
Concurența este acerbă și fără 
o pregătire exemplară este greu 
să prinzi lotul de 16.

/: Despre valoarea fotbalului 
elen ce ne spui?

R: în prima ligă se joacă la 
un nivel destul de ridicat. Sunt 4- 
5 echipe care se bat pentru titlu, 
având potență financiară ridicată, 
iar restul se luptă pentru evitarea 
locurilor periculoase. Noi ne-am 
îndeplinit obiectivul, acela de a 
rămâne în prima ligă. Chiar dacă 
ne aflăm în același oraș cu

’ »l jr

10.00 Avocatul poporului (r) 
11.00 Comorile lumii (r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.30 Ecclesiast 
’98 (r) 14.00 Em. în limba 
maghiară 15.00 Expoziția 
mondială - Lisabona '98
15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica: Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s) 17.45 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.40 Dreptul la 
adevăr. Cum a murit Marin 
Preda? (II) 20.10 Ultimele știri 
(s, ep. 71) 22.00 Valea 
păpușilor (dramă SUA 1967)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do, ep. 2) 
10.35 Orășelul fantastic (s) 
11.00 Niciodată nu e prea 
târziu (f/r) 12.40 Fără limite 
13.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 

campioana, Olimpiakos, și noi 
avem foarte mulți suporteri. 
Suntem o echipă dintr-un 
cartier al Pireulu.i care are 
aproape 100.000 de locuitori. 
Stadionul a fost tot timpul plin 
iar suporterii ne-au încurajat și 
la bine și la rău.

I: Ai fost mulțumit de partea 
materială a contractului?

R: Nu mă pot plânge. Sunt 
multe cluburi din România din 
Divizia A care nu puteau să-mi 
ofere ce am aici. în tot cazul cea 
mai mică primă de joc nu a fost 
sub 1000 de dolari. Chiar și 
când am fost accidentat am luat 
primă 100 dolari, bineînțeles 
când echipa a ieșit victorioasă. 
Sunt ei grecii nițel cam zgârciți, 
plătesc cu întârziere, dar până 
la urmă ne luăm banii.

î: Cât mai ai contract 
Proodeftiki Pireu?

R: încă două sezoane, 
posibilitatea de prelungire 
încă doi ani. Aș vrea să-i asigur 
pe iubitorii fotbalului din județul 
nostru prin intermediul 
cotidianului "Cuvântul liber" că 
nu voi face de rușine școala 
fotbalului românesc și în spe
cial tradiția hunedoreană. în 
același timp sper ca echipa 
mea de suflet, F.C. Corvinul, să 
tindă din nou la promovare. 
Pentru aceasta însă pe lângă 
potența financiară, trebuie 
readuse în preajma clubului 
fostele valori din echipa de “aur" 
(Gabor, Petcu, Nicșa etc.) dar 
și jucătorii crescuți aici și care 
au fost cedați extrem de ușor.

Ion BĂD/N

cu

cu 
pe

Start la un concurs de biciclete de la Deva.

15.10 Talkshow 16.35 
Văduva (s) 18.00 Esmeralda 
(s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.30 Dallas 
(s) 20.20 Un sunet în plină 
tăcere (f. biogr. Canada/ 
Noua Zeelandă 1993, p. I) 
22.05 Știri

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit 1 00 Seinfeld (s/r)
10.30 Urmărire generală (r) 
11.00 Insula misterioasă
11.30 Chicago Hope (s/r)
12.15 Avocații (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 
Breakheart Pass (w. SUA 
1976) 14.30 Walker, polițist 
texan (s) 15.15 Maria (s)
16.10 Nano (s, ep. 51) 17.00 
Știrile PROTV17.15Tânărși 
neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști 
și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Strong Medi
cine (dramă SUA 1986, p.ll) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15

CUPA CETĂȚII LA 
GIMNASTICĂ AEROBICĂ
Sala Casei de cultură din Deva a găzduit prima ediție a 

Cupei Cetății la gimnastică sportivă, competiție organizată de 
către Grupul Sportiv Școlar Deva în colaborare cu DJTS 
Hunedoara. Au participat sportivi reprezentând opt secții de 
performanță din țară. Au fost prezente în calitate de arbitre 
reprezentantele forului de specialitate, dna Gineta Stoienescu, 
președinta Comisiei Naționale de gimnastică aerobică și dna 
Maria - Marcela Fumea, antrenoarea loturilor reprezentative. 
S-a concurat atât la individual junioare și senioare cât și la 
ansambluri de șase sau trio junioare și seniori. A participat 
un număr mare de spectatori, îndeosebi copii și tineri, la aceste 
întreceri.

Favoritele acestei prime ediții a Cupei Cetății au fost 
sportivele de la Triumf și ICAR București, Farul C-ța și 
reprezentantele gazdelor, gimnastele de la Gr. Sportiv Școlar 
Deva, ultimele pregătite de antrenoarea Adriana Andreasson.

Locul I în competiția junioarelor mici a revenit sportivei 
Elena Neagu (Gr. Șc. Sp. Deva), urmată de Laura Șamoilă (CSS 
Triumf București) și Mădălina Cioveie (Deva). în concursul 
junioarelor mari gimnastele secției din Deva s-au impus în 
fața colegelor, primele trei locuri fiind ocupate de Mihaela 
Pohoata, Ramona Chiorean și Anuța Cicioc.

Fosta campioană mondială la gimnastică sportivă, Daniela 
Maranduca (CSS 1 Constanța), a dominat întrecerile la senioare 
și s-a impus cu 16,350 pct. Ea a fost urmată de Mirela Rusu 
(SAAB Felina Bacău) și Andreea Toth (Aerobic Club Urania 
Arad). La seniori s-a impus Cătălin Borcea (Felina Bacău) urmat 
de Cătălin Stanciu (ICAR Buc.) și Bogdan Stoica (CSS 
Petroșani)

Spectaculoase au fost și întrecerile din concursul echipelor 
alcătuite din mai multe sportive. La trio junioare clasamentul 
acestei ediții arată astfel: 1. CSS Triumf Buc.; 2. Gr. Șc. Sp. 
Deva; 3. Gr. Șc. Sp. Deva II, în timp ce la seniori s-au impus 
sportivii de la Triumf, urmați de Urania Arad și CSS 1 
Constanța. în proba ansamblurilor de 6 s-au impus 
reprezentantele de la Triumf Buc., urmate de Gr. Șc. Sp. Deva 
și CSS Petroșani.

Dna Gineta Stoienescu a declarat în exclusivitate pentru 
cotidianul nostru că este surprinsă de nivelul la care s-a ridicat 
în ultima perioadă gimnastica aerobică. Concursul de la Deva 
s-a dovedit a fi excelent de bine pregătit iar antrenorii au fost 
mulțumiți de tot ce s-a făcut pentru această ediție a Cupei 
Cetății.

Nicolae GAVREA

Seinfeld (s, ep. 103) 22.45 
Știrile PRO TV

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) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 Christy 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s, 
ep. 123) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 123)
21.15 Povestea lui Ann Jillian 
(dramă SUA ’88) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

AGASA
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Din toată inima (s/r) 
12.45 Marielena (s/r) 13.30 I 
Quatro dell’apocalisse (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s)

în organizarea clubului de judo 
Michelian Deva și DJTS Hunedoara 
în zilele de 6 și 7 iunie a.c. la Sala 
sporturilor din municipiul Deva s-a 
desfășurat ediția a ll-a a 
memorialului Sorin Damian, 
competiție la care au participat 90 
de judoka copii reprezentând 
cluburile Michelian Deva, Liberty 
Oradea,.“Poli" Timișoara, Temerarul 
Sibiu, CSS Alba lulia și CSM Cugir.

Câștigătorii pe categorii de 
greutate au fost următorii: ctg. 24 kg 
- Cristian Rupă, ctg. 27 kg. - losua 
Bochiș, ctg. 30 kg. - Dan Fîșie, ctg. 
34 kg. - Adrian Merge, ctg. 43 kg. - 
Levente Tari, ctg. 56 kg. - Andrei 
Pietroi - de la LIBERTY Oradea, ctg. 
38 kg. - Cosmin Mirișan - de la “Poli" 
Timișoara și ctg. 49 kg. - Flavius 
Sinek - Michelian Deva.

Competiția a fost organizată cu 
sprijinul Condor SA Deva, European 
Drinks Oradea, Deluxe Deva și Lo
tus Deva.

Prof. Mircea SÎRBU

17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s, ep. 28) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 
Din toată inima (s, ep. 29)
19.30 Back to The Future (d.a) 
20.00 Dragoste șl putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 22.00 
Nimic personal (s) 22.45 The 
Odessa File (thriller Anglia/ 
RFG 1974)

PRO TY - DEVA
05.45-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri locale 
(r) 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 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Program 
muzical 17.30-17.55 Interviul 
săptămânii 17.55-18.00 
TELEX 22.05-22.15 Știri lo- 
cale (r)____________ y
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De azi, începe “maratonul” fotbalului mondial
Azi, 10 iunie 1998, se dă 

startul în cea mai mare com
petiție fotbalistică a lumii 
Campionatul Mondial Franța 
'98. De azi până în 12 iulie, 
sute și sute de mii de spec
tatori, multe milioane de tele
spectatori se vor conecta la 
realul fotbalului mondial, tră
ind imensa bucurie a jocului 
cu balonul rotund, trăind sa-

tisfacțiile victoriei sau amă
răciunea insuccesului favori- 
ților. De aproape doi ani, în 
Orașul Lumină - PARIS - s-a 
muncit cu pasiune pentru orga
nizarea spectacolului "Sărbă
toarea Fotbalului", conceput și 
pus în scenă de Jean Pascal 
Levy - Trumet, ce va fi transmis 
de televiziunea franceză și pre
luat pe o sumedenie de ca-

nale din lumea întreagă.
După ceremonia de des

chidere (care se transmite în 
direct la TVR1 și Eurosport, de 
la ora 17,35), urmează primul 
meci al acestei ediții a Cam
pionatului Mondial dintre Bra
zilia și Scoția, de la ora 18,20, 
și apoi Maroc - Norvegia, ora 
21,50, ambele partide trans
mise și la TVR1 și Eurosport, în

direct. E de prisos să mai sub
liniem interesul enorm cu care 
sunt așteptate primele con
fruntări ale mondialului '98. 
Noi, românii, vom trăi cu ade
vărat marile emoții luni, 15 iu
nie, când tricolorii vor intra și ei 
în focul luptei, jucând cu repre
zentativa Columbiei. Până a- 
tunci, elevii lui Puiu lordănescu 
își continuă pregătirile la Albi,

finisând schemele tactice pre
conizate ale selecționerului 
preocupat și de eradicarea 
minusurilor din apărare, lipsa 
lui Prodan resimțindu-se în 
meciurile de verificare. Deci, 
cu ochii vom fi pe micile e- 
crane, dar cu sufletul și gân
durile la primul meci al trico
lorilor. Să auzim de bine!

