
CUVÂNTUL 
LIBER

CONFERINȚA DE PRESA

P.N.Ț.C.D. iși nuanțează 
poziția față de monarhie 

și „restitutio in integrum**
Principalele partide care 

alcătuiesc Convenția De
mocrată Română — PNL 
și PNȚCD au instituit la 
nivel de filiale județene o 
practică de care nu știm 
dacă se vor putea ține 
sau nu cu periodicitatea 
pe care și-au propus <o: 
organizarea propriilor con. 
ferințe de presă, separat 
de cele pe care le orga.., 
nizează comitetul director 
al filialei județene a Con» 
venției.

Vineri 30 mai după 
amiază, o asemenea con»

ferință a “rganizat stnful 
județean a) PNȚCD. A 
fost prima de acest fel a 
țărăniștilor creștin — de., 
mocrați și poate de aceea 
participarea presei a fost 
destul de palidă

La conferință au pârtiei» 
pat parlamentari ai PNȚCD 
din județul Hunedoara — 
senatorul Andreiu Oprea 
și deputatul Liviu Petreu. 
Au spus lucruri intere» 
sânte liderii PNȚCD

ION C1OCLH
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Lung prilej de vorbe și
Judecând la rece activitatea 

guvernului Ciorbea în cele 
aproape 200 de zile de când 
a preluat frăielc admi» 
nistrării țării (se vor îm
plini în 28 iunie a.c.), tre
buie să recunoaștem că 
este punctată de o serie 

PE FAZĂ SCURTĂ
—...........

de realizări. Poate nu a- 
tâtea câte ar fi așteptat 
națiunea de la el, cu si
guranță mai puține decât 
șl.a propus și a promis, 
în orice caz însă mai 
multe decât îi contabili
zează opoziția. Un bilanț 
destul de succint dar și 
greoi ai celor șase luni 
de guvernare a prezentat 
dl. Victor Ciorbea în con.»

Act unic, înălțător și onorant** <ii
săptămânii 
detașament 
ai institu-

99
La sfârșitul 

trecute, un 
de absolvenți
țiilor de învățământ su
perior, militari în termen 
redus la Centrul de in
strucție jandarmi Orăștie 
din cadrul Comandamen
tului Trupelor de Jan
darmi — Ministerul de 
Interne — au depus Ju
rământul Militar de cre
dință patriei.

Momentul, atât de în
cărcat de semnificații, 
a fost, în primul rând, 
unul emoționant pentru 
absolvenții de învățământ 
superior, chiar dacă ei 
au trecut deja printr_o 
școală, și-au conturat un 
rost în viață. Dar, ori- 

■»w.wmaw ■cwrjWM wf. v/rw.v.w av.y/a

ferința de presă televizată 
de acum câteva zile.

Cine a fost atent la ex
punerea premierului și a 
putut da seama — dar de 
fapt toată suflarea romă, 
nească simte — că ceva 
se mișcă în țară. Din pă...

cate, încă nu se mișcă 
prea multe în bine, însă, 
așa cum subliniau unii 
analiști și politicieni, îna
inte de a ne fi bine trebuie 
să ne fie rău. Oare chiar 
trebuie?! Se pare că da, 
din moment ce trăim alte 
vremuri, construim alte 
structuri, tindem la inte
grare în lumea modernă. 
Iar înfăptuirea acestor o.

învață 
viață.

care dintre noi 
mereu, întreaga 
Și învățătura în slujba 
apărării patriei este una 
cu totul deosebită. Ei au 
înțeles acest lucru, 
cadrele militare, 
ofițeresc le sunt 
îndrumând u-i cu 
gere și grijă.

Sâmbătă, pe 
centrului s-nu aflat ofi
țeri, maiștri militari și 
subofițeri, militari cu ter
men redus șl militari în 
termen. S-au aflat pă
rinți și rude apropiate 
militarilor. S-a prezentat 

onorul drapelului de luptă 
și s a intonat Imnul Na
țional. Șeful Statului 
Major, col, Samoilă Mă-

iar 
corpul 

alături, 
înțele» 

platoul

de ipoteze
bicctive presupune efor
turi susținute și consistente 
pe toate planurile, din 
partea întregului popor. 
Și ca să păstrăm nota 
de mulțumire și de opti
mism ale premierului — 
cu rezervele pe care ni 
le asumăm —, poporul este 
conștient de acest lucru, 
înțelege, rabdă, ajută.

A fost greu, este încă 
și mai greu, în pofida 
afirmației primului mi
nistru, potrivit căreia unda 
de șoc a trecut. Numai că 
ea are încă foarte multe 
și dureroase replici. Poate 
se vor opri, poate va fî 
și bine. Dacă vrem să fie 
șl dacă punem umărul cu

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)

ticș, a prezentat apoi! 
raportul comandantului j 
centrului, dl. col. Octa-i 
vian Stratulat, împreună ■ 
trecând în revistă deta..,; 
șamentele aliniate. i

în tribuna oficială s-au! 
aflat ca invitați dnlij 
Gheorghe Dreghici, vice-* 
președinte al Consiliului! 
Județean, Iosif Blaga,; 
primarul municipiului O-* 
răștie. ■

Un serviciu religios o-J 
ficiat da părintele proto-* 
pop Dumbravă avea să! 
spor-iască semnificația e-J 
venimentulul. *

Adresindu.se milita»!
MlNEL BODEA ! 

----------------------------------------- ; 
(Continuare în pag. a 2-a) ■
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Concursul național dc interpretare instrumentală și arte plastice

Intre cele mai bine cotate din țară
Vineri dimineață, la LI. 

ceul de Muzică și Arte 
Plastice „Sigismund To... 
duță“ Deva, a început cea 
de^a IX <a ediție a Con... 
cursului național de in
terpretare instrumentală și 
arte plastice. Au particip 
pat 183 de elevi de la 34 
de școli generale și licee 
de profil din țară. Partly 
cipanții au concurat la 
14 categorii de instrumente, 
juriul întrecerii muzicale 
fiind compus din profesori 
de la academiile de mu. 
zică din Iași, Cluj șl Bu. 
cureșți, de la liceul gazdă.

Calitatea concursului a 
crescut de la an la an, 
el fiind cotat al treilea pe 
țară dintre cele aproxima^ 
tiv 20 care există, spunea 
în ziua deschiderii dl. Si., 
mion Molnar, directorul Li. 
ccului de Muzică și Arte 
Plastice , Sigismund To~ 
duță“ Devg. Dată fiind 
calitatea rld.cată\ a con., 
cursului, el se bucură de 
o participare mare. in 
condițiile in care numărul

VIORICA ROMAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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I • BILANȚUL GUVER. 
J NARII CIORBEA. Pri- 
Îmul ministru al Guver

nului, dl. Victor Giorbea,
I a prezentat într»o con» 
| ferință de presă extra
J ordinară, bilanțul prims. 
| lor șase luni ale man 
« datului. Expunerea pr*. 
I mlerului a stârnit pentru 
J presă și politicieni reao»

Elevul ADRIAN CALEF („G. Enescu" București) a 
câștigat marclo premiu la Concursul național de inter» 
pretare instrumentală. Fotoi ANTON SOCACI

ții contradictorii, ca și 
asumarea răspunderii gu
vernamentale șl solicita
rea din partea Parlamen
tului a unui vot de în
credere.

• TIBCO ȘI.,A ÎN. 
GUIS PORȚILE. La mij
locul săptămânii trecute 
a căzut cortina peste 
cea de a XTV-a ediție 

a Târgului Internațional | 
de Bunuri .de Consum , 
București. Organizat sub | 
egida Uniunii Internațio.» ’ 
nale a Târgurilor, ediția » 
din acest an a TIBCO a I 
reunit 670 de firme din ! 
27 dc țări și s-a bucurat | 
de un succes deplin. »

• SIMPOZION INTER- I 
NAȚIONAL LA BRA- . 
ȘOV. în frumosul oraș I

(Continuaro în pag. t 2-a) ■

Conferința de
După încheierea dialo

gului social de la Deva, 
dl. Sorin Dimitriu — pre
ședintele Fondului Pro
prietății de Stat a sus
ținut o conferință de presă 
(a care au participat re
prezentanți ai majorității 
mass — media județene 
sau centrale cu activitate 
în județ.

întrebările, adresate când 
S dorit și de câte ori a 
dorit fiecare, au avut o- 
blect șl nuanțe foarte di
ferite: despre posibilitățile 
de restructurare șl priva
tizare a mastodonților in
dustriali ai județului, de- 
prf fondurile FpS „pier, 

flute** în buzunarele Pro
babil sparte ale Solumna 
Bank, despro posibilele 
condiționări ale organis»

presă a presenintelui F. P. $.
melor financiare externe 
ale programelor de re
structurare promovate șl 
aplicate de guvern, de
spre restructurarea mine
ritului în cărbune și ne- 
fieroase, despre participa
rea la privatizare a capi
talului străin șl multe 
multe altele.

întrebarea adresată de 
ziarul nostru a avut a» 
cest enunți
' „întreprinderile mici și 
mijlocii au fost definite 
de toate partidele care 
alcătuiesc alianța la putere 
ca supape eficiente pentru 
posibilele sau iminentele 
presiuni sociale născute 
de disponibilizarea masivă 
a forței de muncă prin 
restructurare, dar ele n-ati 
fost sprijinito prin nimio

de guvernele caro s-a i 
perindat la putere după 
1989, din contră, pe U- 
merii agenților economici 
mijlocii și mici cu capi, 
tal privat a apăsat fisca
litatea cea mai necruță
toare. Au Parlamentul, Gu
vernul intenția să le u- 
șureze î.i vreun fel situa, 
na»

Răspunsul a fost formu
lat cu maximă economie 
de cuvinte: „Da, se află 
la Parlament în procedură 
obișnuită o lege ce va u- 
șura mult situația acestor 
agenți economici**.

Era șl timpul căci de 
șapte ani ele sunt calul 
care trage șl în care s-a 
tot dat eu biciul,

ION CIOCLEI

Un dialog din
Sâmbătă, 31 mal a.c., 

de Ia ora 12 până târziu 
după amiază, la Prefectura 
județului s-a desfășurat 
cea de a treia întâlnire 
a așa numitului consiliu 
de dialog social, la care 
participă organismele ju
dețene ale puterii — Gon» 
slliul Județean, Prefectură 
— parlamentari din jude
țul Hunedoara în cadrul 
activității lor din teritoriu, 
reprezentanți ai sindicate
lor și patronatului.

„Acesta — spunea sub
prefectul Nicolao Seges- 
vari — este primul adevă
rat dialog, celelalte întâl.. 
niri având mai mult un 
caracter organizatorio".

Și-a fost cu adevărat un 
dialog social: viu, respon»

care n-au lipsit 
săbii supunând atenției 
comune probleme econo
mice și sociale dintre cele 
mai stringente ale jude
țului. Din păcate la dialog 
n-au reușit- să participe 
decât cinci dintre cei 11 
parlamentari hunedoreni, 
respectiv senatorii Doru 
Gaița și Andreiu Oprea, 
deputății Sorin Dimitriu, 
Liviu Petrcu și Dumitru 
Ifrim, ceilalți fiind ocu. 
păți cil alte activități par
lamentare interne sau ex
terne.

O primă constatare des
prinsă din acest dialog 
este aceea că în județ 
industriile și agenții eco
nomici cu capital de stat 
sau majoritar de stat nu

„notele acute" 
au prezentat, cu excepția 
S.C. „Siderurgica" Hune
doara, un program coerent 
dc restructurare. Faptul 
îngrijorător în sine a de
terminat prefectura să 
conceapă șl difuzeze ma
nagerilor. agenților econo
mici supuși restructurării 
și privatizării un chestio
nar detaliat menit să cla
rifice situația fiecărui a- 
gent, șansele fiecăruia de 
redresare economică, cu 
același p-irsonal, cu dimi
nuarea lui sau cu lichi
dare juridică.

