
Conform declarațiilor 
făcute cu prilejul grevei 
de avertisment a învățământului 

românesc, în urmă cu o 
săptămână, ieri s-a declanșat 
greva generală. Inițiată de cele 
patru federații sindicale din țară, 
la ea participă întreg personalul 
didactic și nedidactic din școli și 
licee, din unele instituții de 
învățământ superior. Pentru a fi 
respectate prevederile legale, de 
a asigura o treime din activitate, 
n-au intrat în grevă grădinițe, 
școli speciale, cămine, cantine 
ș.a. Se solicită respectarea 
legilor (Legea învățământului, 
Legea 154/1998 și Statutul 
personalului didactic) și anularea 
rectificării bugetare prin care 
învățământul a pierdut peste o 

k mie de miliarde de lei.

învățământul în
r

în primele ore ale zilei, 
liniștea și absența elevilor din 
unitățile școlare confirmau 
instalarea acțiunii de protest și în 
județul nostru. Dascălii puteau fi 
întâlniți în sălile profesorale, în 
cabinete, corectând teste, 
pregătindu-și materialele di
dactice etc. în același timp, am 
întâlnit în instituțiile de învățământ 
o stare de incertitudine privind 
atât durata grevei, cât și evoluția 
negocierilor desfășurate între 
Ministerul Educației Naționale și 
al Finanțelor și Guvern.

Curajul de a aplica legea
Precizările privind aplicarea 

Legii nr.154/1998, prin care 
cadrele didactice beneficiază de 
semnificative majorări salariale, 
arată că aceasta intră în vigoare la 
16 iulie 1998. Au aplicat-o efectiv 
doar cinci județe din țară, între 
care și Hunedoara. Motivul? 
Repetatele atenționări verbale 
asupra consecințelor la care se 
expun, de a nu se încadra în 
bugetul alocat. în absența unui alt 
document oficial scris, 
Inspectoratul Școlar al județului 
Hunedoara a hotărât aplicarea
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Județul 
Hunedoara

grevă generală
Legii 154, dar s-a ajuns în 
situația de a fi descoperit cu plata 
avansului pe luna octombrie, 
după ce s-a întârziat cu o 
săptămână și plata salariului pe 
luna septembrie.

La sediul Sindicatului 
învățământului Preuniversitar al 
județului Hunedoara, primele 
semnale primite de la "centru” 
păreau optimiste, după cum ne-a 
informat liderul SIP, Paul Rusu. 
Din câte i se comunicase, încă 
neoficial, premierul Radu Vasile 
s-a declarat în favoarea acordării 
celui de-al treisprezecelea salariu
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in Valea Jiului

Greva minerilor

Plănuită de Miron Cozma, cu 
o săptămână în urmă, greva 
generală a minerilor din Valea 
Jiului, pe timp nelimitat, a debutat 
luni, 26 octombrie, adunând în 
fața RAH Petroșani doar 100 de 
adepți din schimbul I de la minele 
Lonea și Petrila. în după-amiaza 
aceleiași zile li s-au alăturat și 
ortacii lor din schimbul II de la 
mina Bărbăteni.

Imposibilitatea administrației 
regiei de a le acorda avansul la 
salariile pe luna octombrie - ca 
urmare a neplății costului 
cărbunelui de către CONEL -, 
care, la rândul său, nu și-a 
încasat drepturile de la o serie de

continuă
beneficiari - i-a adus la grevă, în 
cursul zilei de ieri, și pe minerii 
de la Paroșeni și Valea de 
Brazi, ajungându-se la o 
înțelegere între liderii sindicali, 
aflați, într-o vreme, în conflict.

Poate nu este motiv de 
grevă. însă oamenii au muncit 
și trebuie plătiți. Conducerea 
RAH Petroșani și Prefectura 
județului Hunedoara fac demer
suri pentru găsirea banilor și 
acordarea salariilor minerilor. 
Dar ei nu.au răbdare. Iar liderii 
lor sindicali nu pot să înțeleagă 
starea gravă a economiei și să 
pună umărul, cu înțelegere, la 
depășirea ei. (D.G.)

în lipsa prevederilor Legii215/1997,

Carmetaplast S.A. 
concediază peste 60 
la sută din personal

850 miliarde lei - prejudicii 
la bugetul de stat

Garda Financiară a constatat, 
până la sfârșitul lunii septembrie 
1998, un prejudiciu la bugetul de stat 
în valoare de 850 miliarde lei, din care 
au fost recuperate 250 miliarde lei.

Comisarul șef al Gărzii 
Financiare, Adrian Cucu, a declarat 
că până la sfârșitul anului suma 
virată de Garda Financiară la bugetul 
de stat se va ridica la 1.000 miliarde 
lei, în condițiile în care “câteva surse

de venituri la buget au fost 
diminuate". El a amintit de 
abrogarea prevederii legale care 
obliga infractorul să plătească, pe 
lângă suma sustrasă, o sumă egală 
cu aceasta, precum și a 
reglementării prin care Garda 
Financiară avea dreptul de a 
confisca sumele care circulau în 
numerar între agenții economici, 
peste o anumită limită.

Rectificarea bugetului 
de stat din acest an a 
redus la zero fondurile alocate 

pentru lucrările de reabilitare 
a șoselelor și a căilor ferate. 
Acest lucru a afectat sever, pe 
lângă constructori, și firmele 
specializate în producerea și 
comercializarea materialelor 
ce sunt puse în operă la 
reabilitarea căilor de transport.

Una din aceste societăți 
comerciale este și “Carme- 
taplast” S.A. Deva, care 
furnizează constructorilor 
agregate de carieră. "Practic, 
în clipa de față, desfacerea 
noastră de piatră este zero, de 
spune directorul firmei, dl ing. 
loan Hie Zudor. Această 
activitate deține ponderea în 
firma noastră. Atrofierea ei 
înainte de începerea sezonului 
rece, prin sistarea fondurilor

de la buget, ne obligă să 
facem disponibilizări în 
proporție de peste 60 la sută 
din personal, atât din rândul 
muncitorilor, cât și din rândul 
TESA. Vor fi afectate mai 
puțin bazele noastre de 
producție din județul 
Hunedoara, unde avem o 
secție mecanică, putând să- 
și desfășoare și pe mai 
departe activitatea” .

Deși fenomenul “lăsării la 
vatră” a constructorilor pe 
perioada sezonului rece nu e 
o noutate, în acest an ceea 
ce era “șomaj tehnic” a 
devenit șomaj adevărat. 
Acest lucru a creat angoasă 
în rândul foștilor salariați, 
care, pentru prima dată, în

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)
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VREMEA 1r 
I
i în prima parte a intervalului, | 
vremea va fi în general instabilă. 1 

| Cerul va fi mai mult noros și va | 
I ploua, iar vântul se va intensifica. ■

Timpul friguros noaptea și dimineața I 
I va fi influențat de faptul că în zoneie I 
1 de deal și de munte, izolat, ploile se ' 
| vor transforma în lapoviță și | 
. ninsoare. în partea a doua a. 
I intervalului, aria precipitațiilor se va I 
■ restrânge. Temperaturile minime vor ■ 
* fi cuprinse între 2 și 8 grade, iar' 
| maximele se vor situa între 6 și 14 | 
l_grade, ușor mai ridicate.

WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax234483
Acordă dobânzi atractive la 

depozitele in lei 
persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 51%
X la 90 de zile - 53%

TERENURI CONTRA TRACTOARE
Mulți locuitori ai localității 

Clopoțiva din comuna Râu de 
Mori, care dețin terenuri pe stânga 
Râului Mare, între Brazi și cabana 
Gura Zlata, au vândut mai multe 
parcele, între 150-250 mp, unor 
cetățeni din orașe, pentru a-și 
construi pe ele case de vacanță. 
Prețul pentru fiecare mp de teren a 
fost bun, astfel că acești

proprietari au obținut sume 
importante. Buni gospodari, 
clopotivenii au pus ban lângă 
ban și și-au cumpărat unelte 
agricole. în prezent, peste 30 de 
cetățeni care au vândut terenuri 
pentru case de vacanță, și-au 
cumpărat tractoare în vederea 
lucrării pământului în condiții 
superioare. (Gh. P.)

ÎN HARUL DE AZI:
• Reformă ■ Restructurare • Club T • Sport • H 

^Horoscop • Programe TV • Mică și mare publicitate

și plății sporurilor de mediu rural 
(pe cele opt zone), începând cu 1 
decembrie a.c. însă cea mai 
importantă revendicare - apli
carea Legii 154 - urma să consti
tuie subiectul negocierilor dintre 
MEN și Ministerul Finanțelor.

Curajul de a aplica Legea 154 
îi costă pe angajații din învăță
mântul hunedorean neacordarea 
la timp a avansului pe luna 
octombrie și posibila revenire la 
vechiul sistem de salarizare, după 
cum ne spunea dna Mariana 
Miertoiu, contabil șef al 
Inspectoratului Școlar județean.

Prelungirea grevei 
afectează inclusiv 
reforma

Dnii Dorin Crișan și Simion 
Molnar, inspectori generali 
adjuncți, ne-au prezentat 
punctul de vedere al Inspec
toratului Școlar. Precizând că 
nu se dorește soluționarea 
conflictului prin grevă, care a 
fost declanșată la nivel central 
datorită unor situații de 
excepție, se așteaptă o 
soluționare benefică, atât în 
interesul dascălilor, cât și al 
elevilor. "Prelungirea grevei 
afectează procesul de

Viorica ROMAN, 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)

Năravuri vechi

vine primul ministru. Dați 
zor băieții... .

--------------- -------------- :. ——— ■

Era vineri, 16 octombrie 
1998. în Petroșani, fierbere 
mare. în jurul orei 14,45 urma să 
vină în municipiu primul ministru 
al României, Radu Vasile. 
Sosirea, cu elicopterul, pe 
stadionul din localitate. Vinerea 
și duminica, pe strada lungă din 
fața stadionului Jiul, de o parte 
și de alta a ei, este piața mare, 
cu mărfuri industriale noi, de cele 
mai variate tipuri - îndeosebi de 
îmbrăcăminte și încălțăminte.

Aglomerație, circulație 
intensă; comercianți, cumpă
rători, mașini, curioși, dar și 
băgători de seamă în întâmpi
narea premierului. Și cum strada 
cu pricina este ,.șvaițer", 
echipele RAGCL-ului din 
Petroșani, devenită, de câteva 
zile, SC ,,URBIS" SA, n-au găsit 
decât atunci, în zi de târg și de 
vizită guvernamentală, să 
plombeze sumedenia de gropi 
din asfalt. întreprindere inutilă, 
gândire mioapă, venind din 
vremurile nu de mult apuse. 
Meseriași cu veste galbene 
ungeau sumar gropile cu soluție 

| de smoală, în care aruncau a 
t* —

lehamite câte două-trei lopeți 
de bitum fierbinte dintr-o 
hardughie de mașină care 
acoperea întreaga stradă.

Blocaj rutier, înghesuială 
pietonală, enervări, certuri in
utile. Iar în plus, niște lucrări 
fără nici un viitor. Aruncate în 
grabă, cam la întâmplare și su
perficial, acele plombe în asfalt 
nu vor ține prea mult. Bani 
aruncați pe apa sâmbetei, cum 
se zice, deși era o zi de vineri.

Probabil că premierul n-a 
fost zdruncinat prea tare în 
mașina sa luxoasă pe șoseaua 
abia plombată, dar nu se poate 
să nu fi observat ploconeala 
autorităților de a da bine la 
fotografie, măcar și ,,la minut”, 
cât urma să dureze plecarea 
sa de la stadion la sala de 
ședințe de la Casa Galbenă, 
unde urma să se întâlnească, 
la un scurt dialog cu autoritățile 
locale și județene, cu 
reprezentanții RAH Petroșani 
și ai sindicatelor miniere.

Năravul din fire n-are 
lecuire.

Dumitru GHEONEA------------- ------ ------>

CECURI LA PURTĂTOR
Ca să le cumpăr mi-au trebuit mai puțin de două minute. Dă banii 

- ia “cârdul". Când am vrut să le transform în mărunțiș, lucrurile s-au 
schimbat. Am imobilizat ghișeul în cauză al CEC-ului aproape 45 de 
minute până ce am intrat în posesia banilor. “Cârdul" meu - banii mei. 
Dar sfânta birocrație românească mi-a "mâncat" 45 de minute din 
ceea ce englezul zice că înseamnă bani.

Nu cumva să credeți că funcționara CEC-ului a tândălit în acest 
timp. O secundă nu a stat. Operațiunile pe care trebuie să le facă însă 
pentru ca tu, cel din fața ei, să poți intra în posesia propriilor bani, duc 
la exasperare și pe cel mai calm om.

Ne mirăm că ne ocolesc oamenii de afaceri străini? Să nu ne mai 
mirăm deloc.

Un fost posesor de "cecuri ia purtător"

La Baza de Agrement “Băile Aquae” Călan
Inaugurarea restaurantului încununează un efort pentru

intrarea în circuitul turistic

Aspect de la inaugurarea oficială a noului complex hotelier.
Foto: Traian MÂNU

Ziua de sâmbătă, 24 
octombrie 1998, reprezintă o dată 
de referință în viața firmei SC 
Metaloterm SRL (al cărei manager 
general este dl Mihai Dan), în spe
cial a Bazei de Agrement “Băile 
Aquae" Călan, care aparține firmei 
amintite, dar această zi este 
importantă și pentru dezvoltarea 
activității de turism din județul 
nostru, precum și din țară. După 
amplele lucrări de modernizare 
(concretizate în realizarea 
bazinelor de înot, terenuri de sport, 
căsuțe de vacanță, terasă ș.a.), a 
urmat inaugurarea oficială a noului 
restaurant care are 120 de locuri 
pentru servirea mesei în cele mai

bune condiții, programul de lucru 
aici fiind non stop.

După slujba religioasă pentru 
sfințirea noului local, care este de 
fapt un complex de cazare și 
servire a turiștilor, primarul 
orașului Călan, dl Petru Bora, i-a 
felicitat pe toți cei ce s-au 
învrednicit să dureze un 
asemenea obiectiv care este 
menit să ridice cotele turismului 
local și, de ce nu, național. Dl 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului Județean Hunedoara, 
a promis că va sprijini

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)
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-
învățământul în grevă 

generală
________ (Urmare din pag. 1) 

învățământ și inclusiv reforma". în 
plus, poate apărea și presiunea 
inversă exercitată de elevii din 
clasele terminale, de părinții 
acestora sau chiar de unele cadre 
didactice.