Sabin CERBU

ROMANIA
JUCĂTOR CLUB

Dumitru Stângaciu 

Bogdan Stelea 

Florin Prunea 

Dan Petrescu 

Cristian Dulca 

Anton Doboș 

Gh. Popescu 

Liviu Ciobotariu 

Iulian Filipescu 

Tibor Selymes 

Conslatin Gâlcâ 

Dorinei Munteanu 

Gheorghe Hagi 

Lucian Marinescu 

Gabi Popescu 

llie Dumitrescu 

Ovidiu Stânga 

Marius Lăcătuș 

Viorel Moldovan 

Adrian llie 

Radu Niculescu 

Gh. Craioveanu

Kocaelispor (Tur.) ■ 

Salamanca (Spa.) 

Dinamo

Chelsea (Anglia) 

Rapid

AER Alena (Gre.) 

Galatasaray (Tur.) 

Dinamo 

Galafasaray (Tur.) 

Anderlecht (Bel.) 

Espanol (Spania) 

FCKoln(Ger) 

Galafasaray (Tur.) 

Rapid 

Valencia (Spania) 

Atlante (Mexic) 

Eindhoven (Ol.) 

Steaua 

Coventry (Anglia) 

Valencia (Spania) 

FC National 

Sociedad (Spa.)

Antrenor Anghei iordonescu

COLUMBIA ANGLIA
Nr. JUCĂTOR CLUB VÂRSTĂ Nr. JUCĂTOR auB ÂRS1Ă

1 Oscar Cordoba Boca J. (Argentina) 28 1 David Seaman Arsenal 34

12 Miguel Calero Nacional Medellin 27 13 Nigel Martyn Leeds Uld. 31

22 Farid Mondragon Independiente (Arg.) 27 22 Tim Flowers Blackburn Rovers 31

2 Ivon R. Cordoba San Lorenzo (Arg.) 21 2 Sol Campbell Tottenham 23

3 Ever Palacios Nacional Medellin 29 5 Tony Adams Arsenal 31

4 Jose Santa Nacional Medellin 27 6 Gareth Southgate Aston Villa 27

5 Jorge Bermudez Boca J. (Argentina) 27 12 Gary Neville Manch. Utd. 23

13 Wilmer Cabrera Millonarios Bogota 30 18 Martin Keown Arsenal Londra 31

18 John Perez Deportivo Cali 28 21 Rio Ferdinand West Ham Utd. 19

6 Mauricio Serna Boca J. (Argentina) 30 3 Graeme Le Saux Chelsea 29

8 Harold Lozano Valladolid (Spania) 26 4 Paul Ince Liverpool 30

10 Carlos Valderrama Miami Fusion (SUA) 36 7 David Beckham Manch. Uld. 23

14 Jorge Bolano Junior Barranquilla 21 8 David Batty Newcastle 29

16 Antonio Moreno Deportes Tolima 27 11 Steve McManaman Liverpool 26

17 Andres Estrada Nacional Medellin 30 14 Darren Anderton Tottenham 26

19 Freddy Rincon Corinthians (Bra.) 31 15 Paul Merson Middlesbrough 30

7 Anthony De Avila Guayaquil (Ecuador) 35 16 Paul Scholes Manch. Utd. 23

9 Adolfo Valencia Independiente (Arg.) 30 17 Robert Lee Newcastle 32

11 Faustino Asprilla Parma (Italia) 29 9 Alan Shearer Newcastle 27

15 Victor Aristizabal Sao Paulo (Bra.) 26 10 Teddy Sheringham Manch. Utd. 32

20 Hamilton Ricard Middlesbrough (Ang.) 24 19 Les Ferdinand Tottenham 31

21 Leider Preciado Santa Fe Bogota 27 20 Michael Owen Liverpool 18

Antrenor Hernan Dario Gomez • Antrenor Glenn Hoddie

TUNISIA
Nr. JUCĂTOR CLUB VÂRSTĂ

1 Chokri Ouaer Esperance 32

16 Radhouane Salhi Etoile Sportive 33

22 Aii Boumnijel Bastia (Franța) 32

3 Sami Trabelsi Sfaxien 30

4 Mounir Boukadida Etoile Sportive 30

5 Hatem Trabelsi Sfaxien 21

6 Ferid Chochane Etoile Sportive 25

7 Tarek Thabel Esperance 26

17 Jose Clayton Etoile Sportive 24

20 Sabri Jaballah Club Africain 25

21 Khaled Badra Esperance 33

8 Zoubeir Beya Freiburg (Ger.) 27

10 Kaies Ghodbane Efoilh Sportive 21

13 Riadh Bouazizi Etoile Sportive 24

14 Sirajeddine Chihi Etoile Sportive 27

15 Skander Souayeh Sfaxien 25

19 Faycal Ben Ahmed Esperance 25

2 Imed Ben Vounes Etoile Sportive 24

9 Riadh Jelassi Etoile Sportive 26

11 Adel Sellimi Jaen (Spania) 26

12 Mourad Melki Olympique Beja 22

18 Mahdi Ben Slimane Freiburg (Ger.) 24

Antrenor Henri Kosperczak (Fronța)

e m drum spre tine
og în p

rB0Ucem
Pentru taxa de conectare;

30 ^ratu'^e Dialog Practic pentru primele două luni de .

60 mi nUle 9ratuite la Dialog 50 pentru primele două luni de abonam
y/e Sfătuite la Dialog 150 șj Dialog 300 pentru primele două luni de a

t,8ntn; C0tiîfiinie încheiate pe un an.
Zu

to Ifnoatm îCf>l C'.’re 58 abonează la Dialog în această perioadă participă 
Sorti ■

'• lUnie SI Aflt câetina nrumii rfniunie și pot câștiga premii de milioane.

Serviciul gsi-itpentrutin^

EUROTEL RADIOSAT HRAJ 
Tel: 054-650 787

EUROTEL
Tel: 054-230 104

GOLDSTERN GSM DEVA
Tel: 054-233 633 _________

SHOP TELECOM
Tel: 054-214 777

SILOG ELECTRONICS
Tel: 054-721 925

r RADIO T5 ABC 
Tel: 054-777 568

DAEWOO PHILIPS HUNEDOARA
Tel: 054-720 824

F EUROTEL RADIOSAT HUNEDOARA 
r Tel: 054-712 123

J
JJL——„

GLIAL 'EAMEXIM
Tel: 054-713 500

OM

DAEWOO PHILIPS ORĂȘTIE
Tel: 054-641 939

ELECThO STAR 
Tel: 054-545 571

EUROTEL RADIOSAT PETROȘANI 
Tek 054-511930

RADIO 21 PETROȘANI
Tel: 054-542 211
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Reforma vine pe furiș și merge târâș, grăpiș
în pofida opțiunilor de 

împotriviri la restructurarea și 
privatizarea regiilor autonome 
de gospodărie comunală și 
locativă, acestea au intrat 
totuși în hora reformei Și 
poate că nici nu-i rău, dacă 
treburile se vor face bine, așa 
cum, deocamdată, nu se 
întâmplă.

Dând puțin ceasul înapoi, 
ne aducem aminte ce prilej 
de vorbe și de ipoteze a 
generat trecerea RAGCL 
Deva din subordine jude
țeană în subordine locală. Nu 
după mult timp, plenul 
Consiliului local Deva a 
hotărât divizarea sus-numitei 
regii în trei societăți comer
ciale distincte: Apaterm, 
Urban-Construct, Salubritate. 
După dezbateri lungi și 
tensionate, consilierii locali 
au stabilit și consiliile de 
administrație ale celor trei noi 
societăți comei^iale pe 
acțiuni, i-au desemnat pe 
directori: Dorin Pisoiu - 
Apaterm, Florian Ghergan - 

' Urban-Construct, Gheorghe 
. Bogdan - Salubritate. 
; ., Fer iciții" au și trecut la 

pregătirea măsurilor de 
1 dezmembrare a regiei și de 
I așezare a societăților 
1 comerciale. Numai că, așa 

cum se întâmplă în șubreda 
noastră democrație, și-a 
băgat dracul coada. Cum, 
adică, sunt numiți directori 
niște nemembri de partid (cu 
referire la primii doi, pentru că 
Gheo-ghe Bogdan este 
membru al MER și consilier 
local n.n.)?, și-au răscolit 
orgoliile mai marii 
politicienilor noștri locali și

mialele LPS vor 
privatiza 

Întreprinderile 
mici

In cursul săptămânii 
trecute, primul ministru Radu 
Vasile a avut o teleconferință cu 
prefecții. între altele, s-a 
discutat și s-a hotărât ca, 
începând chiar din această 
lună, filialele teritoriale ale 
Fondului Proprietății de Stat să 
preia procesul de privatizare a 
întreprinderilor mici, urmând ca 
în toamnă să preia și procesul 
de privatizare a întreprinderilor 
mijlocii.