J’i’Bzența Ia dialog a 
deputatului Sorin Dimitriu,

ION CIOCLEI

[Continuare în pag. a 2-a)
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„Act unic, înălțător 
și onorant"

>
(Urmare din pag I)

rilor car.- depuneau ju. 
rământul, comandantul 
centrului evidenția; „Tră
iesc alături de voi bucu
ria și solemnitatea mo . 
mentului: de aceea vă 
felicit din toată inima. 
Jurământul militar în. 
seamnă învestitura prin 
•are țara trece Și pe u- 
merii dv. o parte din 
nevoile grijile și. mai 
cu seamă. năzuințele 
sale. Acționați in așa 
fel încât tara să nu fie 
nicicând dezamăgită, pen . 
tru a putea intra în 
structurile europene și 
euroatlantice ca o enti.

I<
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cotate
(Urmare din pag. I)

de cotictin nți cu care 
poate participa fiecare 
școală este limitat. Cu 
toate aceste t in acest an 
au fost cu 13 concurenți 
mai mulți decât in cel 
trecut, 23 dintre ei fiind 
elevi ai liceului gazdă. Pe 
cateqorii de instrumente 
cea mai masivă participare 
s a înregistrat la pian, 
unde fi-au dovedit talen. 
tul $1 cunoștințele 75 de 
elevi.

Concursul de muzică s a 
finalizat duminică în Sala 
festivă a Prefecturii. Aici 
s a desfășurat gala laurea~ 
ților și s au înmânat pre„ 
miile câștigătorilor. Dintre 
ocupanta locurilor 1 au 
fost selecționați 10 elevi 
(cei mai buni dintre cei 
bunii, care au concurat 
pentru marele premiu (în 
valoare de o jumătate de 
milion).

Un dialog din care n-au 
lipsit „notele acute"

(Urmare din pag li

președintele Fondului pro. 
prietății de Stat, răspun. 
șurile tranșante, autori, 
zate șl foarte la obiect 
date la multiplele Între
bări ale reprezentanților 
sindicatelor sau ai patra. 
natului i au leterminat pe 
aceștia din urmă să ridice 
uneori tonul, ca dovadă că 
in economie, in conduce
rea ei nu încap nici poli. 
tețuri gratuite, nici sen
timentalisme populiste ci 
doar rigoarea programatică 
și calculul la rece.

Parlamentarilor prezenți 
Ia dialog li s a cerut im
perios să militeze pentru 
o prioritate a activității 
legislative conformă cu 
reali tăi,. tăn> nu cu in
teresele de partid sau de 
f-rup. 1. s .a cerut să trans .

9 

tate statală puternică, ca< 
nn popor cu vocație cui- î 
tnrală majoră, cu identi.ț 
tate națională inconfun. ț 
dabilă". 5

Prin jurământ militari’ 
cu termen redus s_au < 
angajat, asemenea tutu , ț 
rar militarilor țării, să j 
cinstească și să apere •* 
cu credință țara, să i? 
respecte legile, sâ res- j! 
pecte regulamentele mi-1’ 
htare. Defilarea cu dra.'j 
PPjVI în frunte, efectuată J 
într jo ordine desăvârșită, \ 
In 1 acordurile marșului j 
interpretat de fanfara Ș 
UM Deva, a dovedit te-j 
meinica pregătire a mili.'j 
tarilor. 5

din țară
La arte plastice a fost 

o participare indirectă, 
prin 300 de lucrări. Aces 
tea au fost examinate vi*, 
neri, iar după jurizare, 
sâmbătă, în holul liceului 
s a realizat o expoziție cu 
cele mai bune lucrări, care 
au obținut premii.

Susținerea materială a 
concursului — organizat 
de Liceul de Muzică și 
Arte Plastice „Sigismund 
Toduță“ Deva cu sprijinul 
Inspectoratului Județean i 
Școlar și al Ministerului ! 
învățământului — a apar 
ținut in principal sponso- | 
rilor. Alături de Tipogra. | 
fia „Astra" Deva fcare a 
oferit marele premiu) In. 
tre sponsori s,_au numărat 
S.C. Marmosim S.A. Sime. 
ria, S.C. Sartex S.A. De. 
va. SERA București, S.C. 
Metaco Int S.A. București, 
S.C. Corvin S.A. Deva, 
l.C.S.H. Hunedoara, Socom 
Unirea Petroșani.

mită în camerele din care 
fac parte că poporul i.a 
ales pe cei peste 500 de 
parlamentari ca să 1 facă 
legi bune și la momentul 
oportun, nu. atunci' când 
e nevoie de votul lor 
poporul să vadă sălile 
goale, absențe cu sutele 
care fac să nu se întru
nească cvorumul și activi, 
tatea legislativă să tre.. 
neze.

Nu a fost domeniu eco
nomic sau social cu pro. 
bleme — și care nu are 
probleme? — să nu fi fă 
cut obiectul dialogului.

Firesc, tirul întrebărilor 
a fost focalizat asupra 
președintelui FPS, specia
list înarmat cu argumente 
solide pentrii' a oferi răs
punsurile cele mai com
petitive. Vom mai avea 
prilejul să revenim la ele.

[Urmam din pag. 1) , 

toții la construirea lui. A» 
tât cât putem fiecare.

Bilanțul primelor șase 
luni de mandat ale gu_ 
vernului Ciorbea și anga- 
jarea răspunderii asupra 
programului de măsuri pri
vind reforma globală a 
societății românești vor fi 
prezentare în fața Paria- 
mentului mâine 3 iunie. 
Va fi, fără îndoială, un 
moment, extrem de tensio.. 
nat, deoarece majoritatea 
parlamentară va susține

(Urmare din pag. 1)

| de sub Tâmpa a avut 
1 loc o importantă mani. 

» testare internațională —
Simpozn t ul ,M norită.

I* țile și lntercultilralita. 
tea: Experiența Transit-

J vaniei". Organizat sub 
I egida Academiei Române
I și desfășurat sub înal- 
| tul patronaj al minis. 
» trului român de externe, 
|| Adrian Severin, secreta. 
• rului general al Consi

liului Europei, Daniel
* Tarschys și ai directoru

Compensații bănești pentru creșterea prețului pâinii
Pentru acoperirea creș

terii prețului ia pâine în 
perioada aprilie — septem. 
brie 1897, Legea 73/1997 
prevede acordarea unei 
compensații In bani.

Potrivit celor spuse de 
dl. Octavian Băgescu, di
rectorul general ai Direc. 
ției Generale de Munca 
și Protecție Socială Hu
nedoara, valoarea compen

!
 MARȚI, 3 IUNIE

C TVR 1 )
, 6,00 România: ora 6 fix!;
' 8,35 Un bunic fericit (s);
\ 9,05 Misterele Sankt — Pe .
i tersbucgului (s/r); 10,00
/ Știri; 10,05 Limbi străine; 
t 11,05 Strada Preriilor (f/ 
( r); 12,40 Julio Iglesias în
i concert: 13,05 D.a.; 13ț30 
’ Tradiții; 14,00 Știri; 14,10 
I Muzica pentru top; T>,00 
ț TVR lași; 15,35 D.a.; 16,00 
* Tribuna partidelor paria
> montare; 17,00 Știri; 7,10 
ț Katts și câinele (s); 17,35 
i ProPatria; 18,30 Sailor 
? Moon (d.a.); 19,00 Căsufa 
I cu povești; 19,05 Interpret 
i ai cântecului popular: Vie 
< rica Flinta șu; 19,25 Medi ■ 
’ cina pentru toți; 19,50 La 
; xi în agricultură; Doar • 
ț vorbă să fi mai spun; 20,00 
* JurnaL meteo, ediție spe. 

cială, sport; 21,08 Ba
ț watch (s); 22 00 Flagrant 
ț (anchetă); 23,00 Știri;

| ( TVR 2 )
1 7,00 TVM. Telemalinal;

Lung prilei de vorbe fi de ipoteze
guvernul In demersurile 
sale, I» timp ee forțele 
politice din opoziție vor 
aduce argumente împotrivă 
Primele voci, de o parte 
și de alta, s .au făcut deja 
auzite, primele opinii s au 
exprimat fără rezerve In 
presă. Liderii principalelor 
partide din coaliția guver
namentală — Ion Diaco- 
nescu (pNȚCD) și Petre 
Roman (PD) — și-au de.. 
clarat sprijinul pentru 
guvern și acordul pentru 
votul de încredere, negând 
existența vreunor disensi

'Retw&pecttoă
lui general al UNESCO, 
Federico Maior Zaragoza, 
simpozionul a reunit oa. 
meni de știință, de cul
tură și politici din 11 
țări europene.

v MOȚIUNE DE CEN. 
ZURA. PDSR a depus 
la Birourile Permanente 
ale Camerei deputaților 
si Senatului prima mo
țiune de cenzură împo
triva guvernului Ciorbea. 
Moțiunea este semnată 

sației bănești lunare este 
efe 13 500 lei lunar. Com
pensația bănească este 
neimpozabilă, se eviden.. 
țiază separat de celelalte 
drepturi și nu se ia în 
calcul Ia stabilirea altor 
drepturi și obligați1 pre
văzute de normele legale 
în vigoare.

Cheltuielile ce se efec
tuează pentru plata com

8,00 Comori ale lumii (do);
8.30 D.a.; 9,00 „Jocul vie 
fii și al morfii în deșertul 
de cenușă" (teatru/r); 10,30 
Tenis (r); 11,00 D.a.; 12,00 
Tenis (d); 17,15 Zodia Ba 
lanfei; 17,40 Șeicul (s);
18.30 Club 2020; 19,00 Op 
fiuni; 19,40 Meridianele 
dansului; 20,05 Puterea, 
pasiunea (s); 20,30 Forme 
și culori; 21,05 Ce i de 
făcut?; 22,05 TVM. Mesa . 
ger, 22,35 Misterele SP 
(s); 23,35 Nopfile Cabiriei 
(dramă).

(ANTENA 1)
6,30 fn vizită la Antena 

1; 9,00 Văduva (s,r); 9,50 
Viafa în trei (s); 10,30 I. 
luzii (s/r); 11,20 Omul cu 
o mie d fețe (s/r); 12,10 
A trein planetă de la 
Soare (s/r); 12,35 Meda ■ 
lion; 1118 Orașul ascuns 
(s); 13,35 Ratonii (d.a.); 
14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,05 UI. 
timele 5 minute (s); 16,55 
Știri; 17,00 Iluzii (s); 17,50 
Ocolul Pământului în 80 
de zile (s); 18,15 Dosarele 
Antenei T; 18 55 Știri; 19.00 
Telerebus; 19,30 Văduva 

uni intre cete două fer. 
matiuni politice, In timp 
ce opoziția, prin șefii par
tidelor care o compun — 
Ion Iliescu, Valerîu Tabără 
și Corneliu Vadim Tudor 
— au făcut declarații in. 
cendiare referitoare la ac. 
tivi ta tea de ansamblu a 
executivului și la preten. 
ția acordăriii votului de 
încredere. Pe această temă 
ei au și depus la Paria. 
ment o moțiune de cen
zură și pregătesc alta 
Dezbaterile din Parlament 
vor fi, așadar, furtunoase 

de 141 de senatori și de.. 
putați aparținând PDSR, 
PUNR și pRM și va fi. 
dezbătută mâine, 3 iu
nie. în cele două Camere 
reunite. Dacă vor vota 
pentru moțiune jumătate 
plus unu din numărul 
total al deputaților și 
senatorilor, adică 244, se 
va produce demisia (Gu
vernului. Greu de crezut.

a FRANA DE MANA 
PE TAXA „BĂSESCU".

pensațiilor bănești cuvenite 
persoanelor în urept se 
vor deduce din suma da. 
torată de către persoanele 
juridice angajatoare ia 
bugetul asigurărilor sociale 
de stat. „Agenții economie1 
care angajează personal 
salariat au obligația să 
deducă suma plătită ca și 
Compensația din CAS .ul 
datorat, evidențiindu -se

(s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 
Nash Bridges (s); 22,30 
Sparks (s); 23,00 Știri; 23,05 
Milionarii de la miezul 
nopfii; 0,30 Kassandra (s); 
2,10 — 6,00 Reluări.