Sâ se acorde învăță
mântului Importanța pe 
care o merită

Liderul sindical de la Școala 
Generală Nr.1 Deva, înv. Lucica 
Purțuc, remarca unitatea dovedită 
pentru prima dată în mișcarea 
sindicală din învățământul 
românesc. "Poate că în acest 
mod guvernanții vor înțelege că 
nu este de glumit și că dascălii 
trebuie luați în seamă”. Ce-și 
doresc ei nu este doar în interesul 
lor propriu, ci și al elevilor, așa 
cum menționa și dl Doru 
Drămnesc, director adj. al 
aceleiași școli. "Sperăm că în 
maximum două zile problemele 
se vor rezolva, pentru a nu 

^bulversa programul din școală".

Inaugurarea restaurantului
(Urmare din pag. 1)

îndeaproape integrarea acestei 
baze de agrement în circuitul 
turistic, iar dl subprefect, Nicolae 

1 Segesvari, a apreciat eforturile 
■ depuse și calitatea lucrărilor, 
subliniind că 1999 va fi anul 
încurajării firmelor mici și mijlocii, 
că la Călan, ca și la Vața sau 
Cinciș, sunt cât se poate de vizibile 
preocupările pentru a da o notă 
concurențială, la standarde 
ridicate turismului românesc. Ca 
locuitor al Călanului, dl Aurel 

I Negesc și-a exprimat bucuria 
pentru că un manager curajos și 
priceput a schimbat radical 
peisajul turistic în zonă, ducând 
implicit la ridicarea renumelui 
orașului.

de Agrement "Băile Aquae” 
Călan, fapt care, cu siguranță, va 
întruni laudele și aprecierea 
unanime ale vizitatorilor.

Managerul general al firmei 
SC Metaloterm a ținut să remarce 
aportul proiectantului, care a și 
executat o parte din lucrările

XfeV MIERCURI
</^rWs' 28 octombrie
W TVR 1

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții. De Sfântul 
Dumitru 15.30 Pro Patria 
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Medicina 
pentru toți (mag. medical): 
SIDA 18.10 Hollyoaks (s.da) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
331) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Tunelul de la capătul 
tunelului (do) 21.45 Teatru 
TV: „Trandafirul și coroana” 
22.55 Jurnalul de noapte 
23.10 Cinema ’98 (mag. ci
nema) 23.40 Cultura în lume 
(mag.)

r/R 2
9.00 Teleenciclopedia (r)

10.00 Avocatul poporului (r) 
\11.00 Pelerinaje (r) 11.35

“Sigur că e motivată greva - 
consideră dl prof. Sorin 
Stănculescu, de la Colegiul 
Național "Decebal” Deva. 
Pentru că nu e admis să dorești 
o reformă și să nu existe 
fonduri. Acesta este un motiv, și 
poate esențial, pentru care s-a 
făcut greva. Al doilea este 
neplata salariilor și încercarea 
de a ne aduce la nivelul lunii 
mai. Mi se pare că profesorii nu 
sunt tratați cum merită".

La ora documentării noastre 
se purtaseră doar discuții 
preliminare, negocierile urmând 
să se desfășoare ulterior. De 
aceea, asupra unor informații 
primite plana incertitudinea. 
Greviștii nu aveau însă dubii 
asupra motivelor declanșării 
acțiunii de protest. Ei se arătau 
nemulțumiți pentru că 
învățământul e lăsat mereu la 
urmă, de imperfecțiunile 
reformei și de numeroasele 
probleme pe care le au școlile 
românești.

speciale, respectiv firma Eurostil 
«Proiect Deva. în cadrul
complexului care se execută în 
regie proprie, cum spunea dl 
Dan, urmează ca în faza a doua, 
până la începerea sezonului 
turistic din 1999, să mai fie date 
în folosință camerele de hotel la 
etaj, precum și apartamentele cu 
două și trei camere. în același 
timp interlocutorul spunea că are 
în vedere să modernizeze 
bazinul acoperit și dotarea bazei 
cu aparatură specifică de 
recuperare. Tot în cadrul 
complexului va mai funcționa și 
un club, precum și o terasă cu 
fântână arteziană. Priceperea 
proiectantului și măiestria 
constructorilor se întâlnesc fericit 
în cadrul complexului de la Baza

Mapamond (r) 12.05 Sunset 
Beach (s/r) 12.50 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r)13.00 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.00 
Drumul european al Cehiei 
(do) 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca 
(s,ep. 23) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Toamna, la 
Provița de Jos, Prahova 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei Rup!, 
Hei Rap! (cs) 20.10 Natacha 
(s, ep. 65) 22.00 Echipa de 
milioane (co. SUA 1982)

ANIENA1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s, ep. 74) 13.00 Constelația 
Cinema (r) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 100) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 111)16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 28) 18.00 
Decepții (s, ep. 71) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00

/----------------------------------------------
(Urmare din pag. 1J

pragul sezonului rece, s-au 
trezit cu contractul de muncă 
desfăcut. “ Această stare de 
fapt neplăcută are la origine o 
lipsă crasă de spirit de 
organizare la punerea bazelor 
CASOC-Casa de Asigurări 
Sociale a Constructorilor. Anul 
trecut, în temeiul Legii 215/ 
1997, banii, reprezentând 75 la 
sută din salariul muncitorului, 
au fost plătiți de la bugetul de 
stat, cu obligativitatea ca 
pentru 1998 constructorii să- 
și organizeze propria instituție

Experti cu... lege fi 
ordonanță

Școlile populare de artă 
funcționează de zeci de ani în 
țara noastră ca instituții de 
învățământ artistic de stat, 
bugetare. Aflate în 
subordinea consiliilor 
județene, aceste unități cu 
caracter cuiturai-educativ au 
ca atribuții - așa cum se 
specifică și în Regulamentul 
de organizare și funcționare 
a Școlii de Arte Deva, elaborat 
de Consiliul Județean 
Hunedoara - pregătirea 
artistică a interprețiior, 
creatorilor și instructorilor 
din mișcarea artistică de 
amatori, modelarea și 
valorificarea talentului artistic 
ai elevilor, cultivarea și 
afirmarea tinerelor talente etc. 
Metodologia este cea stabilită 
de Ministerul Culturii 
(similară programei analitice 
din învățământ) iar cadrele 
didactice din școlile populare 
de artă au beneficiat până în 
prezent de prevederile 
Statutului personalului didac
tic, a vând aceleași drepturi și 
obligații ca și profesorii din 
în vățământui preuniversitar.

Am considerat oportună 
această trecere în revistă, 
fiindcă în noui an școlar 
instituțiile menționate ar 
trebui să funcționeze după 
noi prevederi, conform Legii 
nr.154/16 iulie 1998 și 
Ordonanței nr. 102/28 august 
1998. "Prevederi care 
schimbă fundamental statutul 
școlilor, atât în ceea ce 
privește funcționarea lor, cât 
și încadrarea personalului di
dactic", după cum se 
precizează în conținutul 
Memoriului întocmit "în 
numele cadrelor didactice din 
ceie 43 de școli populare de 
artă din țară" și semnat de 32

Violența străzii (dramă SUA 
1994) 23.30 Agenția de presă 
23.35 Prezentul simplu

PRO IV
10.05 Tânărși neliniștit (s/ 

r) 11.00 Gesturi însemnate (s, 
ep. 11) 11.45 Pensacola - 
forța de elită (s/r) 12.30 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea 
mea, cultura (r) 14.00 Punctul 
pe I (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 150) 17.0Q Știrile PRO TV 
17.30 Suflet de femeie (s) 
18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Iubire și iertare 
(dramă SUA ’98, p. III) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun 
după tine (s, ep. 8) 23.00 
Știrile PRO TV / Profit 23.30 
Pro și contra cu Octavian 
Paler

7.00 Uneori avem aripi (s/ 
r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Căsuța poveștilor (d.a/r) 9.00

Carmetaplast S.A. 
concediază peste 60 la 

sută din personal
de asistență socială pe perioada 
sezonului rece. Acest lucru nu 
s-a întâmplat, amânările gener
ate de polemici de genul cine să 
fie președintele CASOC, cine să 
administreze banii prelevați de 
la firmele de construcții 
întârziind prea mult demararea 
funcționării CASOC. în aceste 
condiții, singura posibilitate 
este, în acest an, șomajul, sau 
păstrarea în continuare a

de directori ai acestora 
(printre care și școala din 
Deva); memoriul a fost trimis 
în cursul acestei tuni 
comisiilor de cultură din Senat 
și Camera Deputațiior, 
Guvernului - respectiv 
Ministerelor Culturii și ai 
Muncii și Protecției Sociale.

ȘCOALA DE ARTE -
LA PERIFERIA 
BUGETARILOR

"Conform Legii 154/1998 
privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul 
bugetar - se arată în cuprinsul 
memoriului -, ia Anexa nr. VIII/ 
/ cap. 3, cadrele didactice din 
școlile populare de artă sunt 
denumite "experți" - cei cu 
studii superioare, și 
"instructori” - cei cu studii me
dii, acestea fiind inserate ca o 
“NOTĂ" ia capitolul amintit, 
pro vocând confuzie nu doar în 
ceea ce privește denumirea 
funcțiilor de specialitate, ci și 
în organizarea și funcționarea 
școlilor populare de artă". Se 
propune, în același timp, 
completează dna Mariana 
Beie, directorul Școlii de Arte 
Deva, concentrarea cursurilor 
desfășurate până acum pe 
durata unei perioade de ia unu 
până la trei ani, școlile de artă 
fiind încadrate ia capitolul 
"Unități de perfecționare a 
personalului cu pregătire 
medie și centre de calificare și 
recalificare"; or, eventual cu 
excepția cursurilor meșteșu
gărești, opinează interlo
cutoarea noastră, nu poate fi 
vorba de așa ceva, adică de 3 
sau 6 luni de pregătire în căzui

Sărmana Maria (s/r) 10.00 Te 
iubesc (r) 10.30 Din toată 
inima (s/r) 11.25 Ca la mama 
Acasă (r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.00
Guadalupe (s,ep. 36) 16.00 
Te iubesc (s, ep. 40) 16.30 Din 
toată inima (s, ep. 213) * Con
curs 17.30 Uneori avem-aripi 
(s, ep. 44) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s, ep. 89) 19.00 Concurs 
19.05 Sărmana Maria (s) 
19.25 Șoimii călători (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 208) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 71) 21.30 Ver
dict: crimă (s) 22.30 Lost 
Horizon (f. muz. SUA ’73)

PRIMA IV
7.00 Prima oră (mag.) 

10.00 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r) 
12.30 Lexic (cs) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.45 Prietenul 

prevederilor Legii 215, până 
când CASOC va deveni 
operațională”, a precizat dl 
llie Zudor.

Interlocutorul este de 
părere că fenomenul 
disponibilizării la “Carme
taplast” este temporar, lucrul 
reluându-se,'prin rean
gajarea celor disponibilizați, 
în primăvară.

învățării unui instrument, 
spre exemplu, și în 
specificul atribuțiilor 
evocate anterior. "Suntem 
totuși unități de învățământ 
artistic, în care procesul 
educativ se desfășoară după 
programe analitice bine 
stabilite, eficiența acestuia 
fiind confirmată de 
numeroși absolvenți care au 
devenit nume de referință în 
domeniul artistic ".

Dna Beie mai subliniază 
că, deși prin noua încadrare 
ar beneficia de o retribuție 
mai mare, cadrele didactice 
optează pentru menținerea 
legislației de până acum și a 
statutului inițial, care 
reflectă pregătirea obținută 
prin studii, prin grade 
didactice și experiență ia 
catedră și care n-ar conduce 
la discriminări nejustificate 
între “funcțiile didactice”din 
în vățământui preuniversitar 
și funcțiile de specialitate 
din școlile populare de artă. 
“Ca să nu mai vorbim de 
pregătirea elevilor școlii, 
afectată acum de întârzierea 
apariției unei metodologii 
dare, a planului de 
școlarizare corespunzător 
ș.a."

Sau poate noua poziție 
de "expert" (termen definit 
în DEX și ca “specialist de 
mare clasă") obligă ia 
obținerea de performanțe 
tocmai într-o asemenea 
conjunctură considerată 
nepotrivită de către cei care 
continuă să slujească (în 
multe cazuri în condiții 
improprii) învățământul ar
tistic, fie ei și ia nivel de 
amatori...

Georgeta BÎRLA

nostru Jake (s) 17.15 1999^ 
(s, ep. 61) 18.00 Călătorii în 
lumi paralele (s) 19.00 Știri
20.15 Un alt început (s)
21.15 Sam și eu (dramă 
SUA ’91) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe; Foc 
încrucișat (talksow)

PRO IV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 09.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție Cu 
stațiile locale) 09.10-10.00 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție)
22.15- 22.30 Știri locale'

ANTENA l-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 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r)

Miercuri, 28 octombrie

Z BERBEC
Relațiile pe care vi le faceți în 

această perioadă vă vor aduce 
numai beneficii într-un viitor nu 
prea îndepărtat. Impulsivi în 
dragoste, s-ar putea să simțiți în 
aceste zile că nu mai dețineți 
controlul asupra partenerului și 
asupra situațiilor cu care sunteți 
confruntați în cadrul cuplului.

O TAUR
Puteți înregistra acumulări mici 

de capital. Asigurați-vă că nu v-ați 
încărcat agenda cu acțiuni 
determinate de criterii subiective și 
greoaie. Cele mai complicate 
probleme apar pentru că vă 
împotmoliți în detalii.

2 GEMENI
Soluțiile tuturor problemelor 

voastre stau în dialog. Furia și 
confuzia v-au copleșit și au fost 
rezultatul unor declarații 
nepotrivite sau al faptului că v-ați 
implicat în relații care nu v-au 
adus decât neplăceri.

C RAC
Sunteți ușor turmentați, mai 

ales în amor. Nu vi se potrivește 
rolul de persoană autoritară și 
oricum nu prinde în fața nimănui, 
nici măcar a copiilor. în plus nu 
încercați să fiți mama răniților în 
fiecare zi.

O LEU
Acțiunile agresive pe care le 

întreprindeți nemulțumesc mulți 
oameni. în ultima perioadă lansați 
afirmații îndrăznețe, fără să aveți 
habar despre ce vorbiți. Ar fi mai 
important să vă înfruntați 
adevăratele sentimente. O întâlnire 
cu prietenii vă va vindeca toate 
rănile.

O FECIOARĂ
Cei din jur par să nu vă mai 

înțeleagă deloc. Este adevărat că 
de când jucați rolul sfătuitorului 
pentru câțiva prieteni nu mai sunteți 
în stare să vă dovediți propria 
valoare. Acordați-vă câteva zile 
pentru odihnă și distracție.

O BALANȚA
Romantic și pasional, veți 

descoperi fericirea dacă vă 
ascultați dorințele și încercați să 
vă urmați planurile. Pe cât de 
repede vă grăbiți să le faceți pe 
plac altora, la fel de des vă 
neglijați pe voi.