De asemenea, s-a insistat 
pentru accelerarea privatizării 
întreprinderilor care au depus 
dosarele la FPS, cei vinovați de 
întârzierea procesului urmând 
să fie sancționați.

BCR scade 
dobânzile

Ca urmare a scăderii ratei 
inflației și pentru a stimula 
relansarea economiei reale, 
Banca Comercială Română a 
procedat la reducerea cu 5-8 la 
sută a dobânzilor la credite și 
depozite, începând cu data de 1 
iunie a.c.

Astfel, dobânda de bază la 
împrumuturile pe termen scurt 
se reduce de la 50 la sută pe an 
la 45 la sută, pentru depozitele 
la termen, constituite de 

județeni. Așa că hai la luptă 
neicușorule! Și dăi și dăi, și 
luptă și luptă, și aruncă în ring 
interese, relații, nepotisme, 
până s-a ajuns la o nouă 
ședință a Consiliului local 
Deva.

Acolo, aceiași consilieri și- 
au călcat în picioare cuvântul 

•RAGCL Deva se rupe-n trei 
•Consilierii au decis: politicul e forța 
•Unde-i firma la care-s director?

dat prima oară și au hotărât 
repartizarea celor trei 
ciozvârte rupte din RAGCL 
după criterii politice, noii 
înscăunați în fotoliile de 
directori fiind: Marius Liviu 
Ântal (PNȚCD) - la Apaterm, 
Vasile lovan (PNL) - la 
Urban-Construct, același 
Gheorghe Bogdan (MER) - la 
Salubritate. După spusele 
unora care au participat la 
ședința cu pricina a 
Consiliului local Deva, din 28 
mai a.c., a fost oarece 
spectacol acolo, cu scene 
pitorești. Un consilier și-a 
întrebat revoltat colegii când 
au fost sinceri în aprecierea și 
hotărârea lor? La prima 
ședință sau la a doua? Un alt 
consilier a motivat deraierea 
de la opțiunea inițială a 
plenului consiliului prin aceea 
că o anume zonă a politicului, 
mai numeroasă și mai 
bătăioasă în consiliu, și-a 
atras partea de ciolan fără 
putința de contracarare din 
partea celorlalți. Și pentru că 
la Urban-Construct a apărut 
pe postul de director un ilustru 

persoane fizice și juridice, 
dobânda pe an este de 42 la 
sută, iar pentru depozitele la 
vedere dobânda este de 10 la 
sută pe an.

BCR acordă credite pentru 
activitatea de export cu 
dobândă diferențiată de 40 la 
sută pe an.

10 milioane de 
mărci pentru IMM

De curând s-a aflat în vizită 
în România o delegație 
germană formată din repre
zentanți ai Ministerului 
Economiei și Finanțelor și ai 
Băncii de Reconstrucție. între 
altele, oaspeții germani au 
discutat cu oficiali români 
despre acordarea de către 
Germania a unui credit de 10 
milioane de mărci pentru 
sprijinirea întreprinderilor mici și 
mijlocii din țara noastră.

Din această sumă, 1,5 
milioane de mărci vor fi 
acordate sub formă de ajutor 
logistic, iar 8,5 milioane de 
mărci vor merge direct către 
agenții economici din perimetrul 
IMM.

Lege privind 
Dezvoltarea 

Zonelor Speciale
Restructurarea masivă a 

sectorului minier a lăsat fără 

necunoscut, inginer minier cu 
protecția muncii pe la RAC 
Deva, dar membru al PNL, 
faptul l-a scos din sărite pe 
inginerul constructor Vanea 
Bucur, șef de secție 
construcții-reparații la 
RAGCL, și el membru al PNL, 
care și-a scos carnetul de 

partid și l-a făcut arșice în fața 
vicepreședintelui Organizației 
municipale Deva a PNL, 
medicul Dan Magheru. „Chiar 
așa, die Vanea Bucur?” - I- 
am întrebat zilele trecute. 
,,Da, chiar așa. Dacă tot s-a 
hotărât ca noii directori să fie 
numiți pe criterii politice, 
ignorându-se competența - 
ceea ce mi se pare anormal și 
trist pentru demersul nostru 
de țară în tranziție la 
economia de piață - iar un 
post era destinat PNL, din 
care făceam și eu parte, de ce 
măcar nu am fost întrebat 
nimic? Nu pentru că aș fi vrut 
acel post de director. Eu sunt 
mulțumit cu ceea ce știu și ce 
fac de atâția ani în acest 
sector. Lumea știe însă că 
acolo au fost alte interese”. Și 
încă ceva. Un fapt hilar, dac^ 
n-ar fi și trist. La terminarea 
acelei ședințe de consiliu, 
noul director al SC Urban- 
Construct SA Deva a întrebat 
cu nevinovăție: Dar unde este 
societatea asta la care sunt 
director?

Nu avem căderea să 

locuri de muncă zeci de mii 
de oameni, generând acute 
probleme sociale. Până 
acum, guvernanții au făcut 
prea puțin pentru aceștia, 
înființarea Agenției de 
Dezvoltare a Zonelor Miniere 
nu a rezolvat problema, iar 
fondurile alocate de Banca 
Mondială n-au putut fi 
utilizate, neavând o bază 
legală în acest scop.

în cursul săptămânii 
trecute, premierul Radu 
Vasile și miniștrii deținători ai 
portofoliilor economice au 
avut o întâlnire la sediul 
Guvernului cu reprezentanții 
sindicatelor miniere.

în urma dezbaterilor, 
Executivul a discutat Legea 
Dezvoltării Zonelor Speciale 
și a hotărât adoptarea ei 
printr-o Ordonanță de 
urgență.

Se speră ca, în baza 
acestei legi, Agenția de 
Dezvoltare a Zonelor Miniere 
și Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale să elaboreze 
în cel mai scurt timp 
programe pentru reanga
jarea minerilor disponibilizați 
în 1997 și de reabilitare a 
zonelor preponderent 
miniere din România. 

comentăm competența sau 
incompetența noilor con
ducători ai celor trei 
societăți comerciale pe 
acțiuni în care se va 
transforma RAGCL Deva. 
Cel mult ne putem pronunța 
în favoarea procesului. Asta 
numai dacă, așa cum 
spuneam, va fi înfăptuit cu 
inteligență și rigoare, dacă 
vor fi puși oameni potriviți la 
locurile potrjvite. Din 
păcate, deocamdată, 
aceste lucruri sunt ignorate. 
Cum poate fi interpretat, de 
pildă, faptul că din consiliile 
de administrație ale celor 
trei societăți nu face parte 
nici măcar un reprezentant 
al actualei RAGCL, excep- 
tându-l, firește, pe 
consilierul și directorul 
Gheorghe Bogdan? Până 
acum, RAGCL Deva a mers 
așa cum știm. Și mai bine 
și mai rău. Cum va merge 
ea în continuare, în trei 
picioare? Cei mai mulți 
spun că va șchiopăta 
serios. Boala se anunță de 
acum, de la cap. Numai că 
spectacolul numirilor în 
funcții nu s-a terminat.

Lăsând soarta țării, și a 
localităților noastre, pe 
mâna politicienilor, roși de 
orgolii, rupți de realitate, 
măbinați de interese 
individuale sau de grup, ne 
afundăm tot mai mult în 
deznădejde și sărăcie. Și 
ne vom întreba, poate, 
cândva, în disperare, ca 
într-un cântec cunoscut: ce- 
am făcut, ce-ați făcut cu 
viața noastră?

Inginerul 
mic 

meseriaș
Dl Stelian Bărăceanu este 

inginer în mecanică fină.
în micul său atelier, din 

Deva, în care este deopotrivă 
merceolog, șofer și “pălmaș", 
prestează servicii de reparații 
și încărcat brichete, montare 
tocuri metalice pentru pantofi 
de damă, reparații umbrele, 
confecționare chei de yaie și 
de mașini. Interlocutorul este 
de părere că dacă ar trebui să 
înceapă astăzi o afacere de 
acest gen ar fi mai dificil decât 
în urmă cu opt ani. Datorită 
adversității mediului eco
nomic, dobânzilor prea mari 
ia credit și lipsei unui sprijin 
real pentru micul între
prinzător.

Di Bărăceanu consideră ca 
o aventură periculoasă 
inițiativele menite să dezvolte 
altfel decât prin resursele 
proprii afacerea. Veniturile 
micului atelier vin prepon
derent din manoperele de 
copiere a cheilor, dotarea 
atelierului-utilaj automat de 
copiere, panoplia de 
prototipuri ■ fiind dedicată 
acestui scop. Nivelul acestor 
venituri asigură conform 
spuselor interlocutorului, un 
nivel de trai cu puțin peste 
medie.
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REP: D-le director, dacă 
| nu mă înșel, sigla firmei 

d-voastră conține și ceva 
referitor ia construcția de căi 

I ferate. Mai este de actualitate
| această valență a activității 

firmei ?
E.P: Din 1994, când am 

devenit filială, ne-am dedicat în 
exclusivitate lucrărilor de 
reabilitare a drumurilor. Sigla s- 
a păstrat, după 1990, pentru 
asigurarea unei continuități în 
identificarea noastră de către

| beneficiarii interni și externi cu 
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Dialog cu dl ec. Emil Pârău, director 
economic la Societatea de Construcții 

București, CCCF S.A., Filiala Deva

prezent 
află în 
de zile 
Sectorul 
aferent

care am colaborat. In lumea 
afacerilor nu face figură bună 
schimbarea denumirii firmei 
acest lucru putând trezi 
suspiciuni.

REP.: Care ar fi prin
cipalele repere din portofoliul 
de lucrări executate sau 
aflate în execuție de Filiala 
Deva a CCCF S.A. ?