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dinii . 

neafa!; 9,00 Tânăr și ne. 
liniștit (s/r); 9,45 Spot
la minut: 10,00 M.A.S.H. 
(s); 10,30 Forfa dragostei 
(s/r); 11,15 Capcana tim. 
putui (s); 12,00 Aventurile 
lui Brisco County (s); 12,55 
Știri; 13,00 Deșteaptă te, 
române (r); 14,30 D.a.;
14,55 Povestea zilei; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr 
și neliniștit (s); 16,45 Forfa 
dragostei (s); 17,30 Peștera 
monstrului sacru (s); 18,15 
Sport la minut; 18,25 Ches 
tiunea zilei; 18,35 Cine 
este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi; 19,30 Știri; 
20,00 Chicago Hope (s); 
21,00 Secrete de familie 
(s); 21.50 Știri; 22,00 Fa. 
milia Bundy *s); 22,30 Viafa 
ca în filme (s); 23,00 Știri; 
23,20 Revista presei 23,30

Dar pe noi, cei nralți, pe 
cei care duc greul acestei 
tranziții dure, nu părerile 
pro sau contra ale guver
nanților și politicienilor ne 
interesează, ci modul In 
care executivul își mate, 
rializează promisiunile, pro. 
gramele stabilite, angaja, 
mentele asumate. Și mai 
ales cu ce preț din partea 
cetățenilor acestei țări, 
învățați să îndure și să 
aștepte, fiind adesea prea 
huliți pentru doza lor de 
balcanism exploziv — a- 
casă și aiurea.

Taxa pe autovehicule l 
pentru circulația pe dnx- » 
murile publice, propusă | 
de ministrul tran.uorlu. » 
rilor, Traian Băsescu, | 
continuă să provoace » 
reacții contradictorii. Da. h 
pă ce Comisia economică . 
a Senatului a respins 
proiectul taxei „Băsescu", . 
Comisia de buget — fi- I 
nante a fost de accrd * 
eu ea. Alte colective de i 
șoferi au ieșit însă cu 1 
autovehiculele pe străzi, t 
„claxonându-l" pe dl ■ 
Băsescu. J

I

suma respectivă la poziția 
„alte cheltuieli*' de pe 
Dispoziția de plată a con
tribuției de asigurări so
ciale'1, precizează suna 
citată.

Compensația de 13 580 
Iei se plătește retroactiv și 
pe luna aprilie. Acorda
rea compensației sa va 
face până în luna septem
brie 1997.

SORIN BLADA

Profesiunea mea — cui ■ 1
tura; 0,30 Știri sportive. 1

(PRO-TV-DEVfl)

6,15 — 7,00 Divertisment 
și muzică (r); Știrile locale 
(r); 10.00 — 10,30 c4
„Copiii solari"; 15,00 — 
16,00 F.s. „Brigada de us- 
genfă"; 21 50 — 22,00 Știri 
locale; 1,15 — 1,45 F.«. 
„Erotica".

(DEVASAT+)
7,00 Dulce ispită (1); .

,30 Desene; 8,35 Safari 
(doc.); 9,00 Când inima 
așteaptă (s); 9,30 Farmacia 
de gardă (co); 10,00 Cou
rage montain (f); >1,30 
Odiseea (doc.); 12,30 Cu 
camera aseunsă (dec.); 
13,00 absolution (f); 14,30 
Videotext; 17,00 Dulce 
ispită (s); 18,30 Tavernele 
lumii; 19,00 Când inima 
așteaptă (s); 19,30 Farma. 
cia de gardă (ca); 20.00
Lady Chatterley (f); 21,30'
Odiseea (s); 22,30 Brigada 
de șoc; 23,00 Eliminators 
(f); 0,30 Serial erotic;
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♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Spbrt ♦ Sport ♦ Sport ♦

DIVIZIA NATIONALAl
REZULTATELE ETAPEI : FC Național — FG 

CMndia 4—1 „U" Ctaj — Steaua 1—7; Univ. Cra
iova — FCM Bacău 1—1; Poți Timișoara — Ceahlăul 
PN. 3—2; Petrolul — Oțetul CM. 1—0; Sportul 
CHns\ Bistrița 8—1; Jiul — FC Brașov l—0: FO 
Argeș — Farul C-ța 4—1; Dinamo — Rapid 2—0.

~ ----------------------- -------LCLAS A M E N T U
1. STEAUA 32 21 4 7 80—32 67
2. FC Național 32 20 5 7 65—33 65
3. Dinamo 32 17 S 10 53—31 56
4. Oțelul Galați 32 15 7 10 47—39 52
5. Ceahlăul P.N. 32 14 7 11 48—46 49
6. FC Argeș 32 13 8 11 44—34 47
7. FCM Bacău 32 14 5 13 39—41 47
8. Univ. Craiova 32 12 7 13 46—47 43
1. Rapid 32 11 9 12 41—40 42

10. Sportul Stud. 32 12 6 14 35—43 42
ÎL Jiul Petroșani 32 12 5 15 33-67 41
12. Petrolul Ploiești 32 11 7 14 40—42 40
LX Farul Constanța 32 12 4 16 41—49 40
ÎL „U” Cluj N. 32 11 6 15 51—62 39
ÎS. Gloria Bistrița 32 10 8 14 35—43 38
16. FC Chindia 32 11 5 16 30—45 38
17- Poli Timișoara 32 10 5 17 44—61 35
18. FC Brașov 32 8 5 19 38—59 29

ETAPA VIITOARE (7 iunie): Steaua — FC Na-
țlonal; Oțelul — FC Chindia; Gloria — Jiul; Farul
— Dinamo; FC Brașov — FC Argeș; Rapid — Univ. 
Craiova: FCM Bacău — Poli Timișoara, Ceahlăul
— „U‘ Cluj; Petrolul Sportul.

Scorul etapei 
la Cluj

Scorul etapei dacă «■ 
al campionatului din o- 
cest an m înregistrat la 
Cluj, unde Steaua a ob
ținut o victorie teferii, cu 
7—J in fața tmei echipe 
de rezerve, care nu a 
putut opune o rezistentă 
liderului. Se știe că la 
,U‘ Cluj e cutremur ma. 
re ți nu știm cam se va 
ieși la liman.

Continuă duelul pentru 
locul 1 între Steaua fi 
F.C. Național. Mâine, ce
le două echipe se vor în
tâlni în finala Cupei 
României, dar derbyul 
etapei viitoare va avea 
loc în Ghencea, in penul
tima etapă a returului, 
când s-ar putea decide 
campioana acestui cam
pionat. 4

ÎN URMA SANCȚIUNILOR DICTATE DE C.C.N,

Vega Deva a făcut memoriu către 
Comisia de Apel

Joi seara, dar mal a- 
les vineri (30 mai), su
porterii echipelor de fot
bal din Divizia B, seria 
a IH-a, Vega Deva, Mi
nerul Certej, CS Olt *90 
și Petrolul Țicleni au 
aflat cu mare surprinde
re și stupoare despre 
sancțiunile drastice date 
acestor cluburi de către 
CCN în urma memoriu
lui conducerii clubului 
FC Drobeta Tr. Severin, 
a autodenunțurilor a pa
tru jucători de la CS Olt 
(Iova, Florea, David și 

i Oprita), care au încrimi- 
J nat echipele de mai sus 
' în trucarea unor rezulta- 
ț te. Autodenunțurile — 
t ce seamănă ca pi- 
’ căturile de apă între 
) ele, „elaborate" de o 
ț singură persoană și sem

nate de 4 fotbaliști, foste 
rezerve ale formației și 
CS Olt (doar portarul 
Iova a apărat o repriză 
tn meciul incriminat) și 
a notației făcute de ob
servatorul federal, Mir
cea Mihail, că meciul 
CS Olt — Vega Deva nu 
s-a jucat corect, CCN a 
decis măsuri deosebit de 
aspre, demolatoare pen
tru toate cele 4 formații. 
Vega Deva. Minerul Cer. 
tej și CS Olt ’90 au fost 
penalizate cu câte 25 de 
puncte și amendate cu 
câte 25 milioane de lei 
fiecare club, iar Petrolul 
Țicleni a fost penalizat 
cu 20 puncte și amendat 
cu 20 milioane de lei. Au 
fost suspendate din func. 
ție pe câte 2 ani persoa

ne din conducerea clu
burilor de mai sus. Tot
odată, s-a Interzis drep
tul de promovare tn Di
vizia A a oricărei echi
pe din seria a Tlla a Di
viziei B.

Cum este și normal, 
conducerea secției de fot
bal a Asociației Sportive 
Vega Deva a făcut me
moriu către Comisia de 
Apel împotriva acestor 
sancțiuni, fără precedent 
în istoria fotbalului nos
tru. hotărându-se oena- 
lizări de puncte la unele 
meciuri imaginar truca
te 1 Să avem încredere că 
de această dată se va ? 
face o analiză corectă. 1 
dreaptă, pe bază de pro- l 
be, nu de vorbe și auto- i 
denunțuri nerelevante. ’

în

relua-

8.

9.

10.
11.

apărarea 
reluarea 

puțin pe

!CORVINUL - OLIMPIA

Lupte libere
Vega Deva - A. $. Paroșeni 3-0

apa-

pe 
au 
ih- 
de

treilea 
Rădos 

o min- 
acesta

deve. 
in a- 
ratări
St 51

poarta tul Kuln- 
tn 
din 
cu

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

DIN 1 IUNIE 1997 : 
Bologna — infer 
Juventus — Lâzio (p) 
Juventus — Lazio (f) 
Milan — Cagliari 
Napoli — Vicenza (p) 
Napoli — Vicenza (f) 

7. Piacenza — Perugia 
Reggiana — 
Atalanta (p) 
Reggiana — 
Atalanta (1) 
Homa — Udlnese 
Sampdoria — 
Florentina (P)

11 Sampdoria — 
Ftorentina (f)

13. Verona — Parma 
Head de câștiguri i 

134684950 let

L
2.
3.
4.
5.
6.

realizați de 
SABIN CERBU

Prima parte a jocului 
nu s-a ridicat ia nivelul 
unei partide intre două 
vechi combatante in fot
balul românesc. Deși hu. 
nedorenii au presat mai 
mult în prima repriză și 
și-au creat câteva ocazii 
bune de a înscrie în poar
ta apărată de N. Petre, 
tabela de marcaj a ră
mas neschimbată până la 
pauză. în minutul 23, 
hunedorenii obțin două 
cornere consecutiv, dar 
au rămas fără rezultat. 
Două minute mat târziu, 
M. Dăscălescu trece fi el 
pe lângă deschiderea sco
rului când expediază ba
lonul in brațele portaru
lui, iar oaspeții ies pe 
contraatac și obțin pri
mul corner tn min. 33. 
Dar cele mat mari oca
zii din prima repriză ie 
ratează tot gazdele, prin

M. Dăscălescu, în min. 
36 șl min. 44, când șutul 

careu al lui Păcurar 
este blocat de 
oaspeților, tar 
lui Dinu trece 
lângă bară.

Imediat dupi

să creadă scorul afișat 
pe tabela de marcaj. Și 
așa, Gabor a trebuit să-i 
trezească la realitate pe 
jucătorii a flăți pe teren 
ce și-au reluat atacurile 
spre poarta adversă șt in 
min. 81 reușesc egalarea.