2 SCORPION
Dacă încercați să aflați o cale 

spre succes înseamnă că pierdeți 
timpul și nu reușiți să duceți la 
îndeplinire acțiunile planificate. 
Renunțați la negativism, îndoieli și 
concentrați-vă asupra succesului.

O SĂGETĂTOR
Descoperiri că aveți rpulte opinii 

diferite de ale celor din anturaj. 
Sunteți prea umil cu cei care v-au 
ajutat la un moment dat și acum 
profită de bunul vostru simț.

2 CAPRICORN
în ultima perioadă v-ați lovit 

numai de frustrări șl ați devenit 
foarte enervanți cu văicărelile 
voastre. Asta nu o să vă ajute să 
vă rezolvați problemele. Aveți tot 
ce vă trebuie nentru a scăpa cu 
bine din această încercare dar vă 
lipsește voința.

Z VĂRSĂTOR
întâlnirile cu ceilalți 

favorizează schimbul de păreri și 
vă scot din rutina cotidiană. Aveți 
nevoie de o reevaluare a 
planurilor de viitor și a strategiilor 
pe care le adoptați pentru a le 
duce la îndeplinire.

Z PEȘTI
Tensiunile de la serviciu vă vor 

întări pentru următoarea 
perioadă. Trebuie să realizați că 
aveți nevoie de partea voastră de 
oameni buni care să vă susțină.

I
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După egalul realizat de | 
Universitatea Craiova în me- | 
ciul din etapa a Xl-a cu Astra ■ 
Ploiești, s-au învolburat rău j 
apele la conducerea clubu- • 
lui din Bănie. Boc părăsește | 
conducerea, Silviu Lung și-a | 
dat demisia. în această si- ■ 
tuație George llinca, acțio- 1 
nărui principal al echipei de I

| fotbal Universitatea Craiova, | 
| l-a mandatat pe Jean Nițu- i 
! lescu să alcătuiască noua ! 
I echipă de conducere a clu- • 
I bului. După cum s-a relatat I 
| în presă, Marcel Popescu va | 
■ ocupa funcția de imagine ■ 
’ sau director de marketing, 1 
I precum și Gheorghe Ne- I 
| delcu. Multe căutări se fac | 
| pentru stabilirea antrenorului | 

principal, cel mai vizat fiind , 
Sorin Cârțu, dar mai erau în 1 
atenție doi antrenori ale căror I 
nume nu s-au divulgat, dar se | 
presupune a fi vorba de Ma
rian Bondrea și Nicolae Zam
fir. Rămâne de văzut (S.C.)

r 
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i 
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i 
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i 
i
i continuă, dar i 
[cu un director*  
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Andone

tehnic.9
Rezultatele obținute de 

Farul Constanța în actualul 
campionat (locul 13 în cla
sament cu doar 10 puncte - 
cu numai trei victorii în 11 
etape) nu surit pe placul con
ducerii clubului care, însă, 
nu dorește să se renunțe la 
serviciile ex-hunedoreanului.

| Acesta acuză atitudinea față 
de joc a unor componenți ai 
Farului, unii dintre ei par a fi 
lipsiți de motivația angajării 
cu mai mare dăruire pentru 
culorile clubului. "Am ajuns 
însă la momentul când tre
buie să alegem, ori eu, ori 
ei" - a declarat I. Andone. Ar 
mai fi o soluție: conducerea 
clubului să aducă ca director 
tehnic pe Cornel Drăgușin, 
un recunoscut specialist teh
nic, cu o bogată experiență. 
Totul rămâne la decizia care 
o ia Consiliul de adminis
trație al clubului. (C.S.)
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Campionatul județean

SANTOS BOZ
HANDBAL FEMININ

MEC! AMICAL DE PREGĂTIRE
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RETEZATUL HAȚEG 0-0r
Partida desfășurată duminică pe terenul din 

Brănișca în cadrul ultimei etape a Campionatului 
Județean a fost una foarte disputată. Atât gazdele 
aflate în revenire de formă după startul mai ezitant, cât 
și oaspeții implicați în lupta pentru primul loc și-au dorit 
foarte mult victoria. Astfel că ambele echipe au jucat 
ofensiv mizând pe cartea atacului, creându-și nume
roase ocazii de gol. Dar fie portarii ambelor echipe au 
intervenit excelent, fie atunci când ei au fost învinși s- 
au opus barele, însă mingea nu a vrut să intre-n 
poartă, astfel că partida s-a încheiat nedecis.

în prima repriză jocul a fost echilibrat, acțiunile 
alternând aproape simetric la cele două porți. Prima 
ocazie a aparținut oaspeților, în minutul 7 Gavriluț 
trimițând balonul în plasă dar după ce în prealabil de 
la margine se semnalizase ofsaid. Au urmat apoi 
câteva bune ocazii ale gazdelor dar șuturile lui 
Pogan (min. 19), Ungur (min. 30), Stănculescu (min. 
38) și Bulai (min. 39) au fost parate de Opric. Cea 
mai mare ocazie a primei reprize a fost ratată tot de 
hațegani, în minutul 43 Georgioni care a scăpat 
singur cu portarul Adam a șutat la colțul lung dar 
mingea a trecut milimetric pe lângă bară.

în prima parte a reprizei secunde inițiativa a 
aparținut gazdelor. în min. 47, Pogan a trimis plasat 
din lovitură liberă dar Opric a scos de la vinclu. 
Apoi, în min. 58 mingea șutată de același Pogan a 
lovit bara. în minutul 62 după un rapid un-doi Iliescu 
- Cizmaș, ultimul a șutat din unghi dar mingea s-a 
scurs paralel cu linia porții. Odată cu introducerea 
în teren a lui Ștefoni, jocul hațeganilor a căpătat mai 
mult aplomb astfel că cele mai mari ocazii le-am 
trecut în contul oaspeților. în minutele 70, 72 și 74 
acțiunile incisiv.e ale lui Ștefoni au fost parate in 
extremis de portarul Adam cu intervenții salvatoare. 
Iar în minutele 82 și 86 când Adam a fost învins de 
șuturile lui Rîmbetea și Itul, gazdele au fost salvate 
de noroc, mingea întâlnind în prima fază bara din 
stânga și în cea de a doua transversala.

Partida desfășurată într-un deplin spirit de 
sportivitate nu a pus probleme brigăzii hunedorene 
formate din Vasile Capotescu la centru și Daniel 
Haidiner și loan Mândru - asistenți. Observator din 
partea A.J.F. - Lazăr Kelemen.

SANTOS: Adam - Sava, Pogan, V. Popa, Su- 
ciu, Iliescu, Bulai, Grosu, Stănculescu, Cornean 
(cpt.), Ungur (54 Cizmaș).

RETEZATUL: Opric - Ardelean, Rîmbetea, 
Marin, Savu, Vlaiconi, Gavriluț, Bozgar, Georgioni 
(54 Ștefoni), Itul (cpt.), Moldovan.

Ciprian MAR/NUȚ

UNIVERSITATEA REMIN DEVA
■ URSUS UNIVERSITATEA CLUJ

25-24 f 14-10J
După victoria lejeră (30-20) obținută miercuri, 

21 octombrie a.c., în partida de campionat cu 
Autonova Satu Mare, sâmbătă, 24 octombrie a.c., 
într-o partidă amicală de pregătire, devencele au 
primit replica echipei din Liga Națională Ursus 
Universitatea Cluj. Dorind să aibă continuitate în 
pregătire și să evolueze la nivelul cerințelor unor 
echipe cu pretenții, devencele și-au programat mai 
multe întâlniri cu echipe din Liga Națională.

în această primă partidă amicală antrenorul 
principal al echipei Universitatea Remin Deva, 
Marcel Șerban, și loan Mătăsaru, director tehnic, 
au rulat întregul lot de 13 jucătoare avut la dis
poziție, căutând soluții pentru îmbunătățirea jocului 
echipei. S-a încercat găsirea unor noi scheme de 
atac, creșterea agresivității în apărare și mărirea 
vitezei la repliere și contraatac.

în prima repriză, jocul echipei Universitatea 
Remin Deva a mers bine, astfel că la pauză tabela 
de marcaj înregistra o diferență de patru puncte în 
favoarea devencelor. S-a concretizat mai bine 
jocul în atac și s-a reușit o bună concentrare în 
faza de apărare, evidențiindu-se portarul echipei, 
Claudia Cetățeanu, care a avut o evoluție exce
lentă apărând și o aruncare de la 7 m în minutul 29.

în repriza secundă, clujencele au echilibrat jocul 
în minutul 42, scorul fiind 17-17, astfel că în final 
devencele au câștigat doar la un gol diferență.

Realizatoarele celor 25 de goluri ale deven
celor sunt:

Lăcrămioara Alunge - 7 goluri, 
Laura Crăciun - 6 goluri, 
Melinda Toth - 4 goluri,
Diana Pătru și Codruța Zavragiu câte 3 goluri, 
Simona Bozan și Cosmina Rus câte un gol.
în continuare echipa urmează un program 

special de pregătire în aer liber, deoarece în etapa 
din 31 octombrie a.c. va întâlni în deplasare echipa 
Viromet Oraș Victoria pe un teren în aer liber.

Din discuțiile purtate cu conducerea tehnică a 
formației, cu ing. Gheorghe Crișan, din conducerea 
asociației sportive, am dedus că există multă pre
ocupare pentru continuarea ascensiunii în evoluția 
echipei ținând primul loc în clasament și deci 
promovarea în elita handbalului feminin românesc.

Cristina CfNDA

Fază de /oc /a medul de handbal feminin dintre Universitatea Remin Deva șj Autonova Satu Mare 
Foto: Traian MÂNUI 
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Rezultatele etapei:
Midia - Gloria Buzău 3-0; FC
Brașov - Poiana Câmpina 
3-1; Dacia Brăila - Rulmentul

Alex. 1-1; Poli lași-Sportul 1-0; Laminorul Roman - Nitramonia 1-0; 
Rocar - Chindia Târg. 3-1; Precizia Săcele - Metrom Bv. 0-3; Cimentul 
Fieni - Tractorul Bv. 1-0; Dunărea Galați - Petrolul Moinești 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Dacia Brăila - Petr.

1.FC BRAȘOV 13 9 3 1 28-8 30
2. PETROLUL MOINEȘTI 13 7 2 4 20-15 23
3. POLI IAȘI 13 7 2 4 19-14 23
4. ROCAR 13 7 1 5 24-20 22
5-6. LAMINORUL ROMAN 13 7 1 5 16-15 22

CIMENTUL FIENI 13 6 4 3 16-15 22
7. MIDIA NĂVODARI 13 6 3 4 24-17 21
8. METROM BRAȘOV 13 6 1 6 18-13 19
9. PRECIZIA SĂCELE 13 6 1 6 20-19 19
10. RULMENTUL ALEX. 13 5 3 5 13-9 18
11. SPORTUL STUD. 13 6 0 7 14-16 18
12. TRACTORUL BV. 13 6 0 7 15-20 18
13. CHINDIA 13 5 2 6 19-16 17
14. POIANA CÂMPINA 13 4 4 5 13-18 16
15. GLORIA BUZĂU 13 4 2 7 14-18 14
16. NITRAMONIA 13 4 1 8 9-20 13
17. DUNĂREA GALAȚI 13 3 3 7 14-24 13
18. DACIA BRĂILA 13 1 3 9 6-25 6

Rezultatele etapei nr. 11 din 25.10.1998:
Metalul Crișcior CIF Aliman Brad 5-0
Parângul Lonea Victoria Călan 3-1
Min. Ghelari Constructorul Hd 1-3
Dacia Orăștie CFR Marmosim 1-0
Min. Teliuc FC Paroșeni-Vulcan 2-1.

CLASAMENTUL

noiembrie:

1. PARÂNGUL LONEA 9 8 0 1 20-6 24
2. FC DACIA ORĂȘTIE 9 7 0 2 17-4 21
3. VICTORIA CĂLAN 10 6 2 2 21-6 20
4. CFR MARMOSIM 9 5 1 3 22-8 16
5. MIN. BĂRBĂTENI 10 5 1 4 12-17 16
6. FC PAROȘENI-VULCAN 9 3 3 3 11-8 12
7; MIN. TELIUC 10 3 3 4 13-14 12
8. MIN. ANINOASA 9 3 1 5 9-10 10
9. MIN. GHELARI 9 3 1 5 13-16 10
10. CONSTR. HD. 9 2 1 6 9-23 7
11. CIF ALIMAN BRAD 10 2 1 7 6-30 7
12. METALUL CRIȘCIOR 9 2 0 7 10-21 6

1

Moinești; Sportul - Midia; 
Chindia - Precizia; Metrom - Poli lași; Nitramonia - Rocar; Tractorul - 
Laminorul; Rulmentul - Cimentul; Gloria - FC Brașov; Poiana - Dunărea 
Galati. ✓

Etapa viitoare, nr. 12, din
Min. Bărbăteni-Min. Aninoasa 
Victoria Călan-Metalul Crișcior 
Constructorul Hd.-Parângul Lonea 
CFR Marmosim-Min. Ghelari 
FC Paroșeni-Vulcan-FC Dacia Orăștie. 
Min. Teliuc și CIF Aliman Brad stau.

CLASAMENTELE
JUNIORILOR

f JUNIORI Al

FC CORVIN UL 6 5 1 0 40-2 16
VICTORIA CĂLAN 6 4 1 1 18-16 13

FOTBAL START DV. 6 3 1 2 21-11 10

JIUL PETROȘANI 6 3 1 2 16-11 10

CIF ALIMAN BRAD 6 1 0 5 9-31 3

VEGA DEVA 6 0 0 0 2-35 0

( JUNIORI Bl )

FC CORVINUL 6 5 1 0 41-1 16

JIUL PETROȘANI 6 5 1 0 29-4 16

FOTBAL START DV 6 2 1 3 16-19 7
VICTORIA CĂLAN 6 2 1 3 12-25 7

CIF ALIMAN BRAD 6 2 0 4 8-24 6

VEGA DEVA 6 0 0 0 5-28 0

JUNIORI C
X.