E.P.: Am executat reabi
litarea DN 7 între localitățile 
Sebeș și Deva, pe o distanță de 
42 de kilometri. în 
această lucrare se 
garanția de un an 
prevăzută în contract, 
de drum reabilitat

| județului Alba se va recepționa 
oficial în cursul lunii iulie a. c. 
Partea aflată în județul 
Hunedoara va fi predată 
beneficiarului în luna octombrie 
a.c. Mai avem o lucrare 
terminată care a vizat 
reabilitarea mai multor străzi din 
municipiul Alba lulia. S-a făcut 
un “RK" complet cuprinzând 
asfaltarea carosabilului, a 
trotuarelor și construirea unor 
borduri de piatră. Investiția s-a 
ridicat la 5,5 miliarde de lei. 
Este terminată de câteva zile și 
o lucrare de reabilitare a 3 
kilometri de șosea la intrarea în 
localitatea Sebeș, investiție 
ridicată la cca. 6 miliarde de lei. 
Suntem câștigătorii unei licitații 
organizate de Primăria Cugir 
pentru lucrări de reabilitare a 
unor străzi din oraș. Pentru o 
primă etapă a acestei investiții 
primăria are alocați 500 de 
milioane de lei, valoarea totală 
a lucrărilor ridicăndu-se la 
peste 2 miliarde de lei. în circa 
o săptămână vom începe o 
lucrare de mai mare anvergură 
în județul Arad. Este vorba de 
reabilitarea unei porțiuni de 3,7 
kilometri de șosea pe DJ 707A 
între localitățile Valea Mare și 
Căprioara. Lucrarea este 
evaluată la 4,5 miliarde de lei 
dar ea se va încheia la niște 
valori mai mari, de cca. 6 
miliarde de lei. Tot la Alba lulia 
am obținut o altă lucrare în 
acest an care are ca obiect 
modernizarea a 1,5 kilometri de 
drum în oraș. Până la finele 
anului această lucrare va 
reprezenta o investiție de peste 
6 miliarde de lei. Tot pentru 
lucrări de reabilitare de drumuri 
am câștigat o licitație la 
Hunedoara care va fi demarată
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de îndată ce se vor consolida 
sursele de finanțare. Ca idee 
generală vă pot spune că 
pentru acest an avem 
acoperite capacitățile de 
producție.

REP: Ca filială deveană 
a CCCF S.A. mi se pare că 
primiți comenzi care vă 
obligă să "jucați" mai mult 
in afara județului. Se știe că 
nimeni nu este profet in 
țara lui. Asta să fie cauza 
pentru care lucrările din 

județ sunt inaccesibile 
pentru d-voastră?

E.P: E un subiect delicat 
în care se amestecă inte
resele firmelor concurente 
care împart portofoliul redus 
al unor astfel de comenzi la 
Deva. Nu e răutate ce vă 
spun, dar ca locuitor al Devei 
sunt nemulțumit de starea în 
care se găsesc șoselele din 
oraș iar când mai văd și 
manopere de turnare a 
asfaltului pe ploaie, cum am 
văzut cu câteva zile în urmă 
în fața Magazinului Ulpia, mă 
gândesc la gestionări 
proaste ale banului public.

REP.: Care sunt per
formanțele economice pe 
care vi le-ați propus în 
acest an ia filială ?

E.P.:Conform contractului 
de management pe care l-am 
semnat trebuie să realizăm în 
acest an o cifră de afaceri de 
35 de miliarde de lei. După 
părerea mea vom depăși 
această cifră cu cca. 20 de 
procente. Anul trecut am 
realizat o cifră de afaceri de 
68 de miliarde de lei cu o rată 
a profituri de 11 la sută. 
Obținem rezultate deosebite 
prin angajarea manoperei 
anumitor lucrări cu lucrători 
din nordul țării, mara
mureșeni și oșeni. Adevărate 
excavatoare umane acești 
oameni reușesc să ridice 
productivitatea muncii în 
firmă de la 3 milioane de lei 
per cm per lună la 32 de 
milioane de lei per om per 
lună.

REP.: Cum percepeți j 
perioada viitoare din pune- 1 
tui de vedere al posibilității | 
obținerii de comenzi ?

E.P.: în luna august va fi 
o licitație pentru reabilitarea 
drumului ce leagă Simeria de 
Petroșani prin Hațeg. Ținând 
cont de baza de 
producțiețstație de asfalt, 
organizare de șantier) pe 
care o avem la Simeria 
suntem siguri că vom putea 
oferi un preț excelent menit 
să ne aducă câștig de cauză 
în obținerea reabilitării 
tronsonului Simeria-Hațeg. 
Oricum, dată fiind amploarea 
investiției, este aproape sigur 
că la lucrări vor participa ca 
subantreprenori mai multe 
firme.
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"LA STRADA"
Oră-dezbatere

Bine cu venit, voonnffi

a n i f e s t ă r i I e 
închinate Zilei 

Copilului, organizate la 
Deva, s-au încheiat cu con
certul formației "La Strada", 
care anterior își lansase pri
ma casetă audio apărută în 
țară la Magazinul "Nexus 
2000". Caseta este intitulată 
"Muzica lumii pe străzi" și a 
apărut la Casa de Discuri 
"Tempo Music" București a 
dnei Daniela Pascu. Ea cu
prinde cântece din folclorul 
mai multor popoare 
(Katiusha, Joc irlandez, 
Puerto del Sol, Potpuriu ro
mânesc, La mușata armână, 
Balada grecească, Rapso
dia țiganilor, Les valses de 
Vienne) dar și două compo
ziții proprii ale grupului - 
"Oamenii străzii" și "Drumul 
mătăsii" (ultima numită ast
fel pentru că... sună asiatic).

Despre cei 5 membri ai 
formației cu vârste cuprinse 
între 20 și 30 de ani, dna 
Daniela Pascu vorbește cu 
căldură. Ei au învățat să 
cânte cu mai mult timp în ur-

,*
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Van Halen este una din cele 
mai populare trupe americane 
de hard-rock, care a reușit să 
se impună pe plan internațional 

, prin tehnica desăvârșită a chita
ristului Eddie Van Halen (com
parat de mulți specialiști cu Jimi 
Hendrix) și mai ales prin intensa 
activitate concertistică desfă
șurată pe parcursul celor peste 
20 de ani de carieră. La 17 mar
tie 1998 a apărut noul LP inti
tulat "Van Halen III" (Warner 
Bros.)»- cel de-al 11-lea album 
de studio al legendarului grup 
de hard-rock american, lansat 
oficial și în România de casa 
A&A Records.

Istoria lui Van Halen este le
gată de numele celor doi frați 
Eddie și Alex Van Halen, muzicieni 
de excepție care au revoluționat 
rockul deceniului trecut. Alex 
(8.05.1955) și Edward 
(26.01.1957) s-au născut în 
Nijmegen/ Olanda într-o familie de 
muzicieni. Tatăl lor cânta într-o 
formație de jazz, iar mama lor era 
Drofesoarădepian Dacătatăllor 

mă, fără să-și fi dat seama 
atunci că dascălul care le-a 
pus un instrument în mână, 
le-a dat de fapt o meserie. Toți 
au crescut și au învățat să 
cânte în aceeași casă de 
copii, făcând parte pe vremea 
lui Ceaușescu dintr-o forma

ție de mandoline (cu 40 de 
membri), cunoscută și încu
nunată de lauri. După '90, 
când au ieșit în lume și au vă
zut că ceea ce fac ei se bu
cură de apreciere în Scoția, 
Irlanda, Franța, au descoperit 
că astfel pot să-și asigure și 
existența. Anterior casetei a- 
părute în țară, le-a apărut una 
în Scoția, dovada succesului 
de care muzica formației "La 
Strada" se bucură.

Acum cei cinci "muzicanți"

dorea să le insufle băieților virusul 
saxofonului, doamna Van Halen a 
impus studiul pianului, un instrument 
complex care le-a permis desci
frarea partiturilor muzicale și i-a 
adus în contact cu muzica cultă.

în 1968, când familia s-a mutat 
în Pasadena/ California, frații Van 
Halen au început să cânte în di
verse formații rock de adolescenți. 
După ce o vreme Eddie cântă la ba
terie iar Alex la chitară, cei doi 
schimbă instrumentele între ei și 
decid să-și formeze o trupă proprie.

Inspirați de mișcarea rock a- 
mericană, în 1972, frații Van Halen 
formează cu bassistul Mark Stone 
Broken Combs un grup cu un re
pertoriu bazat, pe cover version- 
uri după trupele rock la modă: 
Yardbirds, Led Zeppelin, Cream. 
Au început să cânte în cluburile 
din LA, însă pentru un contract 
ferm aveau nevoie de relații. Prima 
ofertă de contract era dezas
truoasă, ei trebuiau să cânte 
cinci ore neîntrerupt. Pentru un 
show de asemenea amploare 
trebuiau minimum 300 de melodii 

cântă pe străzi (de unde și 
numele formației) și câștigă 
cât să-și plătească o gazdă, 
să se întrețină. Toți au bule
tine de București și aceleași 
trei mari idealuri: să-și înte
meieze familia care lor le-a 
lipsit, să ajungă să nu mai 
cânte pe străzi, ci doar invitați 
în spectacole și să scoată un 
album numai cu compoziții 
proprii.

Muzica interpretată de a- 
cești tineri prinde de la copii 
până la adulți și vârstnici - con
sideră dna Daniela Pascu - 
pentru că e preluată de la îna
intași și la mandolină se aude 
mai rar cântată. Iar în copiii... 
mai mari se trezesc nostalgii 
la auzul unor melodii care le- 
au legănat tinerețile.

Formația "La Strada" a 
fost însoțită la Deva de Gyuri 
Pascu, atât de iubit de pu
blic în primul rând pentru u- 
morul său, care a prezentat-o 
și care a avut amabilitatea 
să ne acorde un autograf.