REZULTATELE ETAPEI : Corvinul — Olimpia 
S.M. 2—1; Minaur — Inter 1—0; G1 Reșița — ASA 
Tg. M. 2—0; CI'R Cluj — FC Maramureș 2—1: M n 
Molru — AftO C-lung 1—0. CFR Timiș. — UTA 
2—1. Gaz Metan — CSM Reșița 3—0; Electroputere 
— Un. Dej â —0; Dacia ’-’îtești — Apullum A 1. 3—2.

rea jocului, in min. 57, la un corner bine execu CLAS A M E N T U L
Ciorea se lansează în tai de Ciorea, HA1D/NER 1. CSM Reșița ' 32 21 4 7 53—29 67
cursă cu balonul la pi reia în plasă: 1—1. Două 2. Electroputere 32 19 •V i 6 54—26 64
cior și centrează bine, minute mai târziu, Păcu- 3. Gaz Metan •32 14 8 10 32—22 50
dar Costăchescu nu reu raru, la o cursă incisivă 4. Min. Motru 32 15 5 12 36—37 50
șește golul. Șt când ni în careu, este agățat de 5. Dacia Pitești 32 14 6 12 48—42 48
meni nu se aștepta la o portar și lovitura de la 6. Olimpia S.M. 3? 15 1 16 50—42 46
asemenea întorsătură a 11 metri este transforma. 7. Unirea Dej 32 13 7 12 44—39 46
jocului fmin. 60), Muce ti de MITRICA: 2—1, 8. Corvinul Hd. 32 13 6 13 42—38 45
nica de la Olimpia trage rezultat la un scor mi 9. CFR Clui 32 13 5 14 37—39 44
puternic de la aproxima nim, dar pe deplin me 10. Gloria Reșița 32 12 8 12 33—42 44
tiv 20 de metri jos. in ritat. 11. ASA Te. M. 32 12 e 14 37—40 42
stânga lui Lobonț, care CORVINUL: Lobonț, 12. Inter Sibiu 32 11 8 13 33—37 41
nu poate reține și res Bordean, Sterian, Hat di 13. ARO C-lung 32 13 2 17 30—37 41
pinge puțin lateral, insă ner. Dinu '54 Ciorea), 14. U.T. Arad 32 13 2 17 37—50 41
același jucător ajunge ChcZan f73 Tibichi), Cos 15. FC Maramureș 32 11 7 14 47—47 40
primul la balon și îl in tăchescu f64 Anita), Păcu 16. Apullum A.I. 32 12 1 19 36—55 37
troduce tn poartă: 0—1 ! rar, Bardac. M. Dăscă 17. Minaur ZI. 32 10 6 16 35—48 36
Spectatorilor nu le venea lescu, Mitrică. 18. CFR Timișoara 32 9 7 16 30—45 34

I
I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I

REZULTATELE ETAPEI : Vega Deva
Paroșeni 3—0; FC Drobeta — Petrolul Stoina 3—2; 
Petrolul Țicleni — Minerul Berbești 2—1; FC Vâl
cea— Met. Bocșa 1—0: Min, Mătăsarl — Unirea Pi
tești 3—o fneprez. oaspeți) • Min. Uricani — Min. 
Anina 3—1; Petr. Videle — Parângul Lonea 2—0; 
Minerul’Certe' — -Minerul -Lupem 8—1; Minerul 
Rpvinarr — FC Alexandria 2—0; CS Olt — Terme 
Tr. Severin k—0. - - -

ratificarea Comitetului Executiv.

CLASA MEN T U L
t. VEGA DE”A 35 25 3 7 76—44 78
2. Droneta Tr. Sev. 35 22 6 7 70—33 72
3. CS Olt *90 35 1T 7 11 56—37 58
4. Minerul Uricani 35 17 4 14 65—59 55
5. Minerul Certej 35 18 1 16 62—56 55
8. Minerul Berbești 35 17 2 16 60—55 53
7. Minerul Mătăsari 34 16 3 15 54—46 51
8. Petrolul Stoina 35 16 3 lo 66—5» 51
9. Unirea Pitești 34 15 5 14 48—34 .50

10. Parângul Lenea 35 16 2 17 66—67 60
11. Mine-RAL Rovinarl 35 16 2 17 51—57 50
12. fhîtrolul Videle 35 16 2 17 49—55 60
18. Petrolul Țicleni 35 15 3 17 50—61 48
14. FC lâlcea 35 14 5 16 42—57 47
•S. Minerul Anina 35 14 4 17 54—58 46
16. Minerul Lupenl 35 14 4 17 44—58 46.
17 FC Alexandria 35 13 4 18 38—45 43
16. Termo Tr. Severin 35 12 5 18 42—57 41
19. AS Paroșeni 35 10 6 19 34—56 36
20. Metalul Bocșa 35 9 3 23 36—69 30
* Penalizările dictate de CCN ivor intra în vigoiare

într-o atmosferă 
sătoare ce a dătnnft atât 
în tribună, cât fi In rân
durile jucătorilor de la 
Vega, generată de măsu
rile drastice, fără prece
dent, luate de GNN îm
potriva echipei devene, 
jocul dintre fotbaliștii de
veni și cei din Paroșeni 
a fost la discreția gazde, 
lor, care și-au demonstrat 
clasa fl cd merită locul 
ocupat până acum tn cla
sament, când s-au găsit 
cel cu puterea deciziei 
să-l dea mai jos, pe la 
mijloc, să facă altora loc 
în față. Ca toate celelal
te partide desfășurate 
teren propriu, devenii 
obordat fi acest joc 
tr-un deplin spirit
fatr-play și l-au câștigat

care vioara 
nou focul 
cdtcua exe. 
de mare' fl- 
Bogdan Ră- 

mlnut,

la un scor fără dubii, cu 
3—0, tn care n-au lipsit 
fazele de fotbal tehnic, 
curat la 
temberg, 
1 1 fost 
sclipitor,
cufil tehnice 
nețe ale lui 
dos. Din primul 
de la fluierul arbitrului, 
N. Deftcleanu din Arad, 
gazdele au atacat mereu 
poarta oaspeților și pri
mul gol îl reușește Rădos, 
în min. 15. după oe pri
mise mingea de la Popa. 
După alte 15 minute de 
joa, Fartușnic centrează 
in stilul sătt fi Rădos 
reta impar abil: 2—0. Cu 
toate oă In min. 37 (Luca) 
șl 38 (Fartușnic/ puteau 
marca, scoful a rămas

până la pauză 2—0 pen
tru gazde.

Și după reluare, 
nil se afli mereu 
tac, ei se întrec in 
(min. 50 Popa, 54 
Luca), 67 Danctu, 
reușesc golul al 
în min. 69, când 
îi pune lui Danctu 
ge pentru gol și 
nu iartă : 3—0.

VEGA DEVA: Rahovea. 
nu, Fartușnic (85 Voineai. 
Tănasă, Răducănescu, Ma- 
cavei, Popa. Luca. Dan- 
ciu (75 Stanj, D. Gabriel. 
Rădos (85 Spineanu), Co. 
vaci.

A.S. PAROȘENI: Kaln- 
tenberg, Farcaș, Cioară, 
Miclăuș, Vesa (83 Tăloș), 
Țurcaș, Vlad, Ispir, Mar
ta, Remeghea, Constan- 
tincscu.

Recent, la Sf. Oheorghe 
s-a desfășurat finala Cam
pionatului Național Indi
vidual de copii, unde re
prezentanții județului Hu
nedoara au avut evoluții 
foarte bune. Dintre cei 280 
Sportivi, prezenți la aceas
tă competiție, reprezen
tând 41 de cluburi și aso
ciații din țară, sportivii 
de Ia CJS;Ș. Constr. Hune
doara. pregătiți de antre
norii Gh. Grigore și Emil 
Nicoară. au reușit să ob
țină trei medalii de bronz; 
Florin Ciuciu — locul III, 
ctg. 32 kg: Florin David, 
locul III, ctg. 47 kg; Octa- 
vian Nicoară. locul III, 

66 kg. (M.S.)
-o-

Asociația județeană de 
fotbal Hunedoara aduce 
un ultim omagiu regreta
tului Boc Dorel, fost jucă
tor la Mureșul Deva. Mi
nerul Certej și CFR Mar- 
mosim Simena, care, ia 
numai 37 de ani, ne-a pă
răsit după o scurtă și grea 
suferință.
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•X cotidian ^independent;

c Viața noastră cea de toate zilele
în căutarea vestimentației ușoare și moderne

Bulevardul „Decebal" din 
Deva este o adevărată ar
teră comercială. Aproape 
că nu există bloc la par
terul căruia să nu func
ționeze un magazin sau 
un atelier meșteșugăresc 
și acestea, în mare parte, 
expun spre vânzare ar
ticole vestimentare de im
port sau indigene, în pa
ralel cu activitatea de cro
itorie sau de tapițerie și 
lenjerie. Trecând de-a lun
gul acestei artere, ai im
presia că alegerea unui 
obiect vestimentar de se
zon nu ar constitui o pro
blemă. Am avut curiozi
tatea să aflăm.

Unul dintre puținele a- 
teliere care confecționează 
lenjerie și tapițerii este cel 
al cooperativei „Progre
sul". în spațiul de primi
re a clientelei se află ex
puse pe umerașe felurite 
rochii, bluze, pantaloni 
„Se mai și lucrează, dar fa
cem și comerț" — afirma 
dra Mariana Țurcaș, ofe
rind unor persoane mode 
le diverse de bluze ușoa- 
din mătase. „Lucrăm ori
ce, să câștigăm" — mai 
spunea M.Ț.

Cum am observat, mul
te dintre aceste magazi
ne sunt puțin solicitate. 
„Oamenii n-au bani" — 

este invariabila Concluzie 
a comercianților. Acolo, 
însă unde se practică pre
țuri acceptabile, • unde se 
aduce marfă de calitate, 
adică ceea ce se cere, nu 
se plânge nimeni că n-ar 
avea dever. Intre acestea, 
șl micul magazin al S.C. 
Pipej- Company, care pune 
la dispoziția potențialilor 
cumpărători felurite me

DE SEZON

traje (stofe, perdele), dar 
și covoare, cămăși bărbă
tești de Sibiu sau ale fir
mei „Braiconf", cosmeti
cale. „Lumea s-a cam să
turat de unele kitsch-uri 
aduse de la Istanbul și 
preferă să-și confecțione
ze unicate din materiale 
bune și frumoase — spu
nea o cumpărătoare. Cum
părăm metraje și le lu
crăm, alegând modelul do
rit". E adevărat că sunt 
puține croitorii pentru co
mandă, dar unele femei 
se pricep să-și lucreze ele 
însele,

în zonă, singura croito
rie este aceea situată la 
intersecția bulevardului a- 
mintit cu strada Zamfi- 

rOscu. De aceea este des
tul de solicitată. Are și 
aceasta activitate comer
cială, dar oferă și posibi
litatea confecționării de 
unicate. Ideile clientelor 
sunt completate cu bună
voință de sugestiile dneî 
Elena Uică, responsabila 
croitoriei. „Dăm soluții în 
funcție de siluetă, vârstă 
și de țesătura și aspectul 

materialului adus de cli
entă" — afirma.

Asaltat de tineri era ma
gazinul „Marc". Aici, cum 
susțin clienții, găsesc în
călțăminte modernă și 
sport, diferite articole lu
crate după linia în vogă. 
„Noroc cu salariul mamei" 
— chicotea o tânără...

La magazinul „Elegant" 
(al S.C. „Univers") se gă
seau pantofi, sandale, sa
boți de sezon. „Cât costă 
sandalele ?”. Răspunsul 
vânzătoarei nu se lasă aș
teptat: „Avem și cu 101 000 
și cu 124 500 lei. Chiar 
ieri am primit marfă”. 
Fondul de marfă ca mo
dele și mărimi era cores
punzător. .Cu toate aces

tea, viteza de rulare nu 
mulțumea...

Unul dintre spațiile co
merciale ale S.C. „Șerb*
— magazinul „Romarta"
— etalează cele mai felu
rite dantele și voaluri, 
piersică — superbe —, dar 
și accesorii vestimentare, 
ceea ce explică afluența 
cumpărătoarelor. „Ne con
vine să cumpărăm metraj 
căci îl plătim doar pe a- 
cesta pentru început, nu 
și manopera* — își făcea

x calculele una dintre cli
ente... +

Cum am văzut, marfă 
există și chiar felurită. 
Cumpărătorul, foarte atent 
pe ce dă azi banul, speră 
ca la asemenea prețuri să 
ia și o marfă bună. Aces
te prețuri, care ne lasă 
uneori fără grai, obligă șl 
comerciantul la exigență 
față de ceea ce aduce sau 
ceea ce i se aduce în 
prăvălie. Unde există res
pect pentru propria actl- 
.vitate, dar și pentru per
soana care intră în unita
te — uneori doar să se in
formeze sau doar să ad
mire marfa — clientela se 
permanentizează.