< -VALEAMUREȘULUI

TEHNOSIMERIA 5 4 0 1 27-4 12
DACIA ORĂȘTIE 6 4 0 2 22-6 12

FC CORVINUL 5 4 0 1 18-4 12

MINERUL CERTEJ 5 3 0 2 15-16 9

CSS HUNEDOARA 5 2 0 3 15-16 6

ASA AURUL BRAD 5 1 0 4 8-21 3

5 0 0 0 3-47 0vtUA deva

JUNIORI C
X

-VALEA JIULUI

FC PAROȘENI 5 3 2 0 13-4 11

JIUL PETROȘANI 4 3 1 0 20-3 10
PARÂNGUL LONEA 5 3 1 1 10-5 10

MINERUL LUPENI 5 1 0 4 2-13 3

MINERUL URICANI 5 0 0 5 4-24 0

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE
FOTBAL

Rezultatele etapei nr.9 din 25.10.1998
Santos Boz - Retezatul Hațeg 0-0
Fotbal Start Deva -Unirea Vețel 4-3
Energia Deva -Gloria Geoagiu 1-3
Victoria Dobra -Poiana Ruscă Ghelari 4-0

CLASAMENTUL TURULUI
CAMPIONATULUI

1. VICTORIA DOBRA 8 6 1 1 26-6 19
2. GLORIA GEOAGIU 8 6 0 2 21-15 18
3. RETEZATUL HAȚEG 8 4 2 2 14-8 14
4. FOTBAL ST. DEVA 8 4 0 4 21-23 12
5. CASINO ILIA 8 4 0 4 19-11 12
6. SANTOS BOZ 8 3 1 4 14-19 10
7. ENERGIA DEVA 8 3 0 5 8-17 9
8. UNIREA VEȚEL 8 3 0 5 15-24 9
9. P. RUSCĂ GHELARI 8 2 0 6 9-34 6

Etapă județeană în Cupa României la 
fotbal

Duminică, 1 noiembrie, ora 11: Retezatul Hațeg - 
Victoria Dobra; Unirea Vețel - Energia Deva; Santos Boz 
- Gloria Geoagiu; Casino Ilia - Fotbal Start Deva.
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“Stil” Vulcan - un stil convingător de 
producție pentru export

• Privatizarea prin MEBO n-a fost un chix;
• Clienți vechi, clienți noi, oameni serioși;
•O supărare necesară: multitudinea de comenzi; 
•N-o fi iohn-ul mană cerească, dar te ține în viață;
• Locul al lll-lea în top-ul pe 1998.

Fosta Fabrică de confecții 
din Vulcan, devenită SC “Stil" 
SA, s-a privatizat prin metoda 
MEBO în anul 1993. Puțini s-au 
încumetat atunci să cumpere 
acțiuni, unii au cumpărat doar 
câteva, azi toți regretă. 
Societatea și-a croit încet dar 
sigur, cu angajament și 
tenacitate, drum și loc în 
economia de piață. Azi, unitatea 
lucrează exclusiv pentru export, 
cu materialele clienților. Doar 
întâmplător și la insistență mai 
execută unele comenzi la intern.

De cinci ani face fuste pentru 
o firmă din Anglia. Un partener 
italian și-a asigurat și o locuință 
în orașul Vulcan, pentru a fi mai 
aproape de “Stil", în cooperarea 
lohn pentru fâșuri. De patru ani

Foto: Traian MÂNU
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Secția confecții. Se pregătește o noua comanda de scurte din faș pentru 

femei. Destinația Italia.

SE PREGĂTESC MINERI. MR LOCURI DE MUNCA?
De cât»? timp o inițiativă a I* liderului mir.t:r!ior din Vaiaa Jiului, 

Miron Coarne, face audiență și dă 
■ speranțe. Este vorba despre 

creării de incuri de 
muncă și de angajarea celor 
aproape 500 de absolvenți ai 
școlii profesionale și liceului 
industrial cu profil minier din 
Petroșani. “Ei sunt copiii noștri, ai 
minerilor, ei vor să urmeze 
tradiția familiilor de a lucra în 
minerit", spunea deunăzi Miron 
Cozma. Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale a fost de acord 
cu angajarea lor și cu plata a 75 
la sută din salariul lunar pe un an 
de zile.

Elevii pregătiți în domeniul 
minier au avut contracte de 
angajare cu unități de profil din 
Valea Jiului, însă procesul 
restructurării le-a tăiat elanul spre

Cum și de unde ne finanțăm avantajos afacerile? [IV]
CINE POATE BENEFICIA:Credite 

internaționale >
Facilitate de finanțare a im

porturilor de bunuri și servicii 
din ELVEȚIA

SCOP: creșterea capacității 
cumpărătorilor români de a 
contracta bunuri de capital și 
servicii, de origine elvețiană, 
prin finanțarea parțialățpănă ia 
85%) a contractelor incheiate 
între importatori din România 
și exportatori din Elveția

DURATA: între 2 și 5 ani, 
funcție de valoarea contractului 
de livrare 

încoace, comenzile cresc 
continuu. De vreun an și ceva, 
pentru o firmă din Olanda se 
realizează aici jachete pentru 
bărbați și femei. Iar de curând și- 
a făcut loc la “Stil" Vulcan un 
partener din Germania, care cere 
echipamente de protecție. Anul 
curent este acoperit integral cu 
comenzi, iar 1999 se anunță și 
mai plin în solicitări.

- Nu putem realiza cât ni se 
cere, spune dna ing. Margareta 
Zeides, directoarea SC “Stil” SA 
Vulcan. Ne-am stabilizat câțiva 
clienți puternici, serioși, dar nu-i 
putem refuza nici pe cei noi care 
apar. Am putea lucra în două, 
chiar în trei schimburi, dacă am 
avea forța de muncă necesară. 
N-o avem. Am organizat mai 

meseria aleasă. După unul și doi 
an: Je la absolvire, mulți dintre ei 
nu au primit un loc de muncă, 
îngrcșând numărul șomerilor. 
Este o mare problemă.

La înscrierea în școală, 
elevilor li se asigură, după 
absolvire, un post în unitățile cu 
care au încheiat contracte. 
Neîncadrăndu-se în activitate, 
trebuie să-și plătească șco
larizarea. Or, angajarea nu mai 
depinde cătuși de puțin de ei.

Ministeriabilii prezenți de 
curând în Valea Jiului, în frunte cu 
primul ministru Radu Vasile, au 
apreciat inițiativa, însă au 
recomandat ca locurile de muncă 
pentru tinerii absolvenți să se 
creeze pe plan local. “Nu vreau 
să aflu că sunt persoane cu 
vârsta și condițiile de pensionare 
și încă mai lucrează, pentru că,

operatori economici români aie 
căror contracte de Uvrare/servicii 
au fost aprobate de Credit 
Suisse Zurich (împrumutator) și 
Banca de Export-import a 
României Eximbankțprin care se 
derulează creditarea) și în plus 
sunt garantate de Agenția de 
Garantare a Riscurilor de Export 
a Guvernului Federal Elvețian 
(ERG); valoarea minimă a 
fiecărui contract nu trebuie să fie 
mai mică de 100.000 franci 
elvețieni

CONDIȚIILE DE FiNAN-' 
ȚÂRE: 5 % din valoarea fiecărui 
contract de livrare/servicii, 
piătibii în avans, după primirea 
confirmării de Credit Suisse că 

multe cursuri de calificare. S-au 
înscris puțini, au absolvit mai 
puțini și am putut opri doar câțiva. 
Reușim să realizăm mare parte 
din comenzi prin colaborare cu 
alte firme din Petroșani, Deva, 
Hunedoara.

Curios lucru cum într-o zonă 
ca Valea Jiului, greu afectată de 
șomaj, nu se îndreaptă forță de 
muncă pentru recalificare într-o 
serie de meserii frumoase, cu 
câștiguri stabile, într-o fabrică 
modernă, cu producție per
manent solicitată la export. Iar 
unitatea este în continuă 
dezvoltare și modernizare, după 
cum ne spunea directoarea 
Margareta Zeides. An de an, o 
bună parte din profit se 
reinvestește. S-au achiziționat 
mașini noi, de mare randament, 
s-a realizat o sursă proprie de 
abur tehnologic extrem de 
necesară mai ales pentru sectorul 
finisaj, unde, în ultima vreme, s- 
au investit peste 500 de milioane 
de lei, clădirea a fost renovată, 
dotată cu utilități moderne, 

atunci, vom avea de a face cu 
un alt diiecioi, s-a adresat 
ministrul Industriei și 
Comerțului, Radu Berceanu, 
directorului general al RAH 
Petroșani, llie Bălănescu. 
Dacă veți urmări atent această 
situație și faptul că sunt mulți 
angajați în minerit cu abateri 
disciplinare, cu absențe 
nemotivate etc, veți găsi o 
serie de noi locuri de muncă 
pentru tinerii absolvenți. Sau 
vedeți cum s-a ajuns la 
persoane cărora li s-au extras 
într-un an-doi câte 22 de 
măsele, după cum mi s-a 
relatat. Și atunci o să faceți 
rost de unele locuri de muncă. 
O să constatați că nu-i vor mai 
durea dinții pe mineri, că vor 
ține la serviciile în care sunt 
angajați."

respectivul contract a fost 
aprobat pentru finanțare; 10 % 
din valoarea fiecărei livrări, 
piața intermediară prin 
acreditiv irevocabil emis de 
EXIMBANK in favoarea expor
tatorului elvețian; 85 % din 
valoarea fiecărui contract de 
Uvrare/servicii se va achita 
furnizorului din linia de credit, 
ia data livrării; valoarea 
creditului este practic 
nelimitată, perioada de grație 
fiind de 6 luni

ADRESE: relații supli
mentare: EXIMBANK -
DIRECȚIA CREDITE EX
TERNE, tei.: 01-3121841; 
persoana de contact: Elena 
ioanițescu, director 

climatul de lucru este propice 
realizării unor produse de înaltă 
calitate.

- Calitatea face vânzarea, 
apreciază pe bună dreptate 
dna Margareta Zeides. De 
aceea dăm maximă atenție 
acestui indicator, ca și 
productivității și consumurilor. 
Iar oamenii, toți angajații, își 
înțeleg corect atribuțiile, 
răspund la orice solicitare - 
după-amiază, noaptea, în zilele 
de repaus ori de sărbătoare - 
pentru a realiza solicitările 
clienților. Nu trebuie să faci 
strigare, să te rogi de cineva. 
Sigur că îi și plătim, deși nu la 
niveluri prea mari.. în acest an 
le-am majorat salariile de două 
ori, însă mai trebuie. Oricum, 
noi zicem că este un pic mai 
bine de la un an la altul.

La SC “Stir SA Vulcan 
perspectivele vizează dezvol
tarea și modernizarea, încât să 
poată executa pe cont propriu 
toate comenzile ce-i vin de 
peste hotare. Și mai speră 
(deși nu mai credem în vorbe, 
în promisiuni, decât în fapte 
concrete - M.Z.) în stimularea 
fiscală a producției de export. 
Unitatea își plătește ritmic 
ratele de împrumut și do
bânzile, nu are datorii la stat ori 
la clienți, dar nici creanțe prea 
mari. Beneficiarii externi își 
plătesc produsele cumpărate.

Este, realmente, o plăcere 
să vezi cum se lucrează într-o 
fostă societate de stat, 
privatizată prin contribuția și în 
beneficiul salariaților, cu un 
management inteligent și 
dinamic, într-o firmă și cu 
oarecare șansă în cooperarea 
cu parteneri externi interesați și 
serioși, care își consolidează 
locul în dura economie de piață 
românească.

Pentru rezultatele sale, SC 
“Stil” SA Vulcan s-a situat pe 
locul al lll-lea în top-ul 
întreprinderilor mici și mijlocii 
pe anul 1998. Dar posibilitățile 
și ambițiile sale sunt mai mari. 
Vor fi concretizate în 1999.

UEalutâ România
Uniunea Europeană este dis

pusă să acorde un ajutor economic 
substanțial României, în anul 1999, 
dacă țara noastră va accfelera 
măsurile de reformă și dacă va 
beneficia de sprijinul organismelor 
financiare internaționale, a precizai 
președintele Delegației Comisiei 
Europene la București, Fokion 
Fotiadis.

în acest sens, o echipă de 
experți ai Comisiei Europene va sosi 
la București în luna noiembrie a.c., 
după vizita reprezentanților FMI 
programată în cursul acestei 
săptămâni.

La recentul simpozion cu 
tema: “Prezent și viitor în 
reabilitarea drumurilor și 

podurilor", care a avut loc la 
Deva, dl dr. ing. Laurențiu Stelea, 
secretar general al Consiliului 
Național al Asociației Pro
fesionale a Drumurilor și 
Podurilor și director al Centrului 
de Cercetări Rutiere și 
Informatică București, s-a referit, 
pe scurt, la etapele de reabilitare

Societatea Comercială 
“Consmin" SA Petro

șani a moștenit, de dinainte de 
'89, specializarea în construcții 
cu caracter industrial pentru 
sectorul minier. Cum de ani buni 
R.A.H. trece prin dificultăți 
financiare tot mai acute, firma 
de construcții caută alternative 
care să-i permită o “detașare” 
față de tradiționalul ei beneficiar. 
Din cele declarate de dl ing. 
loan Vlăduceanu, directorul 
tehnic al “Consmin", am reținut 
că firma participă la licitațiile 
organizate de Regia Apelor 
Valea Jiului pentru lucrările de 
reabilitare a rețelelor de apă. 
“Este vorba de o investiție 

Pe fondul crizei de ia R.A.H.

S.C. “Consmin”
5.A. Petroșani 

caută alternative
derulată pe parcursul a doi ani 
de zile, până în anul 2000, fiind 
alocați 3 milioane de dolari 
pentru reabilitarea a 110 km de 
rețea. Vom participa la licitație 
pentru jumătate din această 
investiție, respectiv pentru lotul 
EST. Sunt prevăzute, de 
asemenea, lucrări de reabilitare 
pentru bazine de apă și rețeaua 
de canalizare la Aninoasa. Mai 
există o lucrare, finanțată de 
BERD, pentru reabilitarea stației 
de epurare “Dănuțoiu". Ținând 
cont că suntem singurii 
constructori calificați în 
obiective industriale din zona 
Văii Jiului, cred că vom avea 
câștig de cauză în adjudecarea 
acestor lucrări", ne spune 
interlocutorul. în prezent, firma 
este angrenată în lucrări 
evaluate la 1 miliard de lei, care 
urmăresc reabilitarea unor 
rezervoare de apă și depozite la 
Valea de Pești.

încercările de desprindere 
treptată față de R.A.H. au reușit 
ca dintr-o proporție de 95 la 
sută, volumul lucrărilor pentru 
regie prestate de “Consmin" să 
coboare la un procent de 80 la 
sută. R.A.H. rămâne, deci; 
dincolo de toate, beneficiarul

DRUMURILE 
ÎN TREI 

a drumurilor și podurilor din 
România după anul 1990.

- Cuvântul reabilitare a fost 
implementat în domeniu în anul 
1991, a spus dl Laurențiu Stelea. 
Tot atunci, conducerea Ad
ministrației Naționale a Drumurilor 
a captat bunăvoința a trei bănci 
care au acceptat să cofinanțeze 
câteva lucrări. A început 
activitatea de proiectare și de 
contractare a reabilitării unor 
drumuri cu constructori români și 
străini. Demara prima etapă de 
reabilitare, pe o lungime de 960 
de kimometri de drumpri 
naționale, costând 405 milioane 
de dolari, din care contribuția 
României a fost de 30 la sută. S- 
au făcut treburi bune, s-a 
acumulat experiență, însă au fost 
și neîmpliniri, eșecuri de natură 
organizatorică, tehnică și 
economică. Prima etapă se află în 
stadiu de finalizare.