Viorica ROMAN

împrospătate ritmic cu hituri din 
Top 40. Deși cei doi frați se înțe
legeau perfect, grupul nu avea 
încă o componență și un reper
toriu stabil. Cu numele schimbat 
în Mammoth, obțin un angajament 
la clubul Gazzari's din LA. într-un 
interviu Eddie spunea: "Am dat trei 
probe până să fim angajați. La 
prima audiție nici nu am terminat 
de cântat prima piesă că un tip pe 
nume Russel s-a năpustit pe sce
nă zbierând opriți gălăgia asta și 
cărați-vă afară. Până la urmă pa
tronul Bill Gazzari ne-a angajat să 
cântăm în fiecare sâmbătă și du
minică pentru un onorariu de 75 
de dolari."

în 1974 grupul Mammoth dă 
o audiție la care se prezintă și 
Michael Anthony un basist care 
a trecut la rândul său prin mai 
multe trupe rock obscure. După 
numai câteva ore de repetiții 
Anthony va fi primit în grupul 
fraților Van Halen.

- va urma -
Horia SEBEȘAN îi
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i
i
i

Infern sau
Paradis?"

Pentru două ore, liceenii

I 
I 
I. ____ _____ ___ , ______  au .I schimbat locul catedrei cu câteva | l bănci. Le-au așezai în semicerc. | I iar sala de clasă au pregătit-o' 

| pentru oaspeți. Ora de dirigenție | 
Iavea o temă anume. Elevii au. 
înscris-o pe un afiș, pe care l-au I 

| prins în dreptul tablei: "Alcool, | 
.drog, prostituție. Infern sau Pa-. I radis?". Lidia, Mihaela, Arina, I I Adina, Alexandra, Elena, Raluca.l 
* Cristina, Mirabela, Nicoleta și alte! 
| colege de clasă au luat loc în băn-1 
Idle așezate în față, pregătite cu ■ 

material documentar care să pună ' 
| întrebări și să aștepte răspunsuri. | I Pentru răspunsuri, dna prof. Doina.

Trif, diriginta clasei a Xl-a P de la I I Liceul de arte "Sigismund Toduțâ" I 
! Deva, a invitat persoane avizate:! 
| dna avocat Elisabeta Pervain, dnii | 
lit. Dorel Radu de la Serviciul del 
'combaterea crimei organizate și' 
| corupție, și slt. Dinu Ionică - Poliția | 
I criminală din cadrul IPJ.

"Ideea acestei dezbateri ne-a' 
| dat-o o informație dintr-o emisiune | 
. PRO TV: un elev a fost implicat în . I traficul.cu droguri. Multe întrebării 
Iau iscat acel fapt - precizează I 
'dna dirigintă.. De aceea azi, ora! 
I de dirigenție - la care am invitat | 
■ cadre didactice și elevi din altei 
'clase ale liceului nostru - va în-' 
| cerca o dezbatere. Copiii mei s-au | 
I informat și sunt gata să deschidă.
dialogul”. Și l-au deschis. între-1 

| barea năștea noi întrebări. Pro-j 
Jbleme delicate, greu de abordat. 
Ipână mai ieri, au găsit aici teren I 
I de dezbatere, de înțelegere. "Nu I 
' e o rușine să discutăm asemenea ' 
| probleme. Sunt lucruri care tre-1 
Ibuie cunoscute. Viața cere să fii;

informat. Așa vei ști să te aperi' 
| singur". Intervențiile dnei avocat | 
. au fost aprobate, cu aplauze repe-. I tate, de către elevi, iar exempli-1 I ficările pe care le-au adus cadrele I 
.poliției au stârnit interes, noi între-! 
| bări, dezbateri. Și n-a fost răspuns | 
■ fără a fi completat de un sfat. Sfa-l 
' tul omului competent, avizat. 1 
j Asumându-și o generoasă | 
Iresponsabilitate în elucidarea spi- ■ 

noaselor probleme iscate de tema ' 
| dezbaterii - invitații s-au implicat | 
■ cu profesionalism. Și au dat răs-. I punsuri benefice pentru conduita I I adolescentului de azi și de mâine. I 
' "A fost instructiv și pentru noi" - a ' 
| recunoscut, în final, dl It. D. Radu| 
I- nu numai prin ineditul manifestării!

ci și prin participarea interesată a ț 
| fiecăruia la clarificarea unor as-j 
(pecte ce înnourează viața coti-.

diană, iar pentru înseninarea ei se I 
|cere o muncă de educație și ac-1 
* țiune fără pauze. ,
1 Lucia LICIU 1L._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

IDENTITATE
Cu ocazia Zilei Internaționale a 

Copilului, Biroul Evidența populației 
din cadrul Poliției municipiului Deva a 
organizat o festivitate de înmânare a 
buletinelor de identitate elevilor care 
au împlinit 14 ani. La ședința festivă 
au participat 50 de elevi, părinți. Din 
partea Poliției municipiului Deva a 
fost prezentă mr. Adina Neagu - șef 
birou, cpt. Dumitru Grosu - șef birou, 
cpt. Traian Berbeceanu - ofițer în 
cadrul Biroului Poliției Criminale.

Cu ocazia înmânării primului bu
letin de identitate, tinerilor prezenți la 
festivitate le-au fost spuse și preve
derile Legii 105/96, care îi privesc pe 
posesorii de buletin de identitate:

•importanța actului de identitate, 
obligațiile titularilor de a-l păstra cu 
grijă pentru prevenirea pierderii, dete
riorării, furtului sau distrugerii aces
tuia: * *interzicerea  oricăror modificări, 
adăugiri de date, ștersături: •obli
gația fiecărui cetățean ca la găsirea 
unui act de identitate să-l predea în 
cel mai scurt timp organului de poliție 
cel mai apropiat; •interzicerea dării 
sau luării în gaj a unui act de iden
titate pentru diverse motive ce con
travin legii; *obligația  fiecăruia de a 
prezenta actul de identitate la soli-

citarea lucrătorilor de poliție când 
sunt legitimați în diverse situații;
• necesitatea prezentării tuturor 
posesorilor de acte de identitate la 
organul de poliție de la locul de do
miciliu pentru a solicita înscrierea 
codului numeric personal pentru cei 
care se mai află încă în această 
situație cât și pentru înscrierea noilor 
denumiri de străzi, în cazul când în 
actul de identitate nu s-a operat 
actualizarea denumirii străzii unde 
aceștia au adresa de domiciliu.

în mod special, s-a atras atenția 
tinerilor, având în vedere apropierea 
vacanței de vară, să manifeste o 
atenție deosebită în păstrarea cu grijă 
a actului de identitate pentru a se 
evita pierderea acestuia, întrucât 
cazurile de pierdere, datorate ne
glijenței sau neatenției posesorilor, 
devin din ce în ce mai frecvente.

S-a subliniat faptul că neres- 
pectarea acestor prevederi de bază 
constituie contravenții și sunt sanc
ționate conform legii.

O dată cu înmânarea actului de 
identitate, reprezentanții poliției au 
oferit tinerilor prezenți flori, fiind 
felicitați cu ocazia acestei zile festive 
din viața lor. ( V.N.)

.

Performanțe, speranțe, 
lacrimi... Flori... Și un sunet 
cristalin de clopoțel. Toate 
acestea accentuează ecoul 
prelung al glasurilor tuturor 
elevilor. Sfârșitul anului 
școlar este un prilej de bu
curie. Iar soarele vesel se 
adaugă fericirii generale. 
Cerul este albastru, la fel 
cum senine sunt privirile 
copiilor. Strălucirea soare
lui, în zi de vară, sau cea a 
stelelor, în noaptea limpe
zitoare, se alătură strălucirii 
sufletelor.

Anii de școală... cât sunt 
de frumoși! Și cât de spe
ciale sunt vacanțele bucu
riei! Atunci când, lipsit de 
griji, poți să alergi spre ste
le, să plângi cu zâmbete, să 
urăști prin iubire și să strigi 
că ești fericit!

Sfârșitul anului școlar, 
precedat de festivitatea de 
premiere, este în primul 
rând sărbătoarea învingăto
rilor. A celor mai merituoși 
dintre elevi, cei care, după 
performanțele obținute la o- 
llmpiadele școlare sau la di
verse concursuri, merită din 
plin... o vacanță frumoasă.

Școală generală sau liceu, 
bucuria este aceeași. Peste 
tot sunt chipuri vesele, în 
spatele cărora se ascunde o 
muncă Intensă. Performan
țele sunt recompensate prin 
diplome, cărți (...), iar cei mai 
mici învingători își privesc 
admirativ coronițele... pre
miul I obținut prin muncă și 
renunțând uneori la jocurile 
copilăriei.

Qlti gâncf și o poantă Ca

"Cel care crede că poate 
găsi în el mijlocul de a se 
lipsi de toată lumea, se în- 
șală tare; dar acela care cre
de că lumea nu se poate lip
si de el, se înșală încă și mai 
mult".

La Rochefoucauld

- Este adevă’
V I ral, tata, numai

la 100 de grade 
fierbe apa?

- Firește, dra
gul meu!

- Apoi bine, tată, de unde 
știe apa când are 100 de 
grade?...

Absolvenții clasei a IV-a 
se pregătesc pentru întâl
nirea cu profesorii, din 
toamnă. Lacrimile sincere, 
izvorâte din regretul des
părțirii de învL.ători, trădea
ză emoția firească, de altfel.

Pentru absolvenții cla
selor a Vlll-a șl a Xll-a, va
canța va veni mai târziu. 
Pentru ei, sfârșitul anului 
școlar reprezintă începutul 
perioadei de sintetizare a 
cunoștințelor dobândite. To
tuși, reuniunea finală a ele
vilor claselor a Vlll-a și ban
chetul de adio al claselor a 
Xll-a sunt momente speci
ale, deopotrivă, pentru e- 
levi, pentru profesori. Sunt 
cele mai frumoase amintiri, 
care rămân peste timp. 
Zâmbete, speranțe, lacrimi 
împărțite pentru eternitate. 
Momente vesele sau triste, 
ireversibile. Lacrimi de tris
tețe, de bucurie, țesute 
printre rândurile celei mai 
frumoase dintre povești. 
Cele mai frumoase zâm
bete, ale celor mai frumoa
se flori, pentru cele mai 
frumoase clipe.