ESTER A SÎNA

Uf CUVÂNTUL LIBER
• • • ^cwnyn^wQOQuV»'*

Comuna Riu de Mori 
va avea în curând — 
inaugurarea desfășurân- 
du ■se la începutul lunii 
iunie — cea mai frumoa
să primărie din județ. 
Noul sediu al ei ți al 
consiliului tocai — și nu 
numai, căci el va cuprin. 
de fi alte instituții de 
interes comunal — este 
situat in centrul satului 
de reședință și este ro
dul strădaniilor, zbate

0 primărie - bijuterie '

rilor și alergăturilor și 
intervențiilor la institu
țiile județene și centrale 
ale dlui Ionel Munteanu, 
cel mai vechi primar din 
județ, un om energic, 
tenace, bun conducător 
al treburilor obștii, și 
desigur al colaboratorilor 
dumnealui.

— Clădirea — am vă
zut-o — este foarte fru
moasă, are un stil arhi
tectonic modern. Cât a 
costat — l-am întrebat 
pe dl Ionel M.

— In jur de 285 mili
oane lei.

— De unde banii ?
— De la buget și din 

subvenții de la stat. Con
strucția este gata în în
tregime. Se lucrează la 
realizarea împrejmuirii.

— Cine a executat lu
crarea 2 TRAIAN BONDOR

— „Energo-construcția*.
Riu Mare-Retezat. 6u 
destule sincope deter
minate, în special, de so
sirea cu întârziere a fon
durilor. Ne bucură însă 
că s-a terminat.

— Noul sediu este al 
consiliului local și al pri
măriei, dar, după câte 
știm, va găzdui și alto 
instituții. |

— La parter două ca
mere vor fi date „Rom*- 

I

telecom' și alte doue 
poștei. Etajele I și ZI sun* 
ale primăriei. Este ame
najat și un apartament 
drept cameră de oaspeți.

— Ce dotări are clădi
rea ?

— Toate posibile. Apă 
rece, apă caldă, încălzire, 
canalizare etc. Mobilie
rul — în întregime nou 
— ne-a costat 35 milioa
ne lei.

— Pe când inaugura
rea ?

— In primele zile ale 
lunii iunie. La f est ivita* 
te vom invita oficialită
țile județene, primari din 
județ ș.a. Sperăm ca zia
rul .Cuvântul liber* sd 
ne fie oaspete de onoare.

— Mulțumim pentru 
invitație I

UN OPEL VECTRA 
DISTRUS INTR-UN 
ACCIDENT RUTIER
Un autoturism Opel 

Vectra a fost distrus în 
proporție de 50 la sută 
într-un accident rutier 
ce s-a produs marți, 27 
mai, în municipiul Hu
nedoara. ]n urma acci
dentului, conducătorul 
autoturismului, Nicolae 
f^ilimon, 46 ani. din De
va, a suferit leziuni u- 
șoare.

Dragomir Ciulic, 29 de 
ani, din Hunedoara, șo
fer la „Siderurgica" din 
localitate, conducea au
toturismul AHO, cu nr. 
HD31SYD, pe Bulevar
dul Traian din munici
piu și intenționa să in
tre la Fabrica de oxigen. 
Șoferul nu s-a asigurat 
la schimbarea direcției 
de mers și a intrat în 
coliziune cu autoturis
mul Opel Vectra (HD 05 
FIL), care circula regu
lamentar, din sens in
vers.

Este cel de-al doilea 
accident produs în in
terval de 24 de ore în 

municipiul Hunedoara șl 
în care au fost implicați 
șoferi profesioniști. Șe
ful Biroului Poliției Ru
tiere a municipiului Hu
nedoara. lt. col. Adrian 
Filer, spune că o expli
cație poate fi că facto
rii de conducere de la 
agenții economici ce de-

DE-ALE 
CIRCULAȚIEI 

RUTIERE

țin parc auto nu iau 
măsuri de instruire a șo
ferilor, de verificare a 
mașinilor și de control 
al traseelor pe care Ie 
efectuează aceștia. Se fa
ce astfel un apel către 
cei în drept să ceară an- 
gajaților o conduită pre
ventivă atunci când sunt 
la volan.

O AUTOCISTERNA 
A INTRAT 

IN COLIZIUNE 
CU UN VW GOLF

O autocisternă de 10,5 
tone a intrat în coliziu
ne cu un VW Golf, luni, 
26 mai, în jurul orei 

12,30, în Hunedoara, la 
intersecția bulevardului 
Republicii cu strada G. 
Enescu. Autocisterna era 
condusă efe Pompei Tur- 
cu, 51 de ani, din Deva, 
șofer la „Sargeția. Fo
rest" Deva.

Autocisterna a trecut 
pe culoarea roșie a se
maforului și a intrat în 
partea lateral-dreapta a 
autoturismului care cir
cula regulamentar pe 
str. G. Enescu, pe culoa
rea verde. Conducătoa
rea autoturismului VW 
Golf, Maria Brăneț, de 
41 de ani, din Hunedoa
ra, a suferit leziuni u- 
soare. Din păcate, fiica 
ei, Alexandra, de 8 ani, 
s-a ales cu leziuni gra
ve, fiind internată la 
Spitalul Județean Deva.

Potrivit informațiilor 
primite de la Biroul Po
liției Rutiere Hunedoa
ra, șoferul autocisternei 
are permis de conduce
re cu o vechime de 30 
de ani. în cauză a fost 
întocmit dosar penal. 
Cercetările continuă.

SORIN BLADA

Să ne reamintim de Salonul editurilor hunedome. i
Feto i FA VEL LAS* j

Cei în drept primesc pădure, dar numai în conformitate
Ocolul silvic „Retezat" 

are în raza sa de activi
tate cinci comune — Rîu 
de Mori, Sarmizegetusa, 
Densuș, Totești și Sântă- 
mărie-Orlea. Deci, este an
grenat — și încă în prima 
linie — în aplicarea Legii 
fondului funciar. Tocmai 
pe această temă am dis
cutat, în prezența dșoarei 
Erika Stanciu, de la Direc
ția Silvică Deva, cu dl 
Guido Toniutti, șeful Oco 
lului Silvic „Retezat". Dis
cuția a început cu între
barea noastră :

— In ce stadiu a ajuns 
împărțirea pădurii la ce)

Ce au drept asupra aces
teia 7

— Spre deosebire de pă
mânt, pădurea se acordă 
numai pe baza actelor ce 
atestă dreptul de proprie
tate al oamenilor. Pro
cedăm astfel în stricta res
pectare a Legii fondului 
funciar. Am solicitat co
misiilor de aplicare a le
gii respective tabele cu 
oamenii Ce au drept la 
pădure și la ce suprafață 
anume. Aceste acte — nu
mite Anexa 15 — trebuiau 
trimise spre analizare la 
Comisia județeană de a* 
plicare a Legii nr. 18/1991.

— S-au întocmit astfel

de tabele ?
— N-au realizat așa ceva 

comunele Sântămărie-Or- 
lea și Totești, nu știu din 
ce cauză. De la Densuș 
s-a trimis o anexă eu S 
oameni, care au și primit 
pădurea la care aveau 
dreptul. La Sarmizegetusa 
au primit pădure cinci ce
tățeni. Aici însă mai sunt 
oameni care cer pădure, 
dar anexa respectivă încă 
n-a fost avizată. Lucru
rile sunt foarte încurcate 
în comuna Râu de Mori.

— Chiar în localitatea 
unde are Ocolul silvia 
„Retezat" sediul ?

— €hM. Aici s-au în

tocmit așa numitele ane
xe 15 pentru satele Ostrov, 
Glopotiva, Unciuc, Valea 
Dîljii ți Râu de Mori. Nu
mai că — cu o excepție 
— acestea nu-s întocmite 
cum trebuie.

— Să începem cu ex
cepția ?

— Tabelele întocmite 
pentru satul Valea Dîljii 
sunt în regulă. Am înce
put să dăm oamenilor pă
dure, dar numai unul a 
acceptat Ceilalți au refu
zat cerând mai multe hec
tare, alții au solicitat sfl 
primească pădure pe ve
chile amplasamente, ceea 
ce nu este posibil. La Os

trov, pădurea i fost com- 
posesorat și, deci, deși a- 
vem solicitări, nu putem 
da pădure. ba Unciuc am 
măsurat suprafețele celor 
ce au depus acte. Știm că 
in -sat sunt și alțl oameni 
care au drept la pădure, 
pe care le vom rezolva pe 
măsură ce aduo actele. 
Anexa întocmită pentru 
satul Glopotiva nu este în 
regulă, întrucât toți cel 
cuprinși in tabel au fost 
înscriși cu câte un ha de 
pădure. Teribil de încâl
cită este situația în satul 
de reședință a comunei. 
Pe lângă că numele celor 
înscriși în tabel sunt gre-

cu legea
șite, nu este trecută a* 
prafața la care are drqp 
tul fiecare.

— Se apune că ministe
rul de cane aparțin pădw 
rile s-ar opune aplicării 
Legii 18/1991.

— Nu este adevărat *» 
a intervenit în dialog dM 
Erika Stanciu. In juda| 
avem circa 23000 ha p*> 
dure, din care — confoir 
Legii fondului funciar 
oamenii vor primi In 
de 3 000 ha. Deci, pâd » 
rti nu voe rămâne — etan 

zic rău-voitoril — fără 
biectul muncii.

, . , JI
TRAIAN BONDOR
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Școala Vedetelor câștigă premii 
internaționale !

Municipiul Deva a fost 
iul dintre cele trei o- 
șe, alături de Timișoa- 
i și Rîmnicu Vîlcea, în 
ire Școala Vedetelor a 
ezentat spectacole în 
imul ei turneu.
Cu puțin timp înainte
* spectacol, la ,,Hotel 
ova" a avut loc o con- 
-ință de presă la care, 
ături de dl Titus Mun- 
anu s-au aflat Diana, 
arius, Nadin, precum ți 
miel Banu, director în 
drul firmei Joe MBS 
mișoara, sponsorul tur
ului.
Iată câteva chestiuni de 
teres care s-au spus la 
spectiva conferință de 
esă.

• La spectacolul de la 
mișoara au participat 
000 de oameni. (Ea De

va, Sala sporturilor a fost 
arhiplină n.n). După Rîm
nicu Vîlcea urmează un 
spectacol televizat la Sluj, 
care va putea fi urmărit 
pe micile ecrane, proba
bil în 6 sau 7 iunie.

• Deși au fost solici
tări din partea altor loca
lități, a fost ales Ardea
lul și Deva pentru că e- 
xistă o anume afecțiune 
pentru această zonă.

• Spectacolele în for
mula completă, cum a fost 
cel de la Deva, nu sunt 
ușor de realizat, inclusiv 
din punct de vedere finan
ciar.

• Școala Vedetelor este 
ceva nou pe plan euro
pean, este o stare de spi
rit. Important este că s-a 
realizat această școală,

iar ideea este ca din a- 
cest grup să se scoată in
dividualități, ceea ce pâ
nă acum s-a realizat în 
câiteva cazuri.

• Pentru cei de la Școa
la Vedetelor, contactul cu 
publicul este eu totul alt
ceva față de ceea ce se 
realizează în fața came
relor de luat vederi.

• Deși Școala Vedetelor 
a câștigat discul de aur 
pentru vânzarea de casete 
audio, nu există un con
trol asupra distribuției a- 
cestora. El aparține pro
ducătorului. De aici pro
babil și unele discordan
țe în distribuire. în pre
zent este în pregătire a 
treia casetă audio și exis
tă material pentru alte 
două.

• Din partea grupului, 
la „Gerbul de Aur" din 
«cest an va participa Mă
lina, la soliști. A trecut 
deja de probele de prese- 
lecție, iar acum își pre
gătește cele două piese cu 
care va participa la con
cursul de interpretare. La 
Festivalul de la Mamaia 
o să fie mai mulți repre
zentanți, în special la 
creație.

• Școala Vedetelor do
rește să iasă din tiparele 
muzicii ușoare „clasice". 
Ea nu se află nici In zo
na rock-ului. Tocmai de 
aceea compozițiile reușesc 
rar.

• Dincolo de faptul că 
o piesă poate costa astăzi 
2—3 milioane de lei, se 
cer și sume în valută.

• în Intenția lui Titus 
Munteanu, Școala Vedete
lor a existat de mai mul
tă vreme. Or, nu s-a pu
tut realiza decât acum. Ea 
s-a născut datorită lipsei 
unor vedete și s-a inițiat 
realizarea unor spectaco
le, nu ca ceva de durată.