A început în forță și etapa a II- 

principal al firmei de 
construcții petroșănene. 
“Pentru R.A.H. executăm, în 
prezent, două puțuri de 
extracție. Una din lucrări la 
Mina Lonea, iar cealaltă la 
Petrila, cu finalizare în cursul 
anului viitor. Ambele comenzi, 
se ridică la cca. 20 de miliarde 
de lei. Tot la Mina Lonea se 
are în vedere o lucrare de 15 
miliarde de lei reprezentând 
un sistem modern de 
evacuare a sterilului și 
transport al cărbunelui. La 
Mina Vulcan sunem angrenați 
în construirea unei noi case a 
mașinii de extracție, con
strucția existentă acum fiind 

în exploatare din 1930”, ne 
spune dl Vlăduceanu. 
Interlocutorul apreciază că în 
cursul acestui an decontările 
cu R.A.H. s-au desfășurat 
mai bine, banii pentru 
investiții nefiind “virați” spre 
alte folosințe. Dintr-un nivel al 
creanțelor de 8 miliarde, la 
finele anului trecut, s-a ajuns 
în prezent la doar... 3 miliarde 
de lei.

Firma face eforturi de a 
pătrunde pe piață cu noi 
tehnologii din domeniul 
construcțiilor. Printr-o relație 
de parteneriat cu o firmă 
nemțească, “Consmin" pă
trunde pe piața românească 
cu un sistem performant de 
încălzire în pardoseală, cu 
durata de viață evaluată la 
cca. 150 de ani. Firma 
prestează și lucrări de 
confecții metalice, tâmplărie 
de aluminiu, vânzând pro
duse de balastieră și 
elemente prefabricate pentru 
construcții.

La nouă luni, firma a 
înregistrat o cifră de afaceri 
de 18 miliarde de lei, având 
un beneficiu de cca. 300 de 
milioane de lei.

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

ROMÂNIEI, 
ETAPE
a. Se prevede reabilitarea a 694 
kilometri de drum național, cu o 
valoare a lucrărilor de 535 de 
milioane de dolari, statul român 
având, de asemenea, o 
contribuție de 30 la sută.

Se află în derulare, prin 
programul „Moldova”, și cea de 
a lll-a etapă. Lucrările se întind 
pe 608 kilometri de drum 
național, sunt suportate în 
principal de Programul PHARE 
și Banca Europeană de 
Investiții, fiind finanțate cu 458 
de milioane de ECU.

Sunt lucrări de maximă 
importanță pentru România în 
această perioadă de tranziție la 
economia de piață și de aspirații 
spre structurile europene, de 
care drumarii țării - din toate 
verigile sistemului - sunt deplin 
conștienți și pentru realizarea 
cărora depun toate eforturile, 
capacitatea lor de inteligență și 
acțiune.
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Încrezători în performanță ILUZIA UNEI BUCURII

O vizită într-o școală din mu
nicipiul Deva nu se poate în
cheia fără un popas în labora
torul de informatică. El a devenit 
bucuria multor elevi și preocu
parea cadrelor didactice. în une
le unități de învățământ aseme
nea laboratoare ființează de mai 
mulți ani, în altele au fost organi
zate recent sau se află în curs 
de amenajare.

în curtea Școlii Generale Nr.5 
Deva o sală a clădirii atelierului a 
devenit un îndrăgit și solicitat labo
rator. Copiii îi spun cabinetul cu 
calculatoare. Părinții a peste 200 
de elevi au solicitat școlii orga
nizarea de cursuri suplimentare 
de inițiere în calculatoare. Au con
tribuit material pentru împlinirea 
acestui deziderat. Și acum 214 
elevi - chiar și cei din clasele mici 
- participă cu nerăbdare (da, 
acesta este cuvântul!) și interes 
la orele din cabinet. Dotat cu 15 
calculatoare HC 2000, un PC de 
ultimă generație și două impri
mante (de două tipuri - cu ace și 
cu jet de cerneală color) cabi
netul își primește ucenicii. îi în
drumă cu profesionalism, dar și 
cu o dragoste nemăsurată, dna 
ing. Mihaela Mihu, profesoara 
care n-a putut refuza nici pe 
"doritorii din clasele ll-IV". E im
plicată sufletește, chiar emoțional, 
și în realizarea cabinetului și în 
familiarizarea elevilor cu limbajul 
calculatoarelor.

De pe o altă treaptă au por
nit în studiul informaticii elevii 
Liceului Teoretic "Traian” din 
Deva. Chiar și bobocii din cele 6 
clase a IX-a au aptitudini în stu
diul informaticii, iar noul laborator, 
pus în funcțiune în acest an 
școlar, a devenit sală de clasă 
de mare interes.

- Dispunem de 13 calcula
toare tip PC 286, 386 și 486 și
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Frunzele galben - arămii cad. 
Ca-ntr-un ierbar ce D-zeu și-l face. 
Dând ploaie peste ele
Cu lut el le lipește.
Și-acest imens ierbar
Are dușmani. în diminețile de 
toamnă,
Măturătorii...

Neobosiți, măturătorii
Luptă - mpotriva firii.
Sunt doar niște copii
Ce nu mai recunosc a 7-a zi, 
Din Cartea Sfântă.
Le dezlipesc energic

Simply Red, unul dintre gru
purile marcante de soul-pop, a 
revenit în actualitate după o pa
uză de doi ani cu albumul intitulat 
Blue și un nou turneu mult aș
teptat de fanii din întreaga lume. 
Deși grup* 1 ii seamănă tot mai mult 
cu un proiect al solistului Mick 
Hucknall, Simply Red rămâne o 
trupă de top britanică, ultimul 
album intrând direct pe locul I.

■ Asta este semn de 
bucurie!

- Așa? Atunci de ce merge 
mirele totdeauna în negru?

- la ascultă! Vezi-ți de 

pasiunii sale - muzica, in 1979 
Mick intră în trupa Frantic Eleva
tors, un grup de punk alături de 
care va avea trei singlesuri și o 
versiune a piesei Holding Back 
The Years. în 1982 grupul se des
tramă iar la sugestia managerului 
Elliot Rashman, Mick înființează 
grupul Simply Red. Numele gru

pului vine de la 
porecla lui Mick.

Alături de Mick 
Hucknall, noua

formație îi mai include pe trei foști 
membri ai grupului Durutti Column: 
Tony Bowers (bass, născut la 
31.10.1952), Chris Joyce (bat, năs
cut la 11.10.1957 în Manchester) și 
Tim Kellett (trompetă, keyboards, 
născut la 23.07.1964 în 
Knaresborough) la care se adaugă 
chitaristul Sylvan Richardson și Fritz 
McIntyre (voce, keyboards, născut 
la 02.09.1956 în Birmingham).

Istoria lui Simply Red se lea
gă de numele lui Mick Hucknall, 
un solist cu o voce de aur, care 
a reușit pe parcursul anilor să 
aducă grupul în prim planul sce
nei muzicale din Anglia.

Michael James Hucknall s-a 
născut la 8 iunie 1960 în Man
chester/ UK. Mick a fost cres
cut numai de tatăl său deoarece 
părinții s-au despărțit când el 
avea doi ani. Lipsa afecțiunii 
materne a fost compensată de 

un Pentium de înaltă performanță, 
iar activitatea a început din prima 
zi de cursuri. E o activitate vastă, 
elevii lucrează pe grupe de înce
pători, grupă medie și de perfor
manță - precizează dna prof. Cori
na Boancă, pe care am întâlnit-o 
în laboratorul de informatică, în 
mijlocul elevilor din clasa a IX-a. 
Se lucrează diversificat, pentru 
ca elevii să nu fie stagnați din 
evoluția informaticii. Așa obținem 
rezultate care ne aduc multe sa
tisfacții. Anul trecut (când nu dis
puneam de dotarea de acum), la 
sesiunea națională de informatică 
de la Cluj-Napoca elevii noștri au 
fost încununați cu premii I și II 
(Iulian Boancă, Sorin Pîrvu), iar la 
geografie-informatică, matema- 
tică-informatică, fizică-informatică, 
biologie-informatică, istorie-infor-

EJevr din clasa a X-a a Liceului Teorebc Traian'din Deva !a 
ora de informatică

matică, română-informatică, lice
enii noștri Daniel Bârgău, Iulian 
Boancă, Adela Pârvu, Dumitru 
Ciolna, Andreea Giurgiu, Cristina 
Ogner, Cosmin Neaga, Sebastian 
Fulop, Florin Pârva, Dorin Husși 
mulți alții ne-au adus locuri onora
bile din întreceri. Acum, noul labo-

Cu ură chiar, se pare 
Și nu se-ntreabă nimeni 
Pe cine, de ce doare.

Vreau ca să țip, >
Revolta sevei roșii (
Dar nimeni nu se-oprește1 
Toți trec grăbiți și singuri I 

Nu se-ndoiesc c-acela 
Cu mătura tocită 
își face meseria 
Și nici nu simt cum 
Și cerul strigă.

Georgiana BÂLDEA

sus i' 
iz 
i

SIMPLY RED (1)
vecini și rude iar în timpul liber de 
tatăl său. La fiecare zi de naștere 
primea de la mama sa o felicitare, 
în 1986 când Mick lansa alături de 
Simply Red celebrul hit Holding 
Back The Years (în care descrie 
copilăria lui nefericită) mama lui a 
fost atât de impresionată încât l-a 
sunat la telefon și și-a cerut scu
ze. Primul contact 
al lui Mick cu 
muzica a fost la 6 
ani când a cântat 
la nunta unchiului său. La 14 ani 
Hucknall a intrat în grupul Osiris, o 
formație ce activa în cadrul 
colegiului unde învăța. Deși era 
solist vocal Mick nu a devenit 
liderul grupului deoarece colegii îl 
considerau prea urât, mic, pis
truiat și cu un păr atât de roșcat 
încât colegii l-au poreclit "Red” 
(roșu). Mick renunță la diploma de 
arte plastice pentru a se dedica 

MUSIC BOX

rator, spațios, luminos, are o 
capacitate de 15 locuri la calcu
latoare și încă 24 de locuri pen
tru elevii care lucrează proble
me teoretice. Elevii sunt permu
tați, cei care și-au rezolvat pro
blemele pe calculatoare trec în 
bancă pentru teorie - și invers. 
Astfel că, în decursul unei ore, 
elevul nu are timp să se plicti
sească și nici să se preocupe 
de alte domenii în afara lecției. El 
e elementul de bază, pus în per
manență să gândească logic 
pentru a găsi metoda optimă de 
rezolvare a problemei.

Liceenii din clasa a IX-a lu
crează. Robert Barboni, în
cântat că poate studia infor
matica într-un asemenea labo
rator, își exprimă satisfacția și 
dorința de a-și însuși acest 

limbaj al viitorului. Aceleași 
gânduri ne împărtășește și 
colega sa Ana Maria Laczko. 
Sunt bobocii din primul an de 
liceu, încrezători în perfor
manțele lor de mâine.

Lucia UCIU

Qln gând și o poantă

fn

Nedreptate
“A săvârși o nedreptate 

pentru a obține puțină glorie 
sau pentru a salva pe aceea 
pe care o avem înseamnă a 
recunoaște că nu e posibil să 
merităm ceea ce dorim sau 
ceea ce posedăm”.

Maeterlinck

I

I

La nuntă
- Spune-mi mamă, 

de ce mireasa merge 
la altar întotdeauna în

/ treabă și nu mai întreba atâtea!

Când imaginația încearcă să 
atingă o parte din realitate, când 
imposibilul se transformă în cer
titudine și certitudinea este cea 
mai înaltă treaptă a unui ideal, se 
desprinde din puritatea sufle
telor noastre visul - mirajul unei 
clipe, oglindă pentru trecut și 
speranță...

Oricât de mizeră ar fi lumea 
în care trăim, oricâtă durere și 
deznădejde ar fi în jurul nostru, 
existența noastră este singurul 
lucru care ne poate face fericiți. 
Poate că pentru noi fericirea 
are anumite limite, dar merită să 
luptăm pentru o clipă de bucurie.

Cu toții suntem mai frumoși 
când zâmbim, iar zâmbetul este 
confirmarea că mai știm să spe
răm. Chiar dacă nu putem închide 
ochii și să ne imaginăm că viața 
este mereu roz, chiar dacă une
ori avem viziuni mai mult decât 
pesimiste în privința viitorului, 
chiar dacă adeseori ne simțim 
triști și înstrăinați de ceea ce ne 
înconjoară, este bine să privim, 
din când în când, spre soare.

Uneori ritmul nebunesc al 
vieții mă obosește; mă transpun 
într-un univers interior, țesut din 
flori, lacrimi și vise. încerc să mă 
acomodez cu condiția umană și

Tinerii și infracțiunea

Fugari 
identificați
De mirare că doi tineri care 

au loc de muncă, au și autotu
risme, se apucă de furat. Și totuși, 
Leorel Todoran, 22 de ani, din 
Undue, muncitor la S.C.”Gaz" SA 
Hațeg, și Claudiu Dumitru, tot atâția 
ani, de loc din Cîmești, electrician 
la S.C.”Elco” SA Hațeg - au fost 
depistați într-o noapte în timp ce 
încercau să sustragă cauciucuri 
din Magazia Ostrov, aparținând 
S.C ."Romis" SA Hațeg.

în magazie, cei doi au pă
truns prin spargere, apoi, când 
au fost depistați, folosind auto
turismele, au reușit să dispară. 
După câteva ore au fost însă 
identificați de lucrătorii postului 
de Poliție Rîu de Mori.

Arpad și 
lănțișorul de 

aur
Profitând de faptul că G.N. 

din Deva se afla în stare de 
ebrietate, Arpad Lingurar, 25 de 
ani, tot din Deva - i-a luat de la

în 1984 grupul semnează un 
contract cu casa de discuri 
Elektra Records. După aproape 
un an de lucru în octombrie 1985 
apare albumul de debut “Picture 
Book”. Deși nu a reușit să se 
claseze în top 10 britanic, albu
mul de debut al grupului Simply 
Red a reușit o altă performanță 
- menținerea în Top 40 timp de 
130 de săptămâni consecutiv.