Cu speranța că anul vii
tor va aduce modificările de 
rigoare în învățământ, por
nim spre un tărâm în care 
va exista soare, aproxima
tiv trei luni de zile. Iar celor 
care, în această perioadă, 
vor avea de susținut exa
mene, le dorim mult suc
ces șl le ținem pumnii 
strânși!

Lucia L/C IU

Tinerii si 
infracțiunea f

Minorii și 
cartelele 
telefonice

într-o noapte de sfârșit de 
mai, pe la ora 1, o patrulă de ordi
ne publică de la Poliția munici
piului Deva a depistat doi minori 
care transportau o mare canti
tate de cartele telefonice, filme 
color și alte mărfuri. Luați la 
întrebări, ei au recunoscut că 
bunurile, în valoare de 
5.000.000 de lei, le-au furat cu 
puțin timp înainte de la un chioșc 
aparținând Filialei județene Hune
doara a SC Rodipet. Cei doi au 
pătruns prin forțarea lacătului 
de la ușa de acces.

lată și numele lor: Marius Că
tălin Ținta, 15 ani, în abandon 
școlar, Constantin Marius Co- 
roiu, 13 ani, elev la Școala gene
rală nr. 5 din Deva. Ambii au fost 
internați la Centrul de Primire a 
Minorilor Deva.

Au spart zidul cu 
o rangă

într-o recentă dimineață, în 
timp ce se deplasa spre domi
ciliu, pit. Sorin Lorinț a depistat la 
ieșirea din Peștișu Mic un grup 
format din trei indivizi care 
transportau articole de îmbră
căminte și mărfuri alimentare. 
Mai târziu s-a constatat că a- 
cestea proveneau din sparge
rea comisă cu câteva ore înainte 
la SC Ciprifor SRL din Peștișu 
Mic. Valoarea bunurilor sustrase 
din magazinul în care s-a pă
truns prin spargerea zidului cu o 
rangă era de 880.000 de lei.

Hoții se numesc Mihai Doru 
Lupu, 21 de ani, din Geoagiu, 
Cristian Lingurar, 36 de ani și 
Cristian Marin Ciurar, 19 ani - 
ambii din Hunedoara. (V.N.)

'k- .... >
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CAP Sălciva. Licitația va avea 
loc în fiecare duminică, ora 12.

VnNZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 3-4 ca
mere, cu garaj, și casă, con
gelator, mașină de scris elec
trică, mașină universală de 
tâmplărie. Tel. 216831 (8259)

• Vând garsonieră, central, 
mobilă bucătărie, dormitor. Tel. 
623258 (3468)

• Vând casă, trei camere, 
baie, grădină mare, Mărtinești, 
69. (8281)

• Vând casă amenajată cu 
bar, grădină, Orăștioara de Jos. 
Informații Deva, Elena Vă- 
cărescu nr. 21. (7926)

• Vând casă Vaidei. Informații 
tel. 241030 (7927)

• Vând tractor U 650, stare 
perfectă și două mașini tricotat 
ciorapi. Tel. 216048 (8293)

• Vând două Ifa Robur Die
sel, 3,5 tone, 25 mc, 7777 DM, 
negociabil, tel. 054/242580 
(7918)

• Vând Dacia 1300, stare 
perfectă. Tel. 213718 (8280)

• Vând Dacia 1300, stare 
bună, preț negociabil, tel. 
223781 (8278)

• Vând caroserie ARO 320, 
fără motor, fără cutie de viteză. 
Tel. 622476. (8271)

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

(8275)
• Vând convenabil Golf 1,

numere noi, stare bună. Tel. 
655285 (7526)______________

• SC Vali Trans SRL Deva, 
str. Coșbuc, nr. 33 (vizavi de 
pompieri) vinde TÂRÂȚE, cu 
793 lei/kg, produse alimen
tare, sucuri etc. la CELE MAI 
MICI PREȚURI. (8294)

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, 
preț coală 70.000 lei/buc. Tel. 
219232, 092281895 (8276)

• Vând urgent mașină spălat 
Alba Lux, televizor alb-negru 
Diamant, frigider Arctic 1801. Tel. 
231344 (8287)

• Vând și montez cabană 
lemn, 40 mp. Tel. 092734547, 
Boholt, Țepeș. (8289)

• Vând urgent TV color 
Megavision, preț 1.500.000, 
frigider Arctic 180 I, 1.000.000, 
negociabil. Tel. 223799 până la 
ora 14, zilnic. (8290)

• Vând cuptor patiserie, nou, 
mașină de înghețată, auto
turism Nissan Laurel Diesel și 
cu plata în rate. Tel. 711955 sau 
092/356273 (7429)

SCHIMBURI DE 
V LOCUINȚE

OFERTE DE 
SERVICII

• Unitatea Plăcintărie, com
plex Mărăști Deva, organi
zează în 12 iunie concurs 
pentru posturile de bucătar, 
patiser și vânzător. Tel. 
230762 (8282)

• S.C."Internațional asigurări" 
SA Deva angajează coordonator 
activitate în cadrul agenției 
Deva. Rugăm trimiteți curricu
lum vitae la fax 01/2107742. în 
atenția dlui Dragoș Bârsă. 
(8223)

PIERDERI

• Pierdut certificat absolvire 
curs U 401, utilizare microcal
culatoare compatibile IBM-PC, 
seria P, nr. 19034, pe numele 
Dreghici Monica. îl declar nul. 
(8286)

DECESE-

• Un ultim omagiu adus 
bunului nostru coleg

SORINCA VIRGIL 
PETRIȘOR 

decedat într-un tragic accident 
de circulație. înmormântarea 
are loc azi, ora 14, în comuna 
Gurasada. Condoleanțe fa
miliei îndoliate din partea 
colectivului ' Sucursalei 
Bankcoop Hunedoara-Deva 
(8277).

• S-a stins din viață fulge
rător cea mai scumpă rază de 
soare a vieții noastre

ANDREEA LAVINIA MIHUȚ
Un ultim omagiu și un ultim 

sărut din partea părinților, su
rioarei, verișoarelor și tuturor 
celor care te-am iubit! înmor
mântarea azi, 10 iunie 1998, 
ora 14, la Cimitirul Bejan. (8295)

• Familia Haiosi Arpad An
drei anunță decesul celei ce a 
fost

ELISABETA HAIOSI
de 85 de ani. înmormântarea 
astăzi, ora 13, la cimitirul catolic 
din Deva. Dumnezeu s-o odih
nească în pace! (8225)

COMEMORĂRI

• Cu mare durere în suflet 
părinții Jiga $i Delia, soțul 
Ruben anunță că astăzi se 
împlinesc 6 săptămâni de 
când ne-a părăsit scumpa 
noastră fiică și soție

CAMELIA ALINA MAGERU
născută PÂDUREAN la numai
24 ani. Nu te vom uita niciodată.

CONSFĂTUIRE
Marți, 9 iunie, la Deva s-au 

întâlnit în cadrul unei consfătuiri 
de lucru membri ai comisiei per
manente pentru învățământ, cul
tură, culte a Consiliului județean, 
președinți ai comisiilor similare 
de la municipii, directori de că
mine culturale, alți activiști pe 
tărâmul culturii.

Au fost invitați editori de 
presă și carte din județ.

Au participat dl Gheorghe 
Dreghici, vicepreședinte al Con
siliului județean și domnul loan 
Sicoe, consilier șef pentru cul
tură.

Inițiativa organizării consfă
tuirii a aparținut profesorului 
Dorin Crișan - președintele comi
siei de învățământ, cultură, culte 
a Consiliului județean. N-au lipsit 
carențele organizatorice dar 
despre asta cu alt prilej.

S-a scos în evidență depen
dența culturii sub toate aspec

I IU Nt 1^(01
[ © 10 iunie 1837 - s-a
■ născut, la Humulești, marele scri- 
’ itor și povestitor Ion Creangă, 
I autorul neuitatelor "Amintiri din 

| copilărie" și a zeci de povești 
. rămase în istoria literaturii ro- 
I mâne atât prin personajele cre- 
| ate, cât și prin caracterul lor rea-
■ list: "Soacra cu trei nurori", "Dă-
■ nilă Prepeleac", "Capra cu trei 
| iezi", "Povestea porcului", "Moș 

| loan Roată și Unirea". Alături de 
. Eminescu, de care l-a legat o 
I strânsă prietenie, a frecventat 
| Societatea Junimea și a fost co-
■ laborator și la revista "Contem- 
j poranul". (m. 1889)

i © 10 iunie 1860 - s-aJ născut, la Brăila, Haridea Hartulari I Darclee, considerată, pe plan L —__—————— 

tele ei de resursele materiale ale 
societății.

Din bugetele locale, pentru 
cultură se alocă bani doar pen
tru salarii și cheltuieli materiale - 
lumină, căldură. Pentru cumpă
rări de inventar cultural, mobilier 
sau carte nu se alocă nimic.

între punctele de vedere ale 
activiștilor culturali și ale fac
torilor de decizie în ce privește 
finanțarea actului de cultură 
sunt mari diferențe, în sensul că, 
cei care au banii - puțini, câți au 
și ei - bat monedă pe autofi
nanțarea instituțiilor de cultură.

Un adevăr a fost scos cu 
preponderență în relief: cultură 
fără bani nu se poate face. Nu 
este mai puțin adevărat, s-a 
scos în evidență în cadrul con
sfătuirii, că sunt forțe latente pe 
care instituțiile de cultură nu s- 
au sprijinit.