• Anul trecut, premiul 
I la Festivalul de la 
Montreaux a fost câștigat 
de Școala Vedetelor, ceea 
ce este o performanță u- 
nică pentru Televiziunea 
Română. Cel mai mult a 
surprins faptul că interpre- 
ții fac totul: el scriu mu
zica, de cele mai multe 
ori și textele. Aceste lu
crări au adus premiul I 
al singurului festival de 
divertisment și muzică de 
televiziune din lume. Este 
corespondentul premiului 
Oscar pentru film.

jlXezfi și extemporale

Titus Munteanu și ele vii săi la Deva

„Carte, O, 66
• ••

Foto: PAVEL LAZ A V. NEAGU

0 Din cauza băuturii, alcoolicul își pierde me
moria. El este în stare să se sinucidă seara și a 
doua zi să nu-și mai aducă aminte de nimic.

Q Poetul Vasilo Alccsandri a cântat vara 
poezia „Toamna".

0 Ion Barbu iubea melcii, dovadă că le-a 
chinat un poem celebru.

0 Dl Goe 
nu intra decât

0 Creangă 
lea goală.

0 Dovadă 
a fost pețită cam des.

0 Creangă folosește expresii care nu se găsesc! 
la marii noștri scriitori; exemplu: capre râioase. J

0 Participarea lui Preda in romanul „Morome-< 
ții" este mai activă decât a țăranilor in răscoală. 1

0 Eroul principal al romanului „Răscoala" es
te Țărănimea, care este prezentă prin Moș Ion ■ 
Roată. !

0 Zaharia Stancu a scris un roman „Desculț".! 
A fost și șef de birou la scriitori.

0 In centrul romanului „Frații Jderi" stă și, 
calul iui Ștefan cel Mare, care, în lupta de la Vas-] 
lui, a nechezat de trei ori.

0 Grigore Ureche a scris cronica lui Ștefan 
chiar dacă acesta a murit
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bătea disperat în ușa cabinei undei 
o singură persoană. Și ăla cu greu.! 
mergea la scăldat îmbrăcat în pie-j

■ 
că Zamfira este frumoasă, este că]
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Cărțile, prietenele noas- 
dragi, fidele, în grija 

rora ne încredințăm a- 
nci când suntem triști 
u debordăm de veselie, 
ereu alături, mereu ofe- 
idu-ne taine...
Uneori plângem. ola
ri de eroul aflat în im- 
■s și suspinăm pentru 
împlinirea iubirii, sau 
dem laolaltă cu cei care 
t sunt atât de apropiați 
fletește. Au fost atâtea 
>pți când am visat ală- 
ri de Eminescu, când 
a plâns pentru regele 
’ar al lui Shakespeare 
u pentru moartea lui 
■lien Sorel al lui Sten- 
al. Am suferit, alături 

călugărița lui Diderot, 
Ana Karenina, am trăit 

ama tuturor eroilor lui 
istoievski ți am râs, ia- 
țindu-l pe Don Quijote 
aventurile sale. Am vor- 

t cu toți, le-am ascultat 
verile ți bucuriile, fră- 
întărite și speranțele, am 
ins ți am râs cu ei, dar 
» știut atunci, după ce 
i citit ultimul rând, că 
ninescu nu mai e, dar 
iiește cât va dăinui o- 
ra sa, că Nică nu va 
ai face alte pozne, am 
țeles că viața mea își va 
ntinua mersul, păstrând 
ereu vii în suflet eroii 
rților mele dragi.
Goethe spunea: JVu te 
sa stăpânit de cărțile 

care le citești, ci stă- 
inește-le tu pe ele".

Mi-am însușit această ma
ximă. Îmi dau seama că 
adevăratul stăpân sunt eu. 
Ele, cărțile, există atât 
timp cât eu le citesc, și 
când eu întorc o nouă filă 
se încheie poate o zi, un 
capitol din viața lor, sau 
viața însăși...

Eroii cărților citite au 
fost pentru mine cei tare 
mi-au oferit o rază de bu
curie și speranță, dar ei 
rămân simpli eroi, per
sonaje de roman care dă
ruiesc un dram de feri
cire și seninătate celor a

căror viață e aridă, lip
sită de iubire, intrigi, fe- 
? Icire. Unele personaje pot 
deveni modele pentru noi. 
Dar cu grijă, pentru a nu 
ne proiecta intr-o lume 
feerică a iubirii, ca apoi 
să ne trezim mai singuri 
și mai nefericiți. Maxima 
lui Goethe îmi va fi me
reu ghid, deși cartea îiM 
este — așa cum mărturi
sea Eminescu . — „prieten 
bun fi blând al suflet ului 
meu*.
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WET WET WET (III)
noiembrie 1987 și care 
a atins locul 5.

Dacă 1987 a fost un 
an benefic pentru gru
pul Wet Wet Wet, 1988 
va fi și mal favorabil, 
consolidându-le poziția 
de stele ale muzicii sco
țiene. Anul începe cu un 
•ou single, Temptation, 
apărut la 7 martie ** 
și care a 1 atins locul 12 
în UK Top 40. Acest

* 
II te 
II te 
I * 
I Ui 
I * 
I te 
I te
I te 
I 
I te 
I * 
I te 
I 
i te 
I te 
I te 
I te 
I te 
I te 
!

de probleme deoarece 
acest turneu ne-a matu
rizat, demonstrându-ne 
că suntem un grup foar
te iubit". Grupul a fost 
solicitat de fundația Chil
dline, ce strângea fon
duri pentru copii supuși 
agresiunii adulților, să 
participe ea o piesă la 
culegerea JSgt. Pepper 
Knew My Father". Wet 
Wet Wet a ales piesa 
With A Little Help From 
My Friends, un cover 
version după The Beatles. 
Apărut ca single la 9 
mai 1988, With A Little 
Help a intrat direct pe 
locul 1 în topul britanio 
(primul No. 1 al grupu
lui, poziție pe care s-a 
menținut 4 săptămâni), 
s-a . vândut în 500 000 de 
exemplare și a adus fun
dației 600 000 de lire.

In luna august, grupul 
Wet Wet Wet a fost in
vitat să participe pe sta
dionul Wembley la spec
tacolul festiv de sărbă
torire a 70 de ani al tul 
Nelson Mandela. inter
pretând în fața a sute 
de mii de spectatori și • 
milioanelor de telespec
tatori piesa Wishng I 
Was Lucky.

— va urma

HORI A SEBEȘAN

<
<

GABI ROTARIU,
Școala Normală 
-Sabin Drăgoi"

„Puterea celor tineri stă în faptă, a celor bă
trâni în chibzuință".

EUR1PIDB

itttr'i'iriiift

poanta la Club T

— ★
Doi bătrâni privesc cu vădit interes o tânără 

minijupată ce trecea prin fața lor.
— Ce picioare, spune nn«L„ 
m Picioare da, răspunde celălalt, dar rochia, 

rochia...
Bi, ce-i cu rochia 7
■L. nepunctuală. începe târziu Si se termină

Dacă cineva credea că 
Wishing I Was Lucky a 
fost un succes trecător, 
s-a înșelat amarnic, Wet 
Wet Wet revenind cu un 
nou single Sweet Little 
Mistery lansat pe piață 
la 20 iulie 1987 și căre 
o-a clasat mai bine în 
topul britanic, atingând 
locul 5. La 28 septem
brie 1987 a apărut albu
mul de debut „Popped 
In Souled Out", care a
avut un succes răsună- • • ••»••• 
tor, criticile fiind în ma- 
rea majoritate pozitive. Mllslv iJUA 
în revista Q se spuneai 
„Albumul lor de debut 
strălucește printr-un pop 
superior dacă facem ab
stracție de subtilul soul". 
In NME, cronic. discu
lui a fost: „Popped In 
Souled Out este o zea
mă de sinceritate, sensi
bilitate, țfteneală, inge
niozitate și conștiincio
zitate". Albumul a in
trat în topul britanio pe 
locul 2 (No. 1 fiind mo
nopolizat de Bad al lui 
Michael Jackson) și a a- 
juns pe locul 1 după 14 
săptămâni de top, vân- 
zându-se in 2,2 milioane 
de exemplare. în para
lel, în clasamentul ds 
singles figura cel de-al 
treilea extras din albu
mul de debut piesa En-, te. Acum sunt sigur că 
gel Eyes, lansată la 30 nu voi mal avea astfel

single coincide eu tur
neul grupului Wet Wet 
Wet din UK, Europa și 
Japonia. în 40 de zile 
ei au cântat în fața a 
peste 500 000 de specta
tori din Italia, Germania 
(unde au participat ca 
invitați și ia festivitatea 
de decernare a premii
lor Bravo), Japonia, 
Franța, Olanda, Anglia 
șl Irlanda. Intr-un in
terviu, Tommy spunea i 
„înainte de a pleca in 
primul nostru turneu de 
asemenea anvergură 
m-am gândit foarte se
rios dacă vom putea fa
ce față, dacă fanii noș
tri vor veni la concer-
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Dreptul la replică

I
I 
I
I I

La articolul „Confir
mări", apărut în nr. 1888 
din 30 «nai ac., al zia
rului nostru, s-a primit 
următorul „Drept la re
plică" :

„Mă judec pentru acest 
drum din 1986 și nu l-am 
luat cu hapca ci cu 
tință judecătorească: 
suntem ta epoca de 
tră să mai circulăm 
vate, prin apă, ceea ce 
interzice ți legea apelor 
așa cum relatează dna 
secretară de la primăria 
Băița.

In ceea ce privește 
fosta locuință a părinți
lor mei, este un caz în 
dezbatere judecătorească 
și dv nu trebuie să in

sen- 
nu 

pia- 
?e

fluențați instanțele de 
judecată, precum și în 
cazul punerii pietrei pe 
drum șl a tăierii de ar
bori, adică trei procese 
în curs de derulare, ca
re nu au un anume re
zultat.

Nu sunt un om difi
cil șl nu dau voie nimă
nui să-și bată joc de 
mine șl familia tnea. 
.Să-mi demonstrați că 
sunt terorist, că mi-am 
bătut mama și pe Popa 
Viorel și că fiul meu de 
17 ani s-a spânzurat din 
cauza mea.

Menționez că tot ce 
doriți vă pot argumenta 
contradictoriu referitor 
la acest articol cu acte

și la fața locului, cu ce
tățeni din sat, nu cu cel 
ce mă judec pentru anu
mite lucruri și 
sunt dușmani, 
secretara de la 
Băița și câțiva 
de acolo" (loan 
Hărțăgani, nr. 462).

N,R. Precizăm că do
cumentarea s-a realiza» 
ia urma unei scrisori 
venite pe adresa ziaru
lui nostru, efi exceptând 
introduoerea șl încheie
rea, articolul conține O- 
ptniile unor consăteni 
de-aj dv. intervievați la 
întâmplare, ziaristul fiind 
o persoană cu totul neu
tră. Or, cine cunoaște 
mai bine realitatea de
cât cei de lângă dv? Șl 
apoi faptul câ sunteți în 
curs de judecată cu a- 
tâtea persoane pentru 
motive diferite șl de a- 
tâta vreme, nu credeți 
că „spune" ceva?

care îmi 
Inclusiv 

primăria 
consilieri 
Suciu <—

■

I 
I
I 
I
I

I 
I
I 
I
I
I

CAND SIMȚI 
CA TE-AI ÎMB ĂTAT, 

PLEACA REPEDE ACASA, 
PE LUMINA SILEI 1

Sigur, nu este obligato
ria să aștepți In cârciu
mă acest moment, dar da
că s-a întâmplat să te fure 
peisajul, caută să pără
sești cârciuma, pe lumină 
naturală; mai ales dacă 
mai ai și bani ia tine, și 
ai comis imprudența să 
arăți least lucru cWor 
din jar.

fn noaptea de 26/27 mal, 
Gheorgtoe Aron, din 
nelu de Jos, comuna 
muș, n-a ținut seama 
această trebuință de 
vedere, A ptecat 
către ora trei dimineața. 
Gel ce a avut interes, l-a 
urmărit șl, prin violență, 
l-a tâlhărit de 600 000 de 
lei țl de actele de identi
tate.