Picture Book este un album 
complex pe care se găsesc remi
niscențe r&b și groove împru
mutate de la trupa din anii '60 
MG's. Referitor la acest album, 
revista NME apreciază că: “Deși 
nu locuiesc în Detroit sau.Chi
cago ci sunt din Birmingham, iar 
solistul Hucknall nu este negru, 
Simply Red are un black-sound 
bazat pe soul-muffin”, (va urma)

Horia SEBEȘAN 

să renunț la ideile fataliste. Mă las 
pradă contemplării, amăgindu-mă 
că nu am nici un motiv să mă 
consider nefericită. Chiar dacă 
între nefericire și fericirea pro- 
priu-zisă este o prăpastie adîncă. 
Totuși, speranța îmi întreține 
aprinsă lumina sufletului. Iar lumâ
narea existenței îmi călăuzește 
pașii pe nisip. Urmele pierdute în 
arzătorul “AȘ VREA...”

Credința si 
speranța

Pentru că aș vrea să privesc 
soarele și să mă minunez de 
strălucirea sa, pentru că aș vrea 
să îmbrățișez albastrul cerului, în 
căutarea unei picături de infinit, 
pentru că nu aș vrea să stric, 
prin ceea ce impune condiția 
umană și prin însăși firea mea 
plină de contradicții, nimic din fru
musețea înconjurătoare, pentru 
toate acestea și pentru multe al
tele, amintirea pulsează în inima-mi 
frântă, iar ritmul nebun face ca 
veșnicia să se afle la picioarele 
mele.

Credința și speranța sunt sin
gurele reazeme care împiedică 
prăbușirea cugetului și a simțirii.

gât un lănțișor de aur. De re
marcat că Arpad nu are nici o 
ocupație, dar este recidivist, iar 
fapta s-a petrecut în apropierea 
Restaurantului "Astoria".

Minori la 
furat

Au fost identificați autorii 
unui furt comis într-o recentă 
noapte la magazia S.C.”Mirela 
Expres’’SRL din Chitid, comuna 
Boșorod. Aceștia sunt Paul Ni- 
colae Szocs, 18 ani, din Călan, și 
minorul N.S., elev din sat. Prin 
dislocarea unor plăci din azbo
ciment de la acoperiș, aceștia 
au pătruns în magazie, de unde 
au furat mărfuri în valoare de 
1.765.000 de lei.

La Hunedoara, H.G.O., de 14 
ani, elev din localitate, prin es
caladarea unui geam, a pătruns 
în locuința lui Virgil Popa. A furat 
băiatul de aici bunuri în valoare 
de 4.157.000 de lei.

Alți doi copii din Hunedoara 
au furat la Deva. Ne referim la 
L.M. Nicolae și B.A. Constantin, 
ambii de câte 10 ani. Cei doi au 
furat o bicicletă Mountain-Bike 
din fața barului “700”.

Eu mă înalț pentru a prinde 
curajul viselor ce zboară fără 
teamă, spre alte dimensiuni. 
Cuprind în pălmile-mi umezite de 
rouă începutului florile nemuririi 
și strâng la piept petala eului 
meu. Și pulberea sufletului se 
înalță spre steaua pe care încă 
mai cred că o pot atinge. Să fie 
inconștiența imboldul meu? Sau 
poate amăgirea?

Mă surprinde gândul că ar 
putea fi speranța. Mai are sens 
să sperăm? DA! Pentru că doar 
așa putem redobândi frumuse
țea pe care am distrus-o. 
Acesta este singurul mod prin 
care putem să ne redescoperim: 
începând prin a privi o floare și 
culminând prin a vedea că este 
nemuritoare. Putem să distrugem 
sau să salvăm clipele. Decizia 
ne aparține, la fel după cum vii
torul este în mâinile noashe.

Poate că fericirea implică 
sacrificii, dar când te gândești 
cât de mult prețuiește ea, merită 
să îți asumi responsabilitatea de 
a risca și de a lupta pentru iluzia 
unei bucurii, fie ea și de scurtă 
durată!

Manuela RUSU, 
Brad

Dumnezeu mi-a dăruit 
încă o posibilitate de a învăța 
mai mult, de a cunoaște lu
mea, alți oameni și alte obi
ceiuri în Țara Făgăduinței. E 
un dar minunat și sper să-l 
merit și să mă bucur de el 
din plin.

JflALOGUni 5))
Voi încerca să fac totul 

cât de bine pot ca munca 
mea să aducă roadele aș
teptate.

Mulțumesc tuturor care au 
avut curajul și încrederea să- 
mi scrie. Sper că le-am fost de 
folos și sper să le mai fiu într- 
un viitor puțin mai îndepărtat.

Eu mă opresc aici cu răs
punsurile date vouă, căutați 
și în continuare ajutorul psi
hologului atunci când aveți 
probleme și întrebări care vă 
necăjesc. Nu ezitați, e spre 
binele vostru.

Tuturor numai bine! Ne 
vom reîntâlni peste un timp...

ina DELEANU
■ ~ .... ..
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 4 ca
mere, Simeria, str. Cloșca, bl. 
10 B, ap.15* *

• Zonă deosebită, central, 
încălzire independentă, mo
bilat. Vând apartament 2 ca
mere, 214431 (4626)

• Vând casă Deva, str. Mără- 
șești, 22. Tel. 224761 (4611)

• Vând casă, grădină, anexe 
gospodărești, Brad, str. Cri
nului, nr.7, preț negociabil. 
(5080)

• Vând casă, Boșorod, nr. 93. 
Tel. 217553 (4638)

• Vând SRD autocontainer 
gunoieră, Hațeg, str. Cloșca, nr. 
27. (5850)

• Vând Peugeot 304. Tel. 
214759 (4615)

• Vând urgent Dacia 1300, 
stare foarte bună, 9.500.000, 
negociabil, tel. 247617 (3436)

• Vând tractor U650, plug, 
remorcă monoax disc, grapă, 
prășitor. Tolteanu Onelia, Batiz, 
nr. 37. Relații la tel. 217954, 
după ora 18. (4610)

• Vând Ford Taunus 1,6, an 
fabricație 1980, înmatriculat, 
preț 1500 mărci. Relații la tel. 
242417 (4619)

• Vând Dacia 1310, an fabri
cație 1988 și tractor U445. Tel. 
094/511953, 094/515446 (5277)

• Vând IFA L50, dubă izo
termă, preț 4000 DM și casă cu 
etaj. Criscior, 656212 (5078)

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, convenabil, stare 
bună, 651579, 094/561588 
(5081)

• Vând tractor 445 CP cu plug 
și cositoare și alte utilaje agri
cole (discuri, semănători). 
Informații str. Cloșca, 32, Hațeg, 
tel. 094/601574 (5758)

• Vând tractor U445, cu plug. 
Tel. 217208 (4633)

• Vând Mercedes 300 D, 
Break, Opel 1600 Break. Tel. 
212463 (4645)

• Vând orice telecomandă

--------------------------   - - T ~    MOd
• Schimb casă Dobra, cu 

apartament Deva, exlus Micro 
15. Tel. 092 760900 (4551)

pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(2111)______________________

• Vând oțel beton diametrele 
6 - 2965, 8,’ 10, 12 - 2«05. Tel. 
213637, 092348200 (4579)

• SC Devacomb SA (FNC) 
vinde furaje pentru animale la 
preț avantajos. Tel. 222414 - Lot 
Drumuri și Poduri Mintia. (4584)

• SC Top Model Ital Grup SRL 
Deva, cu sediul în str. Sîntu- 
halm, nr. 31 A (Complex Euro- 
venus) pune în vânzare țiglă, la 
un preț avantajos. Tel. 233526. 
233528 (4582)

BANCA "DACIA FEUX'S.A. 
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

Vinde ta licitație publică, prin intermediul 
executorilor jduecătorești din cadrul 

Judecătoriei Orăștie: 

FERMA AGROZOOTEHNICĂ
situată în localitatea Pricaz, corn. Turdaș, 

jud. Hunedoara, compusă din: grajduri - 4 
bucăți, padocuri - 4 bucăți, filtru sanitar, 
platforme carosabile, fântână, împrejmuire 
teren - 17.442 mp*

Licitația va avea loc în data de 04.11.1998, 
ora 13.00, la Judecătoria Orăștie, jud. Hune
doara, Biroul executorilor judecătorești.

Informații suplimentare la tel. 064/197047.

• Balanța Sibiu vinde prin 
magazin de reprezentanță, 
situat în Deva, str. Horea, nr.18, 
toate tipurile de balanțe elec
tronice și mecanice. (Ex.: ba
lanță electronică 15 kg 
3.900.000 lei. Vă așteptăm I 
(4565)

• Vând aparatură stoma
tologică, dentior .Sterling. Tel. 
211726 (4587)

• Vând 2 sobe teracotă, 
cazan baie cu sobă, Orăștie, 
Oituz, nr. 3 (3441)

• Vând două proteze coapse, 
autoblocante (austriece). Tel. 
054/242471, preț negociabil. 
(3439)

• Vând calculator Tosiba 
Letok Timișoara. Informații tel. 
094246526, preț negociabil. 
(3440)

• Vând țuică prună. Tel. 
226658, orele 9-12. (4624)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă, nr. 14. Tel. 
225075 (4067)

• Vând mașini tricotat și kett. 
Vând grădină intravilan, sat 
Bălata, corn Șoimuș. Informații 
tel. 621573, 233139, 630730. 
(4613)

• Vând chioșc, tâmplărie 
aluminiu, suprafață 21 mp, 
dotat cu toate utilitățile sa
nitare necesare, amplasat în 
Simeria, str. A.lancu (zona 
dispensar). Informații supli
mentare la tel. 214647, 092/ 
249571 (4618)

• Vindem remorcă auto 5 
tone, basculabilă, motor trac
tor U650, Dacia 1309, L. Re
morcă Padiș 500 kg. închiriem 
spațiu comercial în Orăștie, 
preț convenabil. Tel. 247165, 
094561945 (4617)

• Vând urgent orgă “Roland" 
E-36. Deva, tel. 054/230485, 
233841 (5278)

• Vând plug U445, autodubă 
TV 12, Diesel, cabină tractor 
U445. Tel. 213777. (4633)

• Vând haină blană de nutrie, 
maro închis, import Polonia, 
nr.48-50 (pentru femei). Deva, 
tel. 625859. (4610)

• Vând urgent spațiu co
mercial Simeria, zona pieței, 
52.000.000 lei, negociabil. Tel. 
260655, 261964,. orele 16-20. 
(4610)

• Vând sau schimb garso
nieră și casă la țară, cu apar
tament plus diferență. Tel. 
247617 (3436)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

■ k
ÎNCHIRIERI-

• Ofer spre închiriere spațiu 
depozit en/gros în Orăștie, la 
șoseaua națională. Tel. 
242310 (3437)'

• Ofer de închiriat spațiu 65 
mp, Șoimuș, tel. 668151, Ște
fan Petru, 256. (4622)

• Ofer de închiriat masă
biliard, vând mobilă. Tel. 
260091 (4620)_____

OFERTE DE
SERVICII

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• Căutați un loc de muncă 
unde se câștigă mulți bani ? 
Aveți vârsta cuprinsă între 18 și 
35 ani? Sunați la 092477097 
(4602)

• Societate comercială an
gajează zilieri pentru mani
pulare marfă. Tel. 230194 
(4583) '

• Blue System selecționează 
persoane tinere, ambițioase, 
dornice de afirmare pentru 
formare în domeniul marke
tingului. Posibilități de avan
sare, carierei plină de succes. 
Experiența nu este necesară. 
054/627527 (3269)

• Angajăm tineri dinamici 
pentru o activitate deosebită și 
avantajoasă. Câștiguri între 
1,5-3 milioane lei. Tel. 092/ 
440080, 713962 (5475)

• Angajez muncitori neca
lificați pentru depozit en-gros. 
Tel. 230793, 219300 (4623)

DIVERSE

• Comimpex SRL Adrian 
Adriana Orăștie își începe acti
vitatea de comerț cu produse 
agroalimentare în strada Pri- 
cazului, bloc 42/2 (3438)

• Cu data de 27.10.1998, 
S C. “Ardealul" SA Deva își 
schimbă formatul ștampilei, 
ocazie cu care vechile ștampile 
le declarăm nule. (4621)

• Vrei să slăbești 15 kg în 30 
zile? Informații GRATUIT. C.P.12, 
Cugir, județul Alba. (4606)

• înmatriculez autoturisme 
cu vama plătită. Tel. 092/ 
281533 (4634)

' "1 WWW-..
PIERDERI

• Pierdut titlu de proprietate 
nr. 2106/25.03.1991. Certejan 
Nicolae. îl declar nul. (3275)

• S-au împlinit 40 de zile de 
când o boală nemiloasă te-a 
răpus lăsând în urma ta un 
suflet și o casă pustie, fără tine 
scumpa mea soție

ILEANA TARTAN 

(născută LINDEBNER)
Vei rămâne veșnic în amin

tirea mea și a celor care te-au 
cunoscut, Odihnește-te în 
pace! Soțul tău Nelu. (5079)

3 DECESE

• S-a stins din viață

ing. RUSAN GHEORGHE
45 ani, din Deva, cel care a fost 
un soț și tată deosebit. Corpul 
neînsuflețit este depus la Casa 
Mortuară Deva. înmormân
tarea va avea loc miercuri, 28 
octombrie 1998, ora 13. Cu 
multă durere în suflet familia 
îndoliată. (3278)

• Pios omagiu

ing. RUSAN GHEORGHE 
care a fost un cumnat deosebit. 
Familiile Gaură și Matei. (3278)

• Un ultim omagiu scumpului 
nostru frate și cumnat

ing. RUSAN GHEORGHE
Familiile Ghilea și Rusan. 

(3279)

• Cu nemărginită durere, fiul 
Lucian și nora Diana anunță 
decesul celei care a fost ma
mă iubitoare

BORZA GEORGETA
în vârstă de 65 de ani. înmor
mântarea va avea loc azi, 28 
octombrie 1998, ora 13, la 
cimitirul din str. Eminescu, 
Deva. (4627)

• Surorile Bobârniche Maria 
și Iliescu Octavia regretă, cu 
durere în suflet, decesul celei 
ce a fost

BORZA GEORGETA
îți vom păstra o veșnică 

amintire. (4627)

• Ai muncit o viață pe pă
mânt/ Pentru o cruce .și un 
mormânt. Cu adâncă durere 
în suflete, soția Otilia și copiii 
Daniel, Marcel și Mihăiță 
anunță că a încetat din viață, 
într-un tragic accident

AIOANEI MIHAI
de 58 de ani, un bun și iubitor 
soț și tată. înmormântarea va 
avea loc azi, la cimitirul Vețel, 
ora 14. Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace. (4630)

• Familia dr. Haiduc loan 
mulțumește celor care au fost 
alături de ea la durerea pri
cinuită de pierderea mamei.