/on CIOCLEI

mondial, una din marile celebrități ■ 
din lumea muzicii de operă. A de- | 
butat la Paris în opera "Faust" de ■ 
Gounod, în 1888, urmând apoi să * 
cânte pe toate marile scene lirice | 

ale lumii, (m. 1939) |

• Schimb apartament în Timi
șoara cu casă și grădină, zona 
Deva, cartier Viile Noi. Tel. 054/ 
668102 și 056/129178 (8277)

© 15 Iunie 1215 - a fost I 

adoptat și semnat, de către re
gele Angliei, loan fără Țară, do
cumentul cunoscut sub numele 
de "Magna Charta Libertatum", 
ca urmare a revoltei baronilor, 
cavalerilor și orășenilor englezi. 
Acest act fixa privilegiile marilor 
seniori feudali, ale cavalerilor, 
precum și satisfacerea unor re
vendicări ale țăranilor liberi.

© 15 iunie 1940 - s-a
înființat, în Polonia, lagărul de exter
minare hitlerist de la Auschwitz.
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IȚI OFERIM POSIBILITATEA UNEI CARIERE!
Grupul nostru este o companie multinațională care activează în domeniul agro-alimentar, lider mondial în sfera produselor lactate proaspete. 

In vederea extinderii activității noastre în România, căutăm angajați pentru următoarele posturi:

1. Șef sector vânzări 2. Agenți vânzări 3. Contabil administrativ

Codul funcției: S V
Oraș: Deva

Responsabilități:
• va raporta direct Directorului Comercial
• va supraveghea împreună cu echipa sa 

activitățile de prezentare a produselor 
către clienți, precum și de consiliere
a acestora

Se oferă:
• mașină de serviciu

Cerințe:
• experiență în activitatea de distribuție
• studii superioare
• cunoașterea limbii franceze sau engleze
• permis de conducere categoria B
• vârsta maximă 35 ani

Codul funcției: A V
Oraș: Deva

Responsabilități:
• va raporta direct șefului de sector
• va crea și menține relații comerciale bune 

cu clienții, în scopul comercializării 
într-o manieră atractivă a gamei noastre 
de produse la punctele de Vânzare.

• va livra produsele la punctele 
de vânzare

Cerințe:
• experiență în activitatea de distribuție
• permis de conducere categoria C
• vârsta maximă 35 ani

Codul funcției: C A
Oraș: Deva

Responsabilități:
• evidența contabilă primară a clienților, 

furnizorilor, trezoreriei și mijloacelor 
fixe

Cerințe:
• absolvent de liceu economic (studiile 

superioare reprezintă un avantaj)
• cunoașterea limbii engleze sau 

franceze
• cunoștințe de operare pe calculator 

(Excel, Exact)
• vârsta maximă 35 ani

CE OFERIM? i/ salariu atractiv, conform rezultatelor și performanțelor tale 
posibilitatea de afirmare în cadrul unei companii dinamice

Trimiteți un curriculum vitae pe adresa Str. Soldat Nicolae Cănea nr. 96, sector 2, București, 
până la data de 30 iunie, specificând codul funcției și orașul pentru care candidați.



s©
o

CARTEA ADRESELOR LTILE
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Se afirmă câ anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței. 
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cărtea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Dacă tîi vei fi 
în Cartea Galbenă 

ți concurența nu. 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ei.

2
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Tel.: 056-214805. 2 14845. 282019

Dacă și 
concurența 

este în 
Cartea Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să te întreacă.

magazinele Quasar oferă acum câte un aparat de radio Grundig 
pentru FIECARE televizor comparat!II fr '

Cartea Galbenă este marcă înregistrată a S.C. SEDONA Timișoara !a O.S.l.M. Duciucșli.

ESTE TIMPUL SĂ VĂ REZERVAȚI 
LOCURI ÎN CONCEDIU!

AGENȚIA DE TURISM SPRINGTIME

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

Timișoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4, .
tel: 056/183558; 124550: 125035; fax: P56/P3558; 125035.

S.C. “Zori Noi” S.A. Petroșanf

( Prin tipograf ia Matinal J

Vă invită în GRECIA, într-un program de 10 zile, care 
cuprinde transport cu autocarul, cazare, mic dejun și cină.

Pe timpul sejurului veți beneficia, gratuit, de plajă
privată, hidrobicicletă, șezlonguri, umbreluțe și alte mijloace

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 fi garanție asigurate!_ _ _ _
de agrement.
Bd. 1 Decembrie, nr. 14 
2700 Deva - România 
Tel.219284; 094.812.401 
springtime@recep.rocknet.:

în perioada 13 - 20 iunie 
puteți beneficia de un 
preț promotional:

1.500.000 lei

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE STANDURI ÎN 

CENTRELE EN-GROS

S.C. BUSOLA TRADING
IMPEX S.R.L. - BUCUREȘTIr

vă oferă spre comercializare, la cele mai mici preturi. 
produse de cea mai bună calitate recunoscute pe piața 
românească:

1. Pasta de dinți - Maxam
2. Becuri chinezești
3. Brichete - Tokyo
4. Baterii - 777
5. Cămăși
6. îmbrăcăminte
7. încălțăminte

Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze 
numerele de telefon: 01/3207055; 01/3207066

la

și fax 01/3217206

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

RATMIL - Uzina
MECANICA 

Orăștie 
Cu sediul iu Orăștie,

I. Titulescu, nr.60, cod 2600, 
jud. Hunedoara, 

tel: 054/241040, 
fax: 054/241131

Organizează în ziua de 30 

iunie 1998, 
publică 

vânzarea 
producție "CENTRALA ’ TERMICĂ1 

din zonă.

Ofertonții interesați vor 

putea ridica de la sediul uzinei, 

contra cost, documentația de 

licitație care cuprinde Caietul 
de sarcini și Regulamentul de 

desfășurare a licitației.

Prețul documentației este de 

100 USD și se vo depune la 

casieria unității sau în contul 

4798010100300 deschis Io BASA 

Orăștie.
Ofertele se vor depune la 

sediul Uzinei Mecanica Orăștie 

până în dala de 29 iunie 1998, 

ora 15.
Relații suplimentare la tel: 

054/241040, int. 148, Birou 

Dezvoltare Capacități.

i.vtaww"

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. Bă/cescu, nr. 2 sau la 
telefoanele: 054/541662; 054/542464. • 

Fax. 054/545972
S

str. N.

ora 10, licitație 

deschisă pentru 

capacității de 
T"

AIIUCK CALITATE VIEȚII

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

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

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

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

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO «001; 
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

woot«
> 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;

® 2400 lei/km - pe
timp de noapte.

Ce! mai aproape de 
prețul autobuzului.

> TAXI 22.22.22 în
chiriază autoturisme.

> De asemenea, 
angajează conducători 
auto.

Calitatea vieții 
dumneavoastră 
poate fi influențată 
și de consumul 

redus de 
energie electrică.

DEVA-SAT - Str. Avram lancu 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 - Str. I 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
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Cine este "dreapta"
(Urmare din pag. 1) de acord cu sublinierea

Oglinda țării
respinsă categoric de for
mația lui Varujan Vosganian. 
Aliniindu-și formația la 
centru-dreapta, liderul UDMR, 
Marko Bela, crede că în 
România “nu ducem lipsă de 
partide de dreapta” (care 
anume? - n.n.). La rândul lor, 
reprezentanții PD cred că 
Varujan Vosganian încearcă 
să transfere doctrina liberală 
în PAR, acesta dorindu-se a fi 
“o locomotivă a dreptei”, iar 
țărăniștii, loviți și din această 
direcție în amorul propriu, 
consideră că nu este acum 
momentul pentru consoli
darea unui pol politic de 
dreapta, cel mai important 
obiectiv al perioadei fiind 
ducerea reformei până la 
capăt.

în ce ne privește, suntem

PNȚCD, cu obiecția ca liderii 
săi în primul rând să arunce 
peste bord durerile celor 
care nu au mai încăput în 
echipa de guvernare a lui 
Radu Vasile - coleg de-al lor 
- și să-i susțină eforturile de 
înfăptuire a programului pe 
care și cu acceptul lor și l-a 
asumat. Iar în paralel se 
poate gândi și consolida și 
un pol al dreptei politice în 
România. Anul 2000 e foarte 
aproape. Iar o alternativă 
mai viabilă la guvernare 
este foarte departe. Cu toate 
că se lucrează intens și la 
centru, unde țin să se adune 
social-democrații, și la 
stânga, unde își coagulează 
forțele, ceva mai greu, e 
drept, nostalgicii.

DUPĂ DOUĂZECI DE AHII...
(Urmare din pag. 1)

Și dacă mai tinerii colegi de 
astăzi au șansa participării la 
stagii de pregătire fi schimburi de 
experiență în Franța, generația 
’78 are și ea motivul său de 
mândrie (o experiență inedită la 
acea vreme): corul mixt al liceului 
(dirijat de prof. Ghe. Bercea) a 
fost cel care a reprezentat România 
la un festival internațional de gen 
desfășurat în acel an la Viena, 
susținând mai multe apreciate 
recitaluri cu acest prilej.

Alte și alte amintiri și gânduri 
dau năvală la "Ora de diri- 
genție", pe măsură ce elevii de- 
acum douăzeci de ani, reașezați 
in băncile lor, își aud numele citit 
din filele catalogului. La clasa a 
XIII a educatoare, dna dirigintă

Olivia Pop pare a-și fi luat 
rămas-bun abia ieri de la elevele 
sale; dar, totodată, încearcă să 
sfideze cele două decenii 
propunându-le “fetelor” să le 
concentreze în cele 60 de minute 
ale unei ore de curs, ale cărei 
subiecte devin confesiunile celor 
din bancă, cu împlinirile și 
neajunsurile lor. Șușotelile și 
comentariile din clasă contrazic 
parcă trecerea atâtor ani, 
reconstituind atmosfera zilelor 
în care fiecare își construia 
drumul de pe care privește 
acum, cu nostalgie, în urmă.

Bucuria revederii e a 
tuturor. Și câte ar mai fi de 
spus, se vor mai spune, 
probabil, la următoarea 
(re)întâlnire...