Câi- 
Șoi- 
de 

pre- 
acasă.

tl

O nouă revista școlarâ

SP ERANȚE

[aflăm de LA POLIȚIE f)
Operativi șî eficienți, lu

crătorii poliției l-au Iden
tificat, în 27 mai. pe tâl
har, în persoana lui Victor 
Gheorghe Bocan. de 27 de 
ani. din Pui. fost condam
nat. De la Pui la Călnelu 
de Jos sunt ceva kilome
tri, dar tâlharul, ca diho
nii, „operează" departe 
de vizuină.

înv Ațâți karate,
FETELOR I

In 26 mai. pe la 
21,30, Poliția orașului 
can a fost sesizată de 
controlor poartă la 
Vulcan, că în urmă cu o
jumătate de oră. un indi-

ora 
Vul- 
A.I., 
E.M.

vid a pătruns cu forța fr 
cabina de pază, șl, prii 
violență a violat-o. Pești 
o zi, violatorul — Identl 
ficat In persoana Iul Pe 
tru Cojocărescu. de 28 d 
ani. din Vulcan — era a 
șezat Ia locul Iul, flin 
deja prezentat Parchetulu 
pentru emiterea mande 
tulul de arestare. învâ 
țați karate, fetelor care v 
angajați la munci în lc 
curi izolate sau pe tlm 
de noapte Astfel ave' 
șansa să vă puneți la pă 
mânt agresorlt

Rubrică realizată de 
ION CIOCLEI, 

cu sprijinul 
I.P.J. Hunedoara

Acest titlu sugestiv și op- 
Umist — „Speranțe..." — 
« poartă „revista elevilor 
isteți ai Școlii Generale 
Hr. 5 Deva". Un exemplar 
din primul său număr 
De-a fost adus la redacție 
^paid", încă mirosind a 
cerneală de tipar.

De pe copertă zâmbesc 
fericiți cei mai... isteți re. 
prerentanți ai școlii, olim
picii Dintre ei șe deta
șează Remus Iancu (VIII), 
We ta faza națională a
5*

4

olimpiadei de chimie a 
hiat premiul It. Alți 17 
elevi au obținut premii 
și mențiuni la fazele ju
dețene ale olimpiadelor 
școlare.

în cuprinsul revistei mai 
apar rubricile: Să-i cunoaș
tem, pe absolvenți; Să-l 
cunoaștem pe boboci; In
vitații noștri (Mona Jușcă 
și Ciprian Nickel, foști e- 
levi ai școlii); Să cunoaș
tem. și alte limbi; Verifi- 
cați-vă cunoștințele în

• ••
prag de examen; Din tai
nele fizicii șl ale chimiei. 
Revista conține, de aseme
nea, integrate, anecdote, 
teste diverse, probleme de 
perspicacitate, curiozități, 
gânduri ș.a.

Publicația școlară este 
redactată de un colectiv 
de elevi, coordonat de pro
fesorii Viorica Sitaru șl 
Daradici Ladisiau. Cu spe
ranța că fi viitoarele nu
mere vor avea un conți
nut la fel de bogat și va
riat, dorim succes „Spe
ranței,./' (V.R.)

P.NJ.C.D. își nuanțează 
poz<țta fată 

x și „restitut.o
* (Urmare din pag. II 

| Potrivit afirmației dr. 
Ioan Rău. partidul apre. 
ftiază că in alegerile tre. 
[Cute a obținut rezultate 
mai slabe la locale față 
[de forța sa dar destul de 
ftune ia cele parlamentare 
Zi prezidențiale, tn strue» 
«urile județene descentrali
zate a obținut un onorabil 
post de director general 
In Prefectură iar în câteva 
instituții partidul acordă 
susținere peiitică unor 
•onditeători care nu au 
nici o coloratură politică, 
partidul susține cu toată 
Convingerea și toată forța 
programul reformator a! 
guvernului. Alături de 
alte partide din arcul 
guvernamental s»a hotă» 
cât ea. *atâ de numărul 
ignare de cereri de intrare 
itn partid, să nu fie pri- 
ftniți oameni compromiși și 
4nuite attefe pe care na 
cerem seuze că nu le 
putem cuprinde tn totali» 
tate ta aceste rânduri.

întrebările ziarului nos» 
tru au avut ca ximă două 
iprobleme foarte controver., 
laate ta ceea ce privește 
'poziția liderilor țărăniști: 
‘fnonarhia și aplicarea, în 
problema proprietății fun» 
fiare, a principiului „Res» 
tituțio in integrum". Inte
resante răsp”nsurile.

,.Se știe câ regretatul 
Cornelju Coposu a tost 
regalist convins șl în par» 
tldul nostru mai sunt oa» 
meni cu opțiuni regaliste. 
Un cinour partid oolitic
a-

de monarhie 
in integrum 
însă
urarea monarhiei. Partidul 
Regalist al doamnei Me- 
zincescu. PNȚCD nu sus
ține necesitatea șl opor» 
tunitatea revenirii monar» 
hiei deoarece Constituția 
României prevede ca for» 
mă de organizare statală 
pentru România — repu. 
blică. Mai mult i' 
atât președintele 
provine din PNȚCD. 
cm actuală nu 
poate spune că partidul 
nostru, ca opțiune globală, 
mai este un partid monar» 
hist. Rolul monarhiei tn 
Istoria țării însă trebuie 
știut de popor.

Referitor Ia aplicarea 
principiului „restitutio in 
integrum", ea este susținută 
de partidul nostru dar 
cu anumite nuanțe. tn 
lumea democrată modernă 
două adevăruri sunt sfinte: 
cel al familiei ți cel al 
proprietății individuale A» 
plioarea principiilor 
bule făcută, dar 
fără restituirea 
constituirea marelui 
pltal funciar. Aplicarea 
este cerută de organisme 
europene la care am ade» 
rM sau dorim să aderăm, 
tn prob ema proprietății 
funciare opțiunile noastre 
se concretizează tn amen. 
damenti le de modificare a 
Lagii 18/1991. înțelegem 
principiu’ ca o reeunoaș» 
tere a nedreptăților care 
s au făt ut dar aoHcarea 
Iui pornind de la reali» 
tățile concrete ale anului 
1007.

H

are în program restcu

decât 
țării 

l-a 
mai

tre- 
voalat, 
Si re» 

ca-

• .«.«.••••o

Foto ANTON SOCACIPe ulița satului.
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• Scrisorii dv.. stima
te die Teefil Bulgăr, din 
Cărmăzănești, nr. 74, îl 
răspunde Oficiul Pensii 
de Stat din cadrul Di
recției Generale de Mun- 
că șl Protecție Socială 
a județului Hunedoara 
șl este următorul : „tn 
conformitate cu preve
derile art. 14 din Decre
tul nr. 92/1976, nu pot 
solieita reconstituirea ve
chimii cu martori decât 
persoanele încadrate în 
muncă. Din scrisoarea 
dv am dedus că nu sun
teți încadrat în muncă 
și deci nu puteți benefi
cia de prevederile actu
lui normativ amintit.

Oricum, nu v-ar fi fo
losit la nimic reconstl-

ft

tuirea perioadei la care 
vă referiți deoarece chiar 
cu aceasta nu ați fi to
talizat o vechime de 10 
ani și fără această ve
chime nu puteți bene
ficia de nici un fel de 
pensie.

După apariția Legii 
nr. 3/1977, In sistemul 
pensiilor nu se mai a- 
cordă ajutoare sociale*. 
Semnează dl Ioan Lupșa. 
director general adjunct.

cateva Întrebări
Din Clunganj (comuna 

Vața) ne scrie dl Ioan 
Grohotean. veteran de 
război. Dumnealui doreș
te răspunsuri la câteva 
întrebări care-1 frământă.

La prima întrebare — 
căror veterani H se acor
dă scutirea de impozite
• a.

pe terenuri agricole șl 
construcții — s-a 
răspuns în ziarul 
1684, din 14 mai 
Scutirile de care 
bați, die Grohotean, 
aplică inclusiv 
lor necăsătorite ale ve
teranilor de război, ceea 
ce Înseamnă că toți a- 
ceștla (veteranii) benefi
ciază de prevederea Le
gii nr. 44/1994, capitolul 
II, art. 15, lit. e.

Altă întrebare la care 
cititorul nostru dorește 
un răspuns este — cărui 
organ trebuie să 1 se a- 
dreseze cetățeanul 
tru a obține actul legal 
de proprietate asupra-pă
mântului și clădirilor pe 
care le deține. Cartea 
funciară este organul ca
rs poate emite aceste 
acte.

O ultimă problemă, ri
dicată de cel- care ne 
scrie, dovedește că atunci 
când a-au acordat vete
ranilor de război anumi
te drepturi, nu s-a avut

mal 
nr. 

1997. 
între

se 
văduve-

pen-

în vedere un aspect foar
te important. Oamenii 
pe care-1 numim „vete
rani de război" au tre
cut de 70 de ani, mulți 
dintre el fiind bolnavi 
sau chiar neputincioși. 
Acestora din urmă bi
letele de călătorie gra
tuite pe C.F.R. sau autc 
nu le sunt de nici un 
folos. De acest drept 
s-ar putea cu adevărat 
folosi dacă biletul ar 
putea fi dat unui mem
bru al familiei ori altei 
persoane pe care vete
ranul o delegă pentru 
a-i rezolva o problemă 
sau să-i cumpere oele 
necesare de la oraș. Cum 
așa ceva nu se poate, 
mulți veterani nu-și ri
dică biletele de călăto
rie. dreptul acesta rămâ
nând doar pe hârtie. Ar 
trebui căutată și găsită o 
soluție. Semnalăm aceas
tă problemă cu speranța 
ca cel în drept s-o ta în 
considerare cât mal cu
rând (cu acești oameni 
timpul nu poate avea 
prea multă răbdare).

I

Târguri în luna iunie i
în luna iunie ac, târ

gurile de animale și 
mărfuri In județul nos
tru se desfășoară, după 
următorul program : £)■ 
răștie — 1 șt 4 iunie.

iunie, Șoimuș — 14 fu- |
hie. Hațeg — 16 
Ilia — 14 și 24 
Băița — 20 iunie, 
— 19 șl 29 iunie.
tie — 21 iunie, Balșa — 
24 iunie, Săcărâmb — 27 

Hunedoara -- î șl 5 iu. iunje< Rapoltu Mare 
nie, 26 șl 29 lume, Brad gg iunie, Uricanl —

iunie,
iunie, 1 

Dobra *
Orăș- • 

’sa — « ft

28 •
— 5 Iunie, Mlntîa — 7 iunie, Streisângeorgiu — I

r, Ș1 2i 29 iuniș. (C.P.)iunie, Simeria — 7 și 21 29 iunie, (C.P.)

Club „Femina"
Recent, la Casa de cui. 

tură din Hațeg s-a orga
nizat un club ^Fcmina*, 
la care au participat nu
meroase tinere, dar șl 
femei de vârsta a doua 
din oraș. A fost prezen
tată linia model în ves-

timentația de primăvc 
ră ca și produsele ca 
metice din gama jOr 
flame* ți s.au efectul 
demonstrații practice d 
aplicare a unor crem 
pentru ten uscat, norme 
și gras șl a machiajul* 
la diferite ocazii. (U.S

.,1
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' MANAGERUL
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8.0. SUINPROD S.A. ORAȘTIE

Cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 1.

CONVOACĂ

Adunarea General? Extraordinari a Ac
ționarilor la data de 14. 06. 1997. ora 10.00, 
la Sala „ASTRA“ Orăștie, pentru "jți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârși* 
tul zilei de 1 aprilie 1997.

Ordinea de zi a Adunării Generale: I
1. Raportul de gestiune al managerului.
2. Raportul cenzorilor privind gestiunea 

societății pe anul 1996.
3. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 

1996 și al contului de profit și pierdere.
4. Aprobarea repartizării profitului reali

zat in anul 1996.
în cazul in care la prima convocare nu 

vor P îndeplinite prevederile legale, adunarea 
generală se va reprograma in același loc pe 
data de 28. 06. 1997, ora 10.00. '

La adunare pot participa toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor, personal ,■ 
sau prin reprezentanți pe bază de pro ură spe 
cială. care va fi depusă la sediul societății.