Triplarea volumului desfacerii de

Cooperativa de Consum din 
Orăștie își desfășoară activi
tatea atât pe raza orașului, cât 
și în comunele Turdaș, Mărti- 
nești, Beriu și Orăștioara de 
Sus. S-a remarcat ani la rând 
prin rezultate frumoase, însă în 
ultimul an și jumătate volumul 
desfacerilor de mărfuri prin 
magazinele ce-i aparțin s-a tri
plat. Despre acest spectacu
los salt, am aflat de la dl ingi
ner loan Romoșan, exact de un 
an și jumătate președinte al co
operativei.

“Putem afirma - spunea dl 
ing. Romoșan - că volumul des
facerii de mărfuri al coopera
tivei noastre, pe un an, depă
șește volumul total de activitate 
al unor Federalcoopuri din alte 
județe, cum ar fi Caraș Severin, 
Călărași sau Teleorman ori 
Brăila”.

- Cum ați reușit aseme
nea performanță?

- Prin deschiderea de noi 
unități comerciale și schimbarea 
profilurilor unor restaurante și 
cofetării din Orăștie. Am redus 
apoi prețurile la produsele co
mercializate, practicând la cele 
mai căutate alimente adaosuri 
de numai 5-15 la sută. Astfel, s- 
a mărit viteza de cumpărare. O 
altă măsură a fost reactivarea 
parcului auto propriu, ceea ce 
ne-a permis ca transportul măr
furilor de la furnizori spre co
merț să-l facem cu mijloacele 
noastre. Aprovizionarea direct 
de la furnizori, fără intermediari, 
a redus de asemenea cheltu
ielile. Am asigurat apoi lucrăto
rilor de la sate (deținătorilor de 
pământ) îngrășăminte chimice, 
cartofi de sămânță, furaje com

 Angajează:
1. Referent vânzări
Studii medii, experiență în domeniu minimum 3 ani; 

Cunoștințe operare Ciel, Excel, Word; Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 35 ani; Salarizare atractivă.

2. Referent vânzări GSM
Studii superioare profil electric, experiență în 

domeniu minimum 3 ani; Cunoștințe operare Ciel, Excel, 
Word; Disponibilitate la program; Vârsta maximă 30 
ani; Salarizare atractivă.

3. Inginer absolvent al Facultății 
de Calculatoare

Cunoștințe hard, soft(service); Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 30 ani; Salarizare atractivă.

4. Gestionar depozit
Studii medii, experiență în domeniu minimum 3 ani; 

Cunoștințe operare Ciel, Excel, Word; Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 35 ani; Salarizare atractivă.

Cei interesați vor trimite uq CV detaliat pe adresa: 
Quasar S.A., Bdul Decebal, bl. N, ap. 65, 2700 Deva. 
Tel/fax 222999, precizând postul dorit până m data 
de 5/11/98.

Informații suplimentare !a telefonul222999.

U BCR SA
Sucursala județeană Hunedoara și Sucursala Petro

șani anunță organizarea licitației pentru vânzarea a două 
autodube de transport valori AM3 în data de 30.11.1998, 
ora 10,00, la sediile BCR din Deva, Piața Operei nr. 4 și 
Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 67.

Relații la telefoanele:
219559 BCR - Sucursala județeană Hunedoara
541533 BCR - Sucursala Petroșani

binate, sămânță de orzoaica - 
pe bază de cupoane agricole - 
în valoare de peste 500 milioane 
de lei. Ca un fapt pozitiv, mai re
țineți că nu avem credite ban
care ori datorii la bugetul de stat.

- Desigur, asemenea re
zultate vă permit o dezvol
tare în perspectivă pe mă
sură.

0 performanța de 
invidiat

- Da, vom face investiții. Am 
și început amenajarea unei bru
tării în Orăștie, pe gaz metan, 
dotată cu utilaje moderne, per
formante, brutărie cu capaci
tatea de a aproviziona toate uni
tățile proprii ce desfac pâine.

în perspectivă vom amenaja 
o carmangerie și o fabrică de 
prelucrare a laptelui. Au și fost 
achiziționate pentru prima 15 
scrofițe de prăsilă.

- Cum se reflectă această 
Importantă dezvoltare, ce a 
avut ca obiectiv eficientiza- 
rea întregii activități, în veni
turile salariaților?

- Am avut o grijă deosebită 
față de lucrători pentru a câștiga 
mai bine. La ora actuală avem 
vânzători-gestionari care pri
mesc lunar peste un milion de lei 
salariu net. Aceasta în condițiile 
că numărul angajaților care lu
crează direct în magazine a 
crescut de la 80 la 115. La mo
mentul oportun, au fost readuși 
în cooperativă oameni care au 
lucrat înainte tot în comerț.

- Aveți și activitate de 
prestații?

- Am acordat atenție și am 
menținut prestațiile de servicii, 
respectiv două ateliere de croi
torie, unul de reparații încălță
minte și un atelier reparații 
obiecte de uz casnic, necesare 
populației din oraș.

- Activitatea comercială, 
mai cu seamă în magazinele 
alimentare și unitățile de 
alimentație publică, presu
pune, cum se știe, ordine, 
disciplină șl respectarea 
normelor igienico-sanltare.

- Suntem intransigenți față 
de lipsuri, pretindem ordine, în
tocmirea corectă a documen
telor primare de către gestionari 
și, firesc, respectarea normelor 
igienico-sanitare. Cooperativa 
are o echipă de întreținere (zu
gravi, electricieni, tâmplari), care 
se ocupă în permanență de igie
nizarea propriilor spații comer
ciale. O echipă care-și face da
toria, benefică pentru noi în sen
sul că nu trebuie să așteptăm 
să vină alții să facă igienizări ori 
reparații și nu mai plătim aseme
nea servicii.

Având unități numeroase, nu 
ducem lipsă nici de controale. Ar 
fi bine însă ca atunci când se 
fac controale să se ia legătura 
și cu conducerea, ori cei care 
controlează să consemneze 
constatările în registrele unice 
de control. Adică nu numai să 
amendeze, ci să și îndrume.

- în șirul co'nsemnărilor 
pozitive ce ați mai adăuga?

- Faptul că am ajutat spitalul 
municipiului Orăștie cu alimente, 
care au fost achitate după 2-3 
luni de zile.

Convorbire realizată de 
Estera SÎNA
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SC "APATERM" SA
Deva
Organizează

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ FĂRĂ 
PRESELECTIEf

Pentru elaborarea proiectului (faza SF, PT și 
DE) pentru obiectivul de investiție:

DEZVOLTAREA, SISTEMATIZAREA Șl 
DISPECERIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE 
CU APĂ - DEVA, SURSE, STAȚII DE TRATARE, 
ADUCȚIUNI

Ordonator de credite: Consiliul județean 
Hunedoara

Sursa de finanțare: bugetul de stat
Documentație necesară: se poate procura de 

la SC “APATERM” SA Deva, str. luliu Maniu, nr.6, 
Deva, județul Hunedoara.

Prețul de procurare a documentației: 
250.000 lei

Ofertele se vor depune la sediul 
organizatorului, până la data de 02.12.1998, ora 
15.

Deschiderea ofertelor va avea loc la SC 
“APATERM" SA Deva, la data de 03.12.1998, 
ora 9.

Obiectivul este amplasat în județul 
Hunedoara, zona Sântămăria Olea - Batiz - Deva 
și poate fl vizitat de către ofertanți în mod 
independent.

SC "APATERM" SA
Deva
Organizează

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 
FĂRĂ PRESELECTIE r

Pentru elaborarea proiectului (faza SF, 
PT și DE) pentru obiectivul de investiție:

DEZVOLTAREA, SISTEMATIZAREA Șl 
DISPECERIZAREA SISTEMULUI DE 
DISTRIBUȚIE A APEI ÎN MUNICIPIUL DEVA, 
REȚELE, REZERVOARE, STAȚII DE POMPARE

Ordonator de credite: Consiliul local al 
municipiului Deva

Sursa de finanțare: bugetul de stat
Documentație necesară: se poate 

procura de la SC APATERM SA Deva, str. 
luliu Maniu, nr.6, Deva, județul Hunedoara.

Prețul de procurare a documentației: 
250.000 lei

Ofertele se vor depune la sediul 
organizatorului, până la data de 
03.12.1998, ora 15.

Deschiderea ofertelor va avea loc la SC 
“APATERM” SA Deva, la data de 04.12.1998, 
ora 9.

Obiectivul este amplasat în județul 
Hunedoara, municipiul Deva și poate fi 
vizitat de către ofertanti în mod t 
independent.
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Hunedoara
Anunță modificarea datei concursului 

organizat în vederea ocupării postului de 
director la Teatrul de Estradă Deva. Concursul 
va avea loc în data de 09.11.1998, la sediul 
Consiliului județean Hunedoara.

Persoanele interesate trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
să fie cetățean român; să nu fi suferit vreo 
condamnare; să prezinte recomandare de la 
ultimul loc de muncă, curriculum vitae, copie 
după diploma de studii, copie după carnetul 
de muncă; studii superioare de specialitate - 
Academia de Muzică (Conservator), Academia 

I de Artă Teatrală și Cinematografică, filologie, 
| alte specialități în afară de cele tehnice, 

economice sau juridice; vechime minimă 5 ani.
Dosarele se vor depune până la data de 

04.11.1998, la sediul Consiliului județean 
Hunedoara - Serviciul organizare, salarizare, 
personal, perfecționare. Unitatea nu asigură 
repartiții de locuință.

Consiliul Județean ]
I
I
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BANCOREX
IA NC A ROMÂMA tM COMtBT IXTUUOW SA

BANCOREX - Banca Română 
de Comerț Exterior SA 

Sucursala Deva
Anunță vânzarea la licitație cu executare 

silită a următoarelor bunuri, aparținând SC 
NAGH1& ZSOK CONTAPEX SRL Deva:

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

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

>
>
>
>
>
Licitația va avea loc în data de 29.10.1998, 

ora 10. Ia sediul SC NAGHI&ZSOK CONTAPEX 
SRL Deva, str. Mihai Viteazul, nr.l 12.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul BANCOREX, Sucursala Deva, b-dul 22 
Decembrie, bloc 7, parter, telefon 054/230185.

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

Nou an școlar, noi prețuri

MARI REDUCERI DE PRETURII V

Profitați! Cumpărați! Savurați!
Acum băuturile răcoritoare sunt eu 30 % mai ieftine! 

Stocuri limitate!

IZVORUL 
MINUNILOR

0,5 1 - 1.200 lei
1,51 -2.100 lei
2 1 - 2.700 lei

0,5 I - 1.900 lei 
1,5 1 - 3.800 lei
2 1 - 5.000 lei

0,5 I - 1.800 lei
1,51 -3.600 lei
2 1 - 4.700 lei

OLA

Depozitele noastre oferă aceste produse la noile prețuri 
și persoanelor fizice, pentru orice ocazii și sărbători.

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

DEVA - str. Apuseni, nr. 2, tel. 231.561
BRAD - str. Avram Iancu, nr. 54, tel. 092/326.160 
HAȚEG - str. Horia, nr. 87
HUNEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.14^ 
ORĂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, n. 1, tel. 544.802

2 28 oct. 1759 - s-a
născut Georges Jacques 
Danton, om politic francez, unul 
dintre fruntașii iacobini ai 
revoluției burgheze din Franța, 
(m. 1794)

| § 28 oct. 1818 - s-a
născut prozatorul rus Ivan 
Sergheevici Turgheniev, repre
zentant al realismului critic în 
literatura mondială. S-a impus 
prin volumul “Povestirile unui 
vânător", urmând alte romane și 
nuvele printre care: "Un cuib de 
nobili”, “în ajun", “Prima iubire", 
“Desțelenire”. "Apele primăverii” 
ș.a. (m. 1883)

S 29 oct. 1688 - a murit 
Șerban Cantacuzino. domn al 
Țării Românești, fiu al 
postelnicului C-tin Cantacuzino. 
A fost adeptul unei politici 
externe antiotomane și al unei 
domnii autoritare, iar ca 
susținător al culturii, a inițiat 
tipărirea, între altele, a Bibliei de 
la București. (1688)

5 29 oct. 1863 - a fost
creată Crucea Rosie Inter
națională, asociație voluntară 

^are^acordă^ajuițor^oșțașilo^

răniți și bolnavi, iar în timp de 
pace victimelor de pe urma 
calamităților naturale.

% 30 oct. 1821 - s-a
născut, la Moscova, scriitorul 
rus Fiodor Mihailovici 
Dostoievski. autor al unor 
cunoscute romane - “Amintiri 
din casa morților”, “Crimă și 
pedeapsă”, “Idiotul”, “Frații 
Karamazov” - caracterizate 
printr-un puternic dramatism 
al acțiunii și o profunzime a 
analizei psihologice, ce au 
exercitat o influență marcantă 
asupra literaturii universale, 
(m. 1881)

S 31 oct. 1881 - s-a 
născut, la Fălticeni, Eugen 
Lovinescu. critic, istoric și 
teoretician literar român. A 
condus cenaclul și revista 
“Sburătorul" în care a promovat 
o serie de scriitori români. Din 
opera sa fac parte: “Istoria 
civilizației române moderne", 
romanele “Mite”, “Bălăuca", 
cele trei volume de “Memorii", 
dar și o serie de traduceri din 
literatura antică. (Homer, 
Virgiliu, Tacit etc.) (m. 1943)

SC “SIDERURGICA" SA 
HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, Piața Iancu de 
Hunedoara, nr. 1

Organizează licitație publică începând cu 
data de 05 noiembrie 1998, in fiecare joi, 
ora 11, la Sala CFU din cadrul societății, 
pentru vânzarea următoarelor mijloace fixe 
aprobate pentru disponibilizare:

- Autocisternă lapte;
- Autoremorcher Tatra;
- Autobasculantă Tatra;
- Autocisternă produse petroliere.
Relații suplimentare se pot obține la 

telefon 054/716121, int. 2526, Serv. 
Mecanic, Biroul Plan.

Participanții la licitație vor depune la 
casieria unității o garanție de 10% din 
valoarea de începere a licitației.

BANCA "DACIA FELIX" S.A.
CLUJ-NAPOCA

Sucursala Deva
vinde la licitație:

Apartament 3 camere, situat în Deva, str. 
Bejan, nr. 7, bl. 56, sc. I, et. IV, ap. 9 - preț 
pornire licitație: 53.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 11.11.1998, la 
ora 10.00, la Judecătoria Deva, Biroul 
executorilor judecătorești.

Relații suplimentare la sediul băncii din Deva, 
b-dul N.Bălcescu, bl. 34, tel. 220796, 227817.

i

BANCA "DACIA FELIX" S.A.

CIW-AMPOCZI
Sucursala Alba-lulia

scoate la licitație publică, prin Biroul executorilor 
judecătorești de la Judecătoria Petroșani, în data de 

10.11.1998, ora 10.00
- imobil "Carmangerie"/ situat în locali

tatea Vimpul de Sus, str. Gura Luncii, 
comuna Pui.

Informații la sediul Băncii "Dacia Felix" S.A. Cluj- 
Napoca - Sucursala Alba-lulia, tel. 810786, 810787.
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“E de vină sărăcia. NOTE® INFORMA TII0PINII
Dar nu ne lăsăm...”

- Pe nimica cum să-l împărți? - 
se întreba dl lacob Faur, primarul 
comunei Cîrjiți, în preziua licitării 
conductei de medie presiune pen
tru introducerea gazului natural de 
la Almașu Sec la centrul de comu
nă. Azi, fără bani, nici nu poți vorbi. 
Sigur e de vină sărăcia generală, 
dar n-o putem lăsa nici să ne ia 
tot. Până acum, la țăranii din comu
na noastră încă nu se simte (sără
cia n.n), dar începe să se zăreas
că! El are ce mânca, dar când e 
vorba să-și cumpere păpuci cu 4- 
500.000 lei sau copilului niște ca
iete cu 100.000...

E necăjit primarul dar, cum 
face de fiecare dată, o “dă pe glu
mă" și se apucă de treabă.

- Ziceați că fără bani nici nu 
poți vorbi. Dar în comună se face 
ceva, se vede ce se face. Și n-aș 
crede că fără bani.

- Așa este. Dacă realizăm 
aceste lucrări, absolut necesare - 
introducerea gazului natural, a 
telefoniei în satele comunei, dacă 
avansăm pe drumul îmbunătățirii 
bazei materiale pentru asistența 
medicală și pentru educație - am 
avut și avem foarte mult sprijin din 
partea Consiliului județean. în jurul 
Cîrjițiului se introdusese gazul 
metan - la Vețel, la Peștiș, la... - noi 
rămăsesem izolați. Am insistat și 
am fost înțeles. Să vă spun ceva: 
eu nu am promis nimic oamenilor 
comunei în perioada electorală, dar 
sunt bucuros că am reușit să fac 
ce am avut în gând - am reparat 
drumul asfaltat de la Deva la Cîrjiți 
(8 km) așa că acum se circulă în 
condiții bune, am licitat și am ter
minat introducerea conductei de 
gaze naturale de la Archia la Al
mașu Sec. Conducta de medie 
presiune a fost întreruptă, iar în 20

Ovidiu fură și 
abandonează
La Hunedoara, polițiștii au re

ținut un individ de 20 de ani pe 
nume Ovidiu Bejenaru, nstalator 
la Romgaz din localitate.

Ovidiu avea un obicei: cu chei 
potrivite, fura noaptea autotu
risme, pe care apoi le abandona 
în diferite locuri din municipiu. 
Acum el a fost oprit de poliție.

Cu cuțitul asupra 
nevestei și 
copilului

La Petrila a avut loc recent un 
fapt mai puțin obișnuit. într-o sea
ră, în jurul orei 18, la locuința sa, 
Ion Giol, de 42 de ani, muncitor la 
E.M. Petrila, a avut un conflict 
spontan cu soția. Pe fondul stării 
de nervozitate, Ion a aplicat o lovi
tură de cutit în zona abdomenului 
soției Anica, de 41 de ani. Și fiul 
lor, Daniel Giol, de 20 de ani, a 
primit o lovitură în antebrațul drept. 
Fiul a intervenit în scandalul dintre 
tată și mamă. Victimele sunt inter
nate în Spitalul municipal Petro
șani, iar agresorul a fost reținut, 
considerându-se că viața femeii a 
fost pusă în pericol. 

octombrie am licitat-o pentru traseul 
Almașu Sec, - Cîrjiți, urmând ca în 
15 zile să fie licitată și conducta de 
joasă presiune pentru satele Al
mașu Sec și Cîrjiți. Anul viitor vom 
licita conductele de medie și joasă 
presiune pentru satele Cozia, 
Chergheș, Popești.

- Vă rugăm câteva informații și 
cu privire la introducerea telefoa
nelor.

De vorbă cu dl 
lacob Faur, primarul 

comunei Cîrjiți
- S-a introdus telefonla'moder- 

nă în satele Almașu Sec, Cîrjiți, Po
pești și acum se lucrează la linia 
Chergheș. Vor fi în jur de 180 pos
turi telefonice. Locatarului îi va 
rămâne doar introducerea postului 
telefonic în casă. Din lipsa fon
durilor, satul Cozia a rămas pentru 
anul viitor, dar legătura lui cu lumea 
este asigurată: s-a introdus un 
post telefonic al satului, instalat în 
locuința consilierului nostru, dl 
Mariș.

- Ce se întâmplă cu repara
rea drumului spre Chergheș, pe 
care locuitorii o solicită?

- Pentru anul 1998 a fost 
aprobată asfaltarea acestui 
drum (2,8 km) și facem eforturi 
să putem demara lucrarea. înce
putul e greu. Asfaltarea drumului 
de la Peștiș spre Popești și apoi 
spre Cîrjiți. începută în 1996, a 
fost întreruptă. A fost reluată în 
acest an și acum se lucrează la 
panta de la Peștiș și Almașu 
Mic. Noi, primăria, așteptăm ca 
această lucrare să ajungă pe

A murit încercând 
să înjunghie porcul

Multe lucruri se mai pot întâm
pla într-o seară de octombrie! 
Inclusiv să mori încercând să 
sacrifici un porc. Acest lucru s-a 
petrecut recent la Ilia. Povestea 
sună cam așa. După ce s-a cinstit 
la un bufet din localitate, Miron 
Drăgoi, 54 de ani, din Coaja, comu
na Vorța, s-a deplasat la abator. 
Aici, măcelarul Cristian Todoreanu 
sacrifica porcine.

Profitând de neatenția măce
larului, Miron a luat un cuțit cu 
care a încercat să sacrifice un 
animal. Nu a reușit decât să-l ră
nească superficial, timp în care 
și-a secționat artera principală de 
la piciorul stâng.

După cinci minute a fost găsit 
în curtea abatorului fără cunoș
tință. Moartea a fost constatată la 
Spitalul din Ilia. Se continuă cer
cetările pentru stabilirea împre
jurărilor și cauzelor exacte ale 
morti.
Infracțiuni silvice 

la Vărmaga
Lucrătorii Postului de Poliție 

Certej, împreună cu silvicultorii, au 
organizat recent acțiuni pentru 

teritoriul comunei noastre, să 
treacă de la Almașu Mic spre 
Popești. Atunci primarul vă va da 
alt interviu ( că acum mă zdro
besc să fac drum pentru peș- 
tișeni, n-am încotro, pentru că 
pe acolo trece calea).

- Dispensarul își are lăcașul 
în frumoasa clădire a consiliului, 
a Primăriei. Mai sunt multe de 
făcut pentru dotarea corespun
zătoare a acestuia.

- Știm și nu stăm cu mâinile 
în buzunar. Am cumpărat hidro- 
for pentru introducerea apei 
curente și boiler. Așteptăm fon
durile pe '99 pentru ca lucrarea 
începută să fie reluată. A fost 
construită fosa septică dar, revin 
la ce-am mai spus: dacă nu-s 
bani, nu poți nici vorbi. Avem 
cadre medicale și sanitare bune, 
lumea e mulțumită, în fiecare sat 
s-au creat puncte sanitare uma
ne. Numai că oamenii se întrea
bă de situația medicului de familie 
- lucru care nu-i rezolvat pe țară! 
Sunt înscriși toți, dar cu listele am 
rămas.

- Despre baza materială și 
munca educativă voi reveni cu alt 
prilej. Acum, vă rog să-mi spuneți 
de ce mi-au ajuns la ureche vor
bele unor oameni ai locului că îl 
pomeniți din când în când pe ... 
Mihai Viteazul.

- V-am spus că mi-am dorit 
când am revenit acasă, la Cîrjiți, să 
fac ceva pentru ai mei - adică 
drumuri bune, gaz metan, telefon, 
asistență socială... Acum, acestea 
încep să se vadă. Așa că “asta-i 
pohta ce-am pohtit". Nu așa a zis 
Mihai Viteazul când a unit tustre- 
lele țări românești?

Discuție consemnată de 
Lucia LiCiU

prevenirea și descoperirea in
fracțiunilor silvice din zona satului 
Vărmaga. lată și câteva con
statări:

Maria Furdui, din Vărmaga, 
muncitoare la E.M. Certej, a tăiat de 
pe pășunea comunală arbori în 
valoare de 435.000 de lei; loan 
Florea, 70 de ani, a tăiat tot de pe 
pășune arbori în valoare de 
1.754.500 de lei; Gheorghe Barbu, 
58 de ani, a tăiat și el arbori valo
rând 643.000 de lei, iar loan Puș
caș în valoare de 188.500 lei. Tu
turor li s-a întocmit dosar penal.

A refuzat 
recoltarea probelor

O fi știind ceva dl Gabriel 
Lucaciu, 32 de ani, din Deva, 
administrator la SC Lucaciu 
SRL, din moment ce a refuzat 
recoltarea probelor biologice în 
vederea stabilirii alcoolemiei. 
Treaba s-a petrecut în urma 
unei activități desfășurate în 
teren de lucrătorii Biroului Po
liției Rutiere Deva, când dl Lu
caciu a fost depistat în timp ce 
conducea autoturismul sub in
fluența băuturilor alcoolice.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

Introducerea 
gazului metan 
Recent au fost finalizate lu

crările studiului de fezabilitate 
pentru introducerea gazului me
tan în cinci din satele comunei 
Băița. Studiul a fost trimis la Con
siliul Județean care urmează să- 
I înainteze Guvernului României 
pentru a se aproba cota de gaz 
și fondurile necesare investiției, 
în prima fază de binefacerile 
gazului metan vor beneficia circa 
700 de gospodării din satele Bă
ița și Hărțăgani.

Scade numărul 
asistaților social

Sărăcia bugetului local și 
întârzierea cu care vin fondu
rile i-au afectat în primul rând 
pe cei care beneficiază de aju
toare sociale. Astfel, în această 
lună, Primăria Băița abia a reu
șit să facă plățile, care au sără
cit bugetul local cu peste 7 mili
oane lei, pentru luna aprilie. Un 
fapt îmbucurător semnalat la 

t Băița este scăderea numărului

România va fio tară tânără...
r

I
| Aceasta este părerea 
I dlui Adam Ciorogaru, con- 
' silier din partea Partidului 
I Național Român la primă- 
| ria din Peștișu Mic. El cere 
| cu insistență actualilor
■ demnitari să-și aplece ne- 
! întârziat urechea și privirile
■ spre situația și durerile sa- 
I tului românesc, unde s-au 
| acumulat mari dureri și 
| nevoi, resimțindu-se acut 
. nevoia subvenției mai 
^Substanțiale a agriculturii,

PORUMBUL - CULTURA PRINCIPALA
Dl ing. loan Gelu Buzdu

gan este un împătimit pro
ducător agricol din comuna 
Bretea Română. Că așa 
stau lucrurile ne-o dovedeș
te și faptul că în acest an el a 
avut în cultură nu mai puțin 
de 60 de ha cu porumb, hi
brizii utilizați fiind dintre cei 
mai productivi.

Datorită aplicării tehno
logiei specifice culturii res

asistaților social, mai multe per
soane care beneficiau de acest 
ajutor bănesc reușind să-și 
găsească un loc de muncă.

Drumuri
în cursul acestui an, în sate

le comunei Băița au fost asfal
tate și reparate mai multe tron
soane de drum. S-au asfaltat 800 
m în satul Săliște ‘nspre Hărțăgani,

Băita
alți 800 m în satul Trestia și apro
ximativ 2,5 km în satul Fizeș, spre 
Barbura. în Căinelu de Sus s-a 
betonat (pe un singur sens) un 
tronson de 150 m, iar în Căinel s-a 
pietruit o porțiune de 500 m a unui 
drum principal. De asemenea, s-a 
intervenit cu piatră și balastru 
pentru întreținerea într-o stare 
corespunzătoare la toate drumurile 
sătești la care a fost nevoie.

Neînțelegeri
în toate cele 11 sate ale 

comunei Băița s-a finalizat pu
nerea în posesie a terenului

r
așa cum se procedează și 
în agricultura țărilor vesti
ce, cât și a intervenției 
energice pentru a menține 
vigoarea mediului rural, 
amintind că veșnicia s-a 
născut la sat.

Pe lângă combaterea 
sărăciei, este absolut ne
cesar să fie acordată o 
atenție aparte susținerii 
măsurilor de sănătate a 
populației de la sate care 
este mult îmbătrânită și, în 

pective, producătorul agri
col estima că obține peste 

■240 tone porumb boabe 
STAS. întrebându-l despre 
posibilitățile de valorificare 
în condițiile restrângerii 
drastice a sectorului zoo
tehnic autohton (principalul 
beneficiar al producției de 
cereale), interlocutorul afir
ma că nu-și pune proble
me deosebite în această 

agricol fiind eliberate și majo
ritatea titlurilor de proprietate, 
în ceea ce privește împărțirea 
pădurii au rămas nerezolvate 
trei sate - Căinelu de Sus, Or- 
mindea și Grăciunești -.unde 
nu s-a ajuns la înțelegere între 
cetățeni, existând discuții cu 
privire la parcelare. Pentru re
zolvarea situației, Primăria aș
teaptă apariția clarificărilor la 
Legea 169/1997.

Seri ardelenești
Pentru atragerea tineretului 

în mediul rural și pentru a 
menține și a întineri populația 
zonei, Primăria comunei Băița 
a acordat autorizație bufetului 
Cooperativei din Hărțăgani de 
a organiza săptămânal, până la 
sfârșitul anului, Seri Ardele
nești. în cadrul acestor mani
festări, atmosfera va fi între
ținută de formații de muzică 
populară din zonă, iar tinerii 
vor avea ocazia să cânte, să 
danseze și să se simtă bine.

Ciprian MARINUȚ

n

condițiile nemaiacordării 
medicamentelor compen
sate, pe cale de rărire se
veră. Așa țara noastră are 
șansa, prin pierderea bă
trânilor, să devină tot mai 
tânără, ceea ce, după 
aprecierile consilierului, 
nu este prea rău, dar nici 
bine, deoarece la sate 
cresc tot mai puțini copii și 
un număr tot mai mic din 
cei ce pleacă se mai întorc 
în mediul rural. (N.T.) 

II
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I
i

privință, găsind posibilita
tea vânzării întregii pro
ducții obținute, beneficiară 
fiind ferma de animale a 
Penitenciarului de la Bîr- 
cea. Având stabilită o ase
menea relație, este de în
țeles că și în anul 1999 
pentru dl Buzdugan po
rumbul va fi una din cul
turile de bază spre care se 
va orienta.(N. T.)
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