(Urmare din pag. 1) 

străinătate despre cât de asupriți 
sunt ei în România. Și sunt crezuți, 
pentru că străinătatea nu cunoaște 
nici acum, după atâta amar de 
vreme de la adoptare, conținutul 
legii învățământului, pentru că 
diplomația noastră nu știe să 
prezinte peste hotare nici puținul 
bun pe care îl făurește țara. Acum, 
problema învățământului pentru 
minorități este din nou scoasă la 
suprafață.

Ar mai fi de vorbit apoi despre 
libertatea cuvântului, a presei, a 
călătoriilor în străinătate, despre 
realizările deosebite în cadrul 
Parteneriatului pentru Pace, despre 
seriozitatea opțiunii majorității 
românilor cu privire la integrarea țării în 
structurile europene - NATO și UE și 
altele. Nu le putem cuprinde pe toate 
într-un comentariu nici pe cele bune 
nici pe cele rele.

Spuneam că imaginea în 
străinătate și-o face fiecare țară cu 
munca și sudoarea sa. Se mai 
întâmplă însă - cum se întâmplă și cu 
România - ca imaginea să fie colorată 
în roz sau în negru și de anumite 
cercuri autohtone sau străine 
interesate. Nu ne oprim asupra 
acestora, pentru că străinătatea poate 
să spună orice, fie din necunoaștere, 
fie influențată.

Cum am subliniat deja, imaginea 
în lume trebuie să ne-o facem noi. Și 
aceasta adoptând legi bine chibzuite, 

^pe care să nu le schimbăm imediat

după promulgare, dând dovadă că 
procedăm cu ușurință, fără 
seriozitatea pe care o impune o 
lege. Exemple? Legea 112/1995, 
Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.88/1997, privind 
privatizarea societăților comerciale, 
Legea privind investițiile străine în 
România și altele. Instabilitatea 
legilor este poate răul cel mai mare. 
Investitorul străin, abia edificat în 
privința legislației în domeniu, vine 
în România și constată că legea s- 
a modificat. Firesc, face calea 
întoarsă.

O bună imagine în străinătate 
ar face țării economia dacă s-ar 
grăbi restructurarea, privatizarea și 
mai ales dacă economia ar 
funcționa, productivitatea ar crește, 
iar viața oamenilor ar deveni 
decentă material. O imagine bună 
ne-ar face și stabilitatea politică, 
care, de la o vreme, parcă nu-și 
mai găsește cadența, și finalizarea 
dosarelor privind corupția, și 
activitatea diplomaților noștri în 
lume, și, desigur, comportarea 
fiecăruia dintre noi atunci când ne 
aflăm peste hotare.

Sunt doar câteva lucruri de 
care ar trebui să-și amintească 
fiecare român, dar mai ales fiecare 
politician atunci când vorbește, 
acționează, adoptă legi, își votează 
salariul, sau pur și simplu se plimbă 
pe stradă. N-ar fi rău ca din când în 
când să ne mai privim și în oglindă 
și să ne vedem sufletul.

S.C. ARDEALUL S.A. Deva
A N U N T

in urma rămânerii vacante a posturilor de 
cenzori și cenzori supleanți de la S.C. 
ARDEALUL S.A. Deva, societatea primește 
oferte din partea celor interesați în condițiile 
Legii 31/90.

Uzina MECANICA Orăștie
Organizează licitații publice începând cu data de 18.06.1998 în 

fiecare zi de joi, la ora 9, la sediul unității, până la lichidarea 
stocului.

Se oferă spre vânzare mijloace fixe aprobate la casare sau 
disponibilizate.

Documentele de înscriere și participare la licitație se depun la 
sediul unității cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii licitației.

Taxa de înscriere și participare la licitație de 30.000 lei și 
garanția de 10% din valoarea licitației se depun la casieria unității.

Informații suplimentare la sediul uzinei sau la tel: 054/241040; 
241041 int. 202.

MAf APROAPE DE CER
(Urmare din pag. 1)

Apreciind efortul consătenilor 
săi, primarul comunei, dl. Tiberiu 
Octavian Tămaș, spunea: “Obârșa 
este o străveche vatră stră
moșească de cultură și civilizație 
românească, locuită de oameni 
simpli, harnici și cinstiți, ortodocși 
convinși, români sută la sută, care 
au ridicat acest monument, simbol 
al spiritualității ortodoxe... Acești 
minunați cetățeni, din dorința de a 
lăsa ceva pentru posteritate, au 
durat monumentul-, rupând din 
puținul vieții lor cotidiene, din timpul 
destinat muncii câmpului, lucrând 
la ridicarea sa și construirea 
drumului până aici".

La baza monumentului a fost 
introdus, într-un tub din oțel 
inoxidabil, un Mesaj către mileniul 
III, ca semn că “Trecând prin viață

și lăsând ceva după tine 
înseamnă că viața nu a fost 
zadarnică". în acest mesaj se 
spune: “Există un loc de 
legendă la poalele Muntelui 
Găina, în Țara Zarandului - satul 
Obârșa, legat prin numele lui de 
originea noastră multimilenară 
pe acestea meleaguri... Sat de 
olari, dar .și de crescători de 
animale din tată-n fiu, s-a 
hotărât la Praznicul Nașterii 
Domnului, anul 1997, să ridice 
acest monument - cruce pentru 
pacea, sănătatea și fericirea 
locuitorilor săi"... Acest ideal a 
fost înfăptuit azi, 8 iunie '98, de 
Praznicul Rusaliilor și 150 de 
ani de la Revoluția Română de 
la 1848".

Manifestările de la Obârșa 
s-au încheiat cu tradiționala 
nedeie.

Primăria municipiului 
Hunedoara

Organizează concurs (examen) pentru ocuparea postului 
vacant de director la Muzeul “Castelul Corvlneștllor” din 
Hunedoara, în ziua de 24 iunie 1998, ora 10, la sediul primăriei.

Condițiile minime obligatorii de participare la concurs 
(examen) sunt:

- cetățenia română;
- studii superioare de specialitate;
- vechimea în specialitate 3 ani;
- să nu fi suferit vreo condamnare.
Informații și tematica concursului (examenului) se vor primi 

de la Primăria municipiului Hunedoara, camera 21, unde se va 
depune și dosarul cu actele cerute de lege, până la data de 22 
iunie 1998.

Informații suplimentare la tel: 054/713766.

Penitenciarul 
Bârcea Mare [Deva] 

încadrează prin concurs:
Medic stomatolog ■ post militar (ofițer)

C o n d i ț i i:^=========
- studii superioare de specialitate;
- vechimea peste 5 ani;
- stagiul militar îndeplinit;
- vârsta până la 40 ani;
- fără antecedente penale;
- înălțimea peste 1,70 m;
- profil moral ireproșabil;
- de preferință bărbat.
De asemenea, încadrează prin concurs: 
Economist - personal civil

-......... C O 11 d l ț i I:
- studii superioare de specialitate (economice);
- vechimea peste 5 ani;
- vârsta până la 45 ani;
- fără antecedente penale;
- profil moral Ireproșabil;
- de preferință bărbat.
Relații la sediul Penitenciarului.

Concurs

UNIVERSITATEA 
ECOLOGICĂ DEVA

Anunță*
de admitere la Facultatea de

management în economia turismului și comerțului 
internațional în data de 11 iulie 1998. ora 9.

Pentru înscriere candidații vor prezenta:
• buletinul de identitate;
• copie xerox după diploma de bacalaureat sau 

adeverință cu notele de la bacalaureat;
• 2 poze 3/4 color.
Taxa de participare la concurs este de 100.000 lei. 
înscrierile se fac la secretariatul Universității din 

Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, începând cu data de 
10 iunie 1998 până la data de 10 iulie 1998, între 
orele 9-15.

Sucursala Deva
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Relații suplimentare la tel: 054/211816 și 
054/219076

Str. Titu Maiorescu, nr. 30, tel: 220975
Anunță planul de școlarizare pentru 1998-1999 .

1. Matematică-fizică (opțional informatică) ■ 25 1
locuri; I

2. Matematică-fizică (bilingv Limba engleză) ■ 25 | 
locuri;

3. Chimie-biologie - 25 locuri;
Profil uman

I 
I
I 
I
I 
I

1. Filologie - 25 locuri;
2. Limbi străine (clasă bilingvă):
Limba franceză ■ 12 locuri;
Limba engleză • 13 locuri.
Pentru elevii care doresc să dea examen la | 

clasele bilingve, înscrierea se face până la data de ■ 
23 iunie inclusiv. '
----------------------------------------------------------------------------S

FQKEST S.A, 
Deva

CONVOACĂ AGA PENTRU DATA DE 29-06.1996, AVÂND 
URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. ANALIZA ECONOMICO-EINANCIARĂ A SOCIETĂȚII 
COMPARATIV CU SITUAȚIA LA 01.01.1996Șl CU PREVEDERILE 
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHEL TUIELI APROBAT DE AGA.

2. ANALIZA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR 
AGA DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI COMITETUL 
DIRECTOR.

3. DIVERSE.
In caz de neîntrunire a CVORUMULUI legal, 

ADUNAREA SE REPROGRAMEAZĂ PE DATA DE30.06.1996.
AGA VA AVEA loc In sala mică a casei de cul tură 

DEVA, ORA 12.

anunță vânzarea la licitație cu executare 
silită a următoarelor bunuri aparținând 
S.C. NAGHI&ZSOK CONTAPEX SRL Deva:

O autocamion ROMAN Diesel;
O diferite tipuri de mașini de cusut, 

mașini de festonat, mașini de croit, mașini 
de cusut nasturi, mașini de cusut 
butoniere, mașini de cusut elastic;

O TV color PANASONIC, CROWN;
O frigidere ARCTIC;
O fax;
O mobilier de birou;
O stoc de stofe și confecții.

Licitația va avea loc în data de 11.06.1998, 
ora 10, la sediulS.C. NAGHI&ZSOK CONTAPEX 
SRL în Deva, str. Mihai Viteazu, nr.112.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul BANCOREX, Sucursala Deva, b-dul22 
Decembrie, bloc 7, parter, tel: 054/230185.
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