Informații suplimentare la sediul societății 
.Ju la telefon 054 — 641640.

AGENȚIE DE PRESA

CAUTA JURNALIȘTI CORESPONDENȚI.
Informații și c.v. Ia adresa: Agenția 

Transilvania Expres, 2200, Brasov, str. Lungă, 
nr. 13, sau la tel. 068/412123 068/411475,
068/413865.

PRIMARIA COMUNEI B\IȚA

Anunță scoaterea la

UCITATiE PUBUCA
pentru vânzare și demolare a saivanu * I 

lui de oi fost patrimoniu C.A.P. Săliște; toto- | 
ată anunță scoaterea la licitație lentru con ■ \ 
esionare imobil și curte stație 35 KW satul \ 

Crăciunesti pentru privatizare.
Licitația va avea loc în data de 19. 06. i 

1997, ora 14,00. Licitația se va repeta in fiecare 
săptămână in zilele de joi, la aceeași oră.

Relații suplimentare puteți găsi la sediul 
Primăriei comunei Băi ța.

DIRECȚIA SILVICA DEVA

Cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu, 
nr. 2, organizează începând cu luna iunie 1997, 
in fiecare a doua zi de luni din lună 

pentru:
1. Vânzarea masei lemnoase pe picior din

producția anului 1997. Pot participa toți a ■ 
genții economici care sunt atestați pentru 
exploatarea lemnului și care nu au debite 
restante față de Direcția Silvică Deva și ocoa ■ \ 
Iele silvice din subordine. I

2. Vânzarea materialului lemnos fasonat i 
in condiția: loco drum auto forestier. Pot par • 
ticipa agenții economici care n’n au debite față 
de noi, precum și persoane fizice.

Licitațiile sunt deschise și vor începe la 
ora lb,00.

Relații se pot obține Ia sediul nostru și 
ocoalele silvice din județ. Tel.: 054/224599, 
224649, 622481.

s

I
S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA

achiziționează toată gama de materiale re-| 
■ folosibile la cele mai avantajoase prețuri și» 
1 totodată vinde la agenți economici și persoane» 
Ifizice toată gama de laminate produse de S.C.» 
1 SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos |
1 comercial. •
» *
1 Se pot face si comenzi anticipate Ia tele- 
î foanele : 231483, 231484 și 233318. I
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BANKCOOP S.A. ORĂȘTIE

j Vinde la

i | i
I .......................■■■■■■-■■ •

• OLTCIT SPECIAL
! Preț negociabil. i
‘ Relații la Bankcoop S.A. Orăștie. «
' Tel. 647456 — 647565. |
• J
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VANZAR1 —

CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 4 
camere, posibilități garaj, 
str. Eminescu. Telefon 
027336.

<4688)
• Vând urgent țiglă 

din demolare, tip vechi, 
excepțională. Tel. 655202.

(5591)
• Vând Lada 1200. Preț

convenabil. Informații Ilia, 
nr. 278. (184639)

• Vând videocameră
Sanyo 8 mm, negociabil. 
Tel. 627045. (5576)

• Cumpăr firmă din
<994 fără activitate. Tel 
225044 (5584)

• Vând apartament 4ouă 
camere decomandate, două 
balcoane. Tel. 614908.

(5590)
• Vând teren arabil 4900 

mp Deva tel. 617414.
(5598)

• Vând casă 5 camere
în satul Ruși, comuna Bre- 
tea Română, nr. 60, po
sibilități gaz metan, 30 ari 
grădină, apă, 80. milioane 
negociabil. (5599)

• Vând spațiu corner-,
ciai 80 mp, situat ultra, 
central. în orașul Vulcan, 
județul Hunedoara, preț 
avantajos. Informații la 
tel. 545907, între orele 
9,30 — 18,30. 542095,
225898, după ora 18.

(5656)
• Vând Dacia 1300, an 

fabricație 1983, preț ne. 
gociabil. Tel. 217969.

(4695)
• Vând apartament două 

camere Gcoapiu, Calea 
Romanilor, bl. 5, ap. 13.

(4694)
• Vând apartament două

camere etaj 2, cartier Goj- 
du. Tel. 227729. (4693)

• Vând combine recol.
tat păioase marca Glass. 
Informații tel. 660628, 
661984. (4692)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1984. Tel. 613095.

(4691) 
t Vând casă zonă cen. 

trală, apă, gaz, Deva. Tel. 
613398, 218120. (4690)

• Vând ciment 28000 lei
«acul, var 15340 lei sacul, 
vopsea import Italia 15 
litri — 176410 lei. Prețu. 
cile includ TVa. Deva, 
str. E. Văcărescu, nr. 44, 
tel. 614554. (5610)

• Vând televizor color 
f'unay, 2 500 000 lei, în 
garanție. Tel. 222218.

(4689)
• Vând VW Golf Diesel 

1600 cmc. Informații tel. 
611512. după ora 16.

(5651)
• Vând cuptor cu ml- 

erounde. Tel. 641502.
(5459)

• Vând casă Muncelu
Mic. Tel. 641502. (5459)

• Vând masă biliard și
combină păioase. Romos 
<56. Tel. 649.108. (5460)

• Vând două aparta
mente Brad. Tei. 655161, 
după ora 20. (4119)

• Vând Mercedes 220,
Diesel, înmatriculat și Da
cia 1300 avariată. înma
triculată. (9358)

• Vând chioșc lemn,
8 mp, 7 milioane, negocia
bil. Informații zilnic între 
orele 18—20, la tel. 770820, 
Hațeg. (9359)

• Vând două garsoniere, 
față și spate, bloc 6, bune 
pentru spații comerciale.

Informații Hațeg, tel. 
770132, până la ora 15.

(9361)
• Vând convenabil Tv 

color și alb — negru. Tel. 
612714. între orele 16,00 și 
20,00.

• Vând Peugeot 104, 
cu carte identitate. Cum
păr talon VW Golf, cu 
patru uși. Tel. 543434.

(5670)

ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii pen
tru mirese, modele deose
bite și accesorii, Orăștie, 
Primăverii, 19. (4313)

• Caut apartament sau 
garsonieră pentru închiriat. 
T“I 216225 sau 229396.

(5571)
• Caut garaj pentru 

înehiriat, zona Micro II. 
Orăștie. tel. 642471.

(5458)

OFERTE 
OE SERVICII

• Angajez șofer cate
goria D. Tel. .611618, De
va, Grigorescu, 21.

(5594)
• Importator — distri

buitor de medicamente 
angajează agent vânzări 
posesor autoturism pro
priu, câștig nelimitat. 'Tri
miteți curriculum vitae 
la 069/226051 și nr. tele
fon la care să fiți con.., 
•actat. (5595)

• SC Dorex SRL Deva 
angajează de urgență bar
man. Informații la sediu] 
firmei, tel. 627804, 223455.

(5663)

• Contract dansatoare
Ttalia. tel, 233038. orele 
12—18. (5080)

LICITAȚII

• Primăria Sălașu de Sus
oferă spre licitație planul 
urbanistic general, lucrări 
reparații curente, spații și 
terenuri, proiect fezabili
tate gaz. Ofertele se de
pun la primărie, până în 
15 iunie 1997. (9360)

DECESE

• Păstrăm un gând pios 
și suntem alături de fa
milia îndurerată la dece
sul regretatului

Ec. MIHAI ROSCULET
Familia Cîmpian. (5094)

■ Familia Gheară 
Dorin și Laurcan a- 
nunță cu durere înce
tarea fulgerătoare din 
viață a dragului lor

LUCIAN GHEARĂ 
la numai 43 ani. în
mormântarea azi, 3 
iunie 1997, ora <4, 
în satuj Lăpușnic, Do
bra. Dumnezeu sa-1 
odihnească în pace!

(5655)

• Mulțumim tutu
ror celor care au fost 
alături de noi la 
greaua suferință, pri
cinuită de pierderea 
celui care a fost 
un minunat soț, tată 
și bunic.

dr. GIIEORGllE 
MOCANU

Familia di. Mocanu. 
(5667)

’.w.y
X

■ l

Societate comercială 
cu capital privat 

VINDE EN GROS Șl
EN DETAIL

■ PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.O. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

• Apă minerală B1BORȚENI, 1.5 I PET.

• Bere

- BEGUN

' — SILVA

• Rom — 32 grade J

• Hârtie igienică. (
■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE j

PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul ' 
liber" din DEVA (lângă „Com,:^“ si în „Mi- J 
cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia' BRAD | 
(la sediul S.C. „Mercur"), ORĂȘTIE (lângă J 
„Palia"), HAȚEG (secția foto) )

SE AFLA ÎN VÂNZARE:

• Imprimate pentru preschimbarea per- 1 
miselor de conducere antt-

• țigări (Tg. Jiu) |
• plase de plastic
• chibrituri î
• brichete
• timbre poștale
• plicuri

In aceste unități funcțicnează AGF.NTD 
PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

AGENȚIILE DE PUBLICITATE

„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din ?

1 • DEVA = la SEDIUL REDACȚIEI
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtîm* j — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO '15 (stația de autobuz 
„Orizont").

A *1

• HUNEDOARA, pe bdul Dada (iei. 
716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.G. MERCUR*. |

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă 
gazinul „Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr: 1 
(in spațiul secției foto). Telefoane ! 770367, 
770735.

i

Agențiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile; publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publicitate; !

—

I CURSUL VALUTAR
| 2 IUNIE

I» 1 dolar SUA 7122 lei
• 1 marcă germană 4158 leiI» 100 yeni japonezi 6128 Ici
• 1 liră sterlină 11650 leiI* 1 franc elvețian 5021 lei
• franc francez 1229 lei

ț «100 lire italiene 420 lei

«Cursurile incluse în această listă au la bază 
cotații ale societăților bancare autorizate să efec-

Itueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în I

I tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări 
contabile.

Al ■ I • LAbonament la ziarul 
.CUVÂNTUL LIBER"

...................... ........ ................. -

••• 
!

4
J

I
4

I
1

4

4
„CUVÂNTUL LIBER" este cotidianul cel*1 

apropiat de dumneavoastră. *
Abonamentul rămâne în continuare calea* 
mai avantajoasă de procurare a ziarului. * 
COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA ♦

1 
1 
I
* I* 
I* 
î 
♦
J mai 
I« 
j cea 

I
Irul „cuvântul liber» este incepă id • 
leu 1 IULIE A.C., DE 6000 DE LEI/LUNA plus « 
1 taxele poștale. 1
1 Avantajul abonamentului este vident
1 de 9 exemplare primite gratuit pe lună, | 
1 față de cumpărarea cu bucata.
1 NU UITAȚI: RF1NNOITI VA ABONA j 
1MENTUL LA „CUVÂNTUL LI3ER“, iar 1 
1 dacă nu aveți abonament, solicitați facto- J 
1 rilor poștali să vă facă. <
1 FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele t
* se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și *
* la factorii poștali — numai cu bani în nume- *
* rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira- <
«meni. Relații la telefon 21 30 07. *
* RĂMÂNEȚI CU NOI !
î_________ !_________________________________________ 1
X <
I

■ OFICIUL DE REPRODUCȚIE ȘI SELECȚIE1 
|A ANIMALELOR HUNEDOARA — DEVA1* <
1 Anunță crescătorii de taurine că în urma 
1 privatizării acțiunii de însămânțări artificiale 
1 s a stabilit o taxă de 25 000 lei pentru o însă» 
Imânțare, cu o repetare gratuită.
1 Atragem atenția deținătorilor de taur
1 neautorizați că folosirea la monta femelelor 
4 altor producători constituie contravenție în ba • 
I za HG 1223/1996 si se aplică amertdă de 500 000 
4 lei — 700 000 lei.

vinde blanuri cu reducere: -40% cu faciHteiee 
de a cumoâra h 5 rata Uri dobândi

MARI REDUCERI ?!’
TRAGEREA LOTO 6/49 

din 1. 06. 1997
’ 19, 23, 32, 18, 36, 15.
| Fond de câștiguri: 184 046 716 lei.

| TRAGEREA NOROC
din 1. 06. 1997

|. 1, 9, 1, 0, 1, 8, 0.
Fond de câștiguri: 399 732 174 lei.

......................

■ r ■-
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