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Ministrul Muncii și 
Protecției Sociale în județ

Ieri, dl Alexandru Atha- 
naslu, ministrul Muncii șl 
Protecției Sociale, a fost 
prezent în Județul Hune
doara.

în cadrul deplasării dom
niei sale în județ s-a întâlnit cu 
conducerea DGMPS, repre
zentanții RAC Deva și ai Ligii 
Solidaritatea ’92 Deva, con
ducerile Siderurgica SA 
Hunedoara, Sidermet Călan și 
a sindicatelor din metalurgie, 
precum și cu reprezentanții 
RAH Petroșani, LSMVJ și 
reprezentanții disponlbili- 
zaților din Valea Jiului în urma 
ordonanțelor Guvernului din 

\1997.________________________

De asemenea, dl mi
nistru Alexandru Atha- 
nasiu a mai fost prezent 
împreună cu prefectul Jude
țului, dl Pompiliu Budulan 
șl la sediul redacției 
ziarului Cuvântul Liber, 
unde a avut o scurtă 
întâlnire cu ziariștii și a 
răspuns unor întrebări 
privind protecția socială în 
județul Hunedoara.

Asupra problemelor dis
cutate vom reveni cu amă
nunte în edițiile următoare 
ale ziarului nostru.

Cornel POENAR
_______________ /

Delegație 
hunedoreonă

!a Stockholm
La sfârșitul săptămânii trecute, o 

delegație reprezentând Consiliul județean 
Hunedoara s-a aflat la Stockholm.

Scopul deplasării - participarea ia 
lucrările Comisiei nr. 2pentru integrare Est - 
Vest a Ansamblului Regiunilor Europei - A RE, 
ia care județul nostru a fost deschizătorul 
de drum pentru alte județe ale țării.

Delegația a fost compusă din domnii 
Gheorghe Barbu - președintele Consiliului 
județean, ion iiiescu - consilier județean și 
Ciprian Atic - șeful secției relații externe a 
Consiliului județean. (i.C.)

[ PRIMARUL ' 
| COMUNEI | 
| BRĂNIȘCA - | 
'suspendat! 
iDIN funcție! 
I ’ Ii De la Prefectură am aflat că prin .
■ Ordinul prefectului județului Hunedoara,' 
I nr. 53 din 23 aprilie a.c., dl Gheorghe Cor-1 
| nel Cornean a fost suspendat din funcția | 
| de primar al comunei Brănișca, începând |
■ cu data de 30 aprilie 1998, până la.
■ soluționarea definitivă a cauzei penale !
I aflată pe rol la Judecătoria Deva. (N.T.) I 
L________________________________________J

• Parlamentarul la 
psihiatru:

- Doctore, ceva nu e 
în regulă. Vorbesc una, 
gândesc alta și fac cu 
totul altceva.

- Liniștiți-vă! Asta 
dovedește că sunteți un 
politician absolut 
normal...

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA
z ■ *

A fost 1 Mai

Conferința Organizației
Județene a PSDR

MAI MULTE LOVITURI DIN

Inaugurarea oficiala a 
sediului Sucursalei din Deva 

a Băncii Internationale
I

a ReligiilorPARTEA PARTENERILOR 
DECÂT A OPOZIȚIEI i

decedat după ultima conferință 
din 1997.

Mesaje de salut s-au pre
zentat din partea Partidului 
Pensionarilor, PNȚCD, PD, 
PNL, UDMR, Filialeijudețene a 
Cartelului Alfa, a organizațiilor 
PSDR din județele Caraș- 
Severin, Gorj și Arad.

Au fost prezentate în 
cadrul conferinței o dare de 
seamă și planul de activitate 
pe 1998, rapoartele comisiilor 
de control și de onoare.

Din darea de seamă am 
reținut că în prezent în județ 
activează 69 de organizații. S- 
a arătat că o serie de primari

Valentin NEAGU

Duminică, 3 mai a.c., la 
Casa de cultură din municipiul 
Deva, a avut loc Conferința 
Organizației județene a PSDR, 
la care au participat 528 de 
delegați din 580 convocați. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
parlamentari, reprezentanți ai 
unor instituții județene și locale, 
partide politice și sindicate, ai 
unor organizații din județele 
învecinate, gazetari din presa 
centrală și locală ș.a.

A fost prezent și dl 
Alexandru Athanasiu, ministrul 
Muncii și Protecției Sociale.

Conferința a început printr- 
un moment de reculegere în 
memoria lui Gavrilă Mihaiu 
Bogdan, fostul președinte de 
onoare al organizației  județene,

PREOCUPĂRI PRIVIND
PROTECȚIA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR
După cum am anunțat în 

numărul precedent al ziarului 
nostru, Agenția de Protecția 
Mediului a organizat o conferință 
de presă la care au participat dna 
Georgeta Barabaș, director al 
agenției, dl. Ken Speakman, din 
Marea Britanie, reprezentant al 
Băncii Mondiale, și dna Ștefania 
Chiriac, manager și totodată trans
lator.

Conferința de presă a avut un 
caracter inedit în sensul că, de 
această dată, reprezentanții mass- 
media locale nu au adresat 
întrebări. Ei au fost rugați să 
prezinte unele aspecte privind 
colaborarea cu A.P.M., precum și 
modalitățile în care importanța și 
necesitatea protejării mediului sunt 
aduse la cunoștința populației. 
Celor prezenți li s-au mai oferit și 
date referitoare la problemele de 
poluare a factorilor de mediu în 
cadrul județului nostru. în discuțiile 
purtate s-au punctat greutățile cu 
care se confruntă agențiile de

(Continuare în pag. 8)

protecție a mediului. Numeroase 
dificultăți apar chiar la nivelul 
proceselor tehnologice; lacunele 
legislative, aparatura și echi
pamentele rudimentare, precum 
și lipsa fondurilor bănești conduc 
implicit la lipsa de putere.

în timpul vizitei efectuate în 
județul Hunedoara, dl. Ken 
Speakman a participat la întâlniri 
și dezbateri cu organismele lo
cale care concură la cu
noașterea și reglementarea 
problemelor de mediu, având ca 
scop întâlnirea agențiilor de 
protecția mediului. Se urmărește 
finanțarea A.P.M. în dotare cu 
aparatură de teren și am
plasarea acesteia în locuri cu 
grad ridicat de poluare din județ: 
Mintia, Chișcădaga, Călan, 
Hunedoara, Deva etc., precum și 
îmbunătățirea tehnicii de calcul 
pentru baza de date.

Cristina CfNDA

Joi, 30 aprilie a.c., la Deva a 
avut loc inaugurarea oficială a 
sediului Sucursalei Județene 
Hunedoara a Băncii Interna
ționale a Religiilor. La festivitate 
au luat parte reprezentanți al 
administrației Județene și lo
cale, ai organismelor fi
nanciare și ai mass-media.

După slujba de sfințire a 
localului sucursalei, oficiată de 
către un sobor de preoți, a luat 
cuvântul dl dr. ion Popescu, 
președintele Consiliului de 
Administrație al Băncii inter
naționale a Religiilor. în 
alocuțiunea sa, dl președinte 
a subliniat câteva trăsături 
definitorii din strategia acestei 
instituții bancare, precum și 
rolul și locul acesteia în viața 
economico-socială a țării, în 
strânsă legătură cu tendințele 
promovării principiilor econo
miei de piață, cu accent pe 
dezvoltarea prestațiilor spe
cifice pentru populația din 
mediul rural.

Din cele spuse de către dl 
Popescu am reținut faptul că 
inaugurarea sucursalei din 
Deva reprezintă punerea în 
funcțiune a celei de-a 90-a 
unități bancare a BIR. în prezent 
această instituție fondată de 
către Centrul internațional 
Ecumenic are la bază pro-

^Afacerea “Țigareta”. Și 
în cursul săptămânii trecute, 
acțiunea de contrabandă cu 
țigări de pe Aeroportul Otopeni 
a ținut afișul presei și interesul 
opiniei publice. După dispariția 
misterioasă a colonelului SPP, 
Gheorghe Truțulescu, și demisia 
șefului sus-numitei instituții, Nicu 
Anghel, președintele Emil 
Constantinescu i-a trecut în 
rezervă pe generalii Mihai Stan - 
fost șef al Centrului de 
documentare operativă a SPP și 
Ion Dohotaru - fost șef al Direcției 
de Protecție și Siguranță Militară 
din cadrul MApN. Până acum au 
fost emise mandate de arestare 
pe numele a 10 persoane bănuite 
a fi implicate în cel mai mare scan
dal cu țigări din perioada post- 
decembristă a României. 

movarea unor principii să
nătoase șl originale, flexibile 
șl dinamice în plan ideatic și 
pragmatic, apropierea pres
tațiilor specifice de bene
ficiari, ținând seama în 
perspectivă de atragerea în 
circuit a economiilor 
populației din mediul rural și 
de sprijinirea clienților din 
această zonă în dezvoltarea 
producției pe baza creditului 
rural oferit în condiții 
avantajoase.

Reliefând locul și rolul BIR 
în sistemul bancar național, 
dl dr. Popescu a afirmat că de 
la un capital social subscris 
de 4 miliarde lei, existent la 
înființare în anul 1993, în 1998, 
prin diversificarea și extin
derea acționariatului pe plan 
internațional, fără a avea 
relevanță criteriile politice 
sau etnice, s-a ajuns la un 
capital de peste 60 miliarde 
lei, operațiunile specifice fiind 
realizate de către peste 2200 
salarlați cuprinși în structura 
acestei instituții bancare.

Director al Sucursalei 
Deva a BIR, care în strategia 
sa are în vedere extinderea 
prestațiilor specifice, in
clusiv în mediul rural, este 
dl ec. Marius Grad.

Nicoiae TÎRCOB

Duminică, Poliția din Arad l-a 
identificat și arestat pe colonelul 
Gheorghe Truțulescu, pe care I- 
a pus la dispoziția Parchetului de 
pe lângă Procuratura militară, 
care a și început interogatoriul.

“Zilele Internaționale 
Cioran”. în perioada 1-3 mai, la 
Sibiu s-au desfășurat “Zilele 
Internaționale Cioran”. Manifes
tarea a cuprins o serie de 
alocuțiuni, conferințe, ateliere 
literare. A fost vernisată o 
expoziție inedită de fotografii, au 
fost dezvelite două plăci 
memoriale în Sibiu, a fost vizitată 
comuna Rășinari - satul natal al

După Revoluția din 
decembrie 1989, 

sărbătoarea Zilei Interna
ționale a Muncii în România 
și-a pierdut mult din 
semnificație. Pe nedrept. 
Această sărbătoare nu a 
fost inventată de comuniști. 
Ea vine de peste vreme și de 
peste mări și țări, de la 1 Mai 
1886, când muncitoarele 
textiliste din marele oraș 
american Chicago au 
revendicat dreptul la 8 ore 
de muncă pe zi și 
îmbunătățirea condițiilor de 
salarizare. Mitingul lor s-a 
soldat cu zeci de morți și 
răniți. După trei ani, în 1889, 
1 Mai a fost proclamată “Zi 
Internațională a Muncii”, iar 
din 1950 ea a început să fie 
sărbătorită și în țările 
blocului comunist. Cu fast și 
grandoare, cu portretele 
“conducătorilor iubiți” 
purtate pe brațe, cu grafice 
înfățișând neapărat depă
șirea cifrelor de plan, cu 
lozinci de preamărire a 
regimului și a bunăstării.

Destrămarea lagărului 
socialist și instaurarea 
democrației, după 1989, în 
Europa Centrală și de Est, 
au făcut din 1 Mai o 
sărbătoare oarecare, golită 
de sens, săracă. Da, 
pentru noi, românii, mai 
ales săracă. De 8 ani, ea 
înseamnă doar încă o zi 
liberă, deși este o zi “a 
muncii", încă o perioadă de 
timp pierdut pentru pro
ducție. Azi, oamenii nu mai

jf

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)
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scriitorului. Manifestarea s-a 
bucurat de prezența unor 
personalități literare, culturale, 
politice, din România și din 
străinătate.

PDSR - șase ani de la 
înființare. în contextul 
sărbătoririi Zilei Internaționale a 
Muncii, Partidul Democrației 
Sociale din România a aniversat 
șase ani de la înființare. între altele, 
momentul a prilejuit liderului 
acestuia, Ion Iliescu, să atace 
coaliția aflată la putere, imputându- 
i falsitatea promisiunilor făcute la 
alegerile din 1996.

“festivalul Național al

chemați expres de 
de la partid să

sunt 
șefii 
meargă la demonstrație, 
Iar după-amiaza să 
participe la serbările 
câmpenești organizate. 
Deși ar fi frumos să o 
facă, azi nestingheriți, din 
proprie inițiativă, ori 
îndemnați de către liderii 
de sindicat, în virtutea 
unei îndelungate și

frumoase tradiții
muncitorești. Au apărut 
atâtea alte sărbători în 
acești opt ani de libertate 
și democrație, tot atâtea 
prilejuri de șuete și 
petreceri, încât apare 
anormal ca sărbătoarea 
muncitorilor de pretu
tindeni să fie ignorată.

Din păcate, așa se 
întâmplă. La “centru”, 
partidele de nuanță 
social-democrată și 
socialistă, apărători 
îndârjiți ai muncitorimii - 
PDSR,' PD, PSDR, PSM, 
PRM - au dat oarecare 
culoare zilei de 1 Mai, prin 
mitingurile și manifes
tările recreative orga
nizate. în teritoriu, însă, 
timpul și vremurile i-au

Berii” la lași. Cele mai 
renumite firme în fabricarea berii 
din țara noastră s-au reunit la 
lași, în zilele de 1-3 mai a.c., în 
cadrul “Festivalului Național al 
Berii”. Producătorii de bere s-au 
întâlnit cu furnizorii de materii 
prime și utilaje tehnologice, cu 
clienții și consumatorii, și-au 
etalat produsele, au pus bazele 
unor noi colaborări.

*:• Două legi promul
gate. Președintele României, Emil 
Constantinescu, a promulgat, în 
cursul săptămânii trecute, două 
importante legi economice: Legea 
privind operațiunile de leasing și 
societățile de leasing și Legea de 
aprobare a Ordonanței nr. 26/1997 
privind modificarea Ordonanței nr. 
15/1996 privind întărirea disciplinei 
financiar-valutare.
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3 Berbec
Chestiunile domestice nu 

vă permit să vă petreceți 
tot timpul cu persoana 
iubită. Părinții au devenit 
curioși; ați putea să le 
spuneți câte ceva...

O Taur
Aveți de dat niște 

telefoane de felicitare și ar 
fi bine să nu uitați. Mare 
atentie ia ce și cât 
mâncați, deoarece n-ar fi 
exclusă o ... indigestie.

î" Gemeni
Relațiile cu partenerii de 

afaceri sunt tot mai ten
sionate. Nu vă lăsați con
dus de impuls; așa nu veți 
realiza nimic din ce v-ați 
propus.

O Rac
O scurtă durere de cap 

vă împiedică să faceți tot 
ce-ați plănuit. Ați putea 
face o excursie în împre
jurimile orașului; atenție 
însă la situații neprevăzute!

O Leu
S-ar putea să fiți nevoit 

să stați peste program la 
serviciu. Partenerul de 
viață va fi nemulțumit, căci 
lăsați toată gospodăria pe 
seama lui.

3 Fecioară
Nu faceți eforturi deo

sebite, căci starea sănă
tății dv. nu este prea 
grozavă. Dacă aveți de 
achitat o datorie, nu mai 
așteptați...

3 Balanță
Aveți probleme cu banii, 

dar nu este cazul să fiți 
îngrijorat. Un prieten vă va 
ajuta să le soluționați, ceea 
ce vă va mai liniști.

3 Scorpion
Pentru mai multă stabili

tate pe plan sentimental, ar 
trebui să vă găsiți timp 
suficient pentru persoana 
iubită. Dacă veți juca 
diseară cărți, veți pierde.

3 Săgetător
Sunteți cam nemulțumit 

și iritat fără motiv. Obo
seala își spune cuvântul. 
Odihniți-vă, ca să rede- 
veniți vesel și optimist.

3 Capricorn
Folosiți-vă energia pe 

măsura acumulării ei și 
consolidați-vă cunoștințele 
teoretice. Riscați să 
pierdeți o sumă importantă 
de bani.

3 Vărsător
Unul dintre prietenii dv. 

va avea o problemă mai 
deosebită. Dați-i o mână de 
ajutor, căci se pare că nu 
se poate descurca de unul 
singur. La serviciu, atenție 
la...șefi!

3 Pești
Nemulțumirea celor din 

jurul dv. vă irită. Lipsa de 
răbdare vă împiedică să 
faceți ceea ce v-ați propus, 
încercați să vă destindeți 
cu un sport.

Rezultatele penultimei etape, de miercuri. 29.04: Rapid - 
Foresta Fălticeni 3-0; Ceahlăul - Univ. Craiova 3-2; Sportul 
Stud. - Steaua 1-1; Petrolul - Oțelul 1-1; Farul - Jiul 3-0; CF 
Chindia - FC Național 2-0; FC Argeș - CSM Reșița 2-1; Dinamo - 
FC Bacău 6-2; Gloria Bistrița - “U” Cluj Napoca 2-2.

Rezultatele ultimei etape: Universitatea Craiova - Rapid 2-2; 
FCM Bacău - FC Argeș 5-2; Foresta Fălticeni - Dinamo 3-1; “U” 
Cluj - Ceahlăul Piatra Neamț 3-3; Jiul Petroșani - Sportul 
Studențesc 1-0; Steaua - Gloria Bistrița 5-2; Oțelul Galați ■ FC 
Farul C-ța 1-0; FC Național - Petrolul Ploiești 1-0; CSM Reșița - 
CF Chindia Târgoviște 6-1.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 34
2. RAPID 34
3. FC ARGEȘ 34
4. OTELUL GALATI 34
5. Fd NAȚIONAL ' 34
6. DINAMO 34
7. CSM REȘIȚA 34
8. UNIV. CRĂIOVA 34
9. CEAHLĂUL 34
10. FCM BACĂU 34
11. GLORIA BISTRIȚA 34
12. FARUL C-TA 34
13. “U” CLUJ 34
14. PETR. PLOIEȘTI 34
15. FORESTA FĂLT. 34
16. CF CHINDIA 34
17. SPORTUL STUD. 34
18. JIUL PETROȘANI 34

25 5 4 83-36 80
24 6 4 70-24 78
20 5 9 56-38 65
20 4 10 54-28 64
18 6 10 57-40 60
17 3 14 66-50 54
15 6 13 55-49 51
15 4 15 65-46 49
14 7 13 46-49 49
12 9 13 41-41 45
13 5 16 56-63 44
13 4 17 36-52 43
11 7 16 42-40 40
11 7 16 41-45 40
10 9 16 32-41 39
10 8 16 40-67 38
5 4 25 32-65 19
3 1 30 19-116 10

DIVIZIA A
Pentru a 6-a oară conse

cutiv, STEAUA a cucerit mult 
râvnitul titlu de Campioană 
națională la fotbal, ediția ’97-’98 
și poate niciodată așa de greu la 
mare luptă (indirectă) cu Rapid, 
ce a produs un mare interes, dar 
și suspans în rândurile iubitorilor 
de fotbal și îndeosebi ale 
suporterilor celor două echipe, 
bine cotate în fotbalul românesc. 
După un retur mai “cald” ca 
oricând pentru Steaua și Rapid 
ce se luptau să pună stăpânire 
pe primul loc în clasament, în 
etapa a 32-a se părea că zarurile 
fuseseră aruncate: Rapid a 
suferit o înfrângere (cu 1-0) la 
Bacău și Steaua șe vedea 
campioană. în următoarea etapă 
însă surpriză de proporții - 
Steaua n-a reușit să treacă de 
penultima clasată, Sportul

STEAUA își menține 
“strălucirea”

Studențesc (1-1) și Rapid a 
revenit în fruntea clasamentului. 
Și a venit ultima etapă, decisivă 
pentru desemnarea Campi
oanei. în timp ce Steaua 
(antrenor principal M. Stoichiță) 
primea, în Ghencea, vizita 
echipei Gloria Bistrița, elevii lui 
Mircea Lucescu aveau de 
susținut un examen mult mai 
sever, în fața Universității 
Craiova. Meciul, transmis și de 
televiziune, s-a încheiat nedecis 
(2-2) și Rapidul a trebuit să se 
mulțumească cu locul al doilea. 
Dar “duelul” între aceste două 
echipe se încheie mîine, când 
își vor disputa finala Cupei 
României. Credem că va fi o 
partidă demnă de încheierea 
stagiunii fotbalistice, la nivelul

celor două cunoscute echipe 
românești, ferite acum de orice 
suspiciuni atât de mediatizate 
în finalul Campionatului.

Să mai subliniem că pe 
podium se află, pe merit, 
alături de Steaua și Rapid, FC 
Argeș, o echipă în frumoasă 
ascensiune în această ediție 
a campionatului.

Din păcate, printre cele trei 
retrogradate se află și o echipă 
hunedoareană - Jiul Petroșani 
- care din cauza cunoscutelor 
greutăți financiare și-a 
destrămat echipa, conducerea 
clubului a făcut mari eforturi de 
a termina “în picioare” 
competiția, evitând rușinea 
retragerii din campionat.

S. CERBU
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CORVINUL O DIVIZIA 92
GAZ METAN 2-0

GLORIA REȘIȚA
VEGA DEVA 1-2

O nouă victorie, prețioasă, a 
Corvinului Hunedoara, în fața unei 
echipe bine apreciată în fotbalul 
divizionar B, cunoscută pentru 
evoluția ei constantă bună și în 
deplasare. Și de această dată, oaspeții 
s-au organizat bine în apărare, 
combinând, în funcție de situații, 
apărarea în zonă cu marcajul la 
vârfurile de atac hunedorene. Așa se 
face că, deși gazdele atacă susținut, 
masându-și adversarul în propria 
jumătate de teren, acțiunile 
periculoase la poarta lui Roșea, multe 
sunt rezolvate în afara careului. Prima 
ocazie a hunedorenilor o notăm în 
min. 10 când M. Dinu deviază subtil 
un balon spre poartă. Șandor, 
Costăchescu, Păcurar sunt angajați 
mereu în atac, bine sprijiniți de 
Bardac, Dinu, Chira, Procorodie, 
Bordean și la fazele fixe - lovituri de 
colț și de Sterean și încet își fac simțită 
tot mai des prezența în careul 
oaspeților: în minutele 13, 14, 19, 24, 
30, hunedorenii fiind aproape de a 
marca. De la oaspeți am reținut o 
“șarjă" rapidă spre poarta lui Ceclan, 
la originea căreia s-au aflat, în min. 
37, neobositul Fr. Popescu și Callo, 
este oprită de apărarea gazdelor. Și 
când ne apropiam de sfârșitul primei 
reprize, în min. 44, Șandor aduce 
bucuria în tribună și pe banca tehnică 
a Corvinului: pătrunde pe stânga,

ajunge la careul de 16 metri, trage cu 
efect spre colțul lung al porții, Roșea 
ieșit puțin lateral nu mai poate opri 
balonul care intră în-poartă: 1-0.

La reluare, oaspeții nu se împacă 
cu acest scor și echilibrează pentru o 
perioadă jocul, sunt mai prezenți în 
partea de teren a Corvinului. în min. 53 
Handrea faultează pe -Șandru și vede 
al doilea galben și părăsește terenul. 
Cu toate acestea, oaspeții se țin bine 
în apărare necedând decât o singură 
dată, în min. 72. Atunci, Costăchescu îi 
pasează foarte bine lui Păcurar care 
este faultat de Roșea, iar lovitura de la 
11 metri este transformată de Bardac 
care și stabilește scorul final 2-0. După 
această victorie Corvinvl se află pe 
merituosul loc 7. Antrenorul Florea 
Văetuș și-a manifestat mulțumirea 
pentru modul în care întreaga echipă 
s-a mobilizat și dăruit jocului, 
apreciind și cum s-au achitat de sarcini 
“închizătorul" Cristi Chezan și Șandor 
ce a “hărțuit" neîncetat apărarea 
oaspeților.

A arbitrat bine D. Badea (București). 
CORVINUL: Ceclan, Bordean, 

Sterean, M. Dinu, Chira, Procorodie (87 
Căruntu), Chezan, Bardac (75 Andrei), 
Costăchescu, Păcurar, Șandor (81 
Scartat).

Sabin CERBU

A / Marți 5 mai

TVR I
6.00 Românfa: ora 6 fix! 

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri 
(s/r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Em. pentru persoane 
cu handicap 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Katțs 
și câinele (s, ep. 13) 18.00 în 
flagrant (do) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 208) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.15 Ghepardul 
(dramă Italia 1963)23.55 
Jurnalul de noapte

TVR 2
6.30 TVM.Telematinal 8.00 

Regina celor 1000 de ani (d.a/ 
r) 8.55 Baywatch (s/r) 9.40 
Videocaseta muzicală 10.05 
Scena politică (r) 10.30 
Vizitatorul (s/r) 11.30 Lumea 
sălbatică a animalelor (do/r) 
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Varșovia Rediviva (do) 
13.30 Arhive românești (r) 
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine.
Franceză 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 
110) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei- 
Rup!, Hei-Rap! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 
Ultimele știri (s) 21.00
Sensul tranziției. Proletariat 
22.00 „Evgheni Oneghin” 
Teatru liric 23.25 Pelerinaje

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele (s) 11.00 
Pământ sacru (f/r) 12.40 
Controverse istorice 13.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 37) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 42) 15.20 
Viață sălbatică (do) 16.00 
Onyx-culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 34) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Cronica 
favorabilă (co. SUA 1994)

După trei insuccese (consecu
tive), fotbaliștii de la Vega Deva au 
readus (iar) o rază de speranță în 
rândurile suporterilor lor și ale 
conducerii clubului, în tentativa de a 
scăpa de retrogradare, învingând, 
sâmbătă, la Reșița, pe Gloria cu 2-1, 
o “rivală” din subsolul clasamentului 
în lupta pentru părăsirea acestei zone 
periculoase. Deci, meciul se anunța 
ca foarte dificil pentru ambele 
formații, nefiind altă posibilitate decât 
victoria. Devenii au abordat cu 
precauție meciul, “închizând” căile 
de acces spre poarta lui Cibotaru, 
bizuindu-se pe contraatacurile 
“vârfurilor" Szemely și Naniu. Așa se 
și face că, premergător golului 
marcat de Foaie în min. 20 pentru 
oaspeți, cînd au și preluat 
conducerea cu 1-0, în min. 18 Elek 
Szemely, bine deschis în careu, 
singur cu portarul Benga, ratează 
incredibil, trimițând balonul pe lângă 
poartă de la 6-7 metri. Devenii nu se 
descurajează și se preocupă ca jocul 
să fie mutat cât mai mult spre poarta 
adversă. Apoi, în minutul 21, Berindei 
centrează bine la Naniu, șutează cu 
sete, dar Benga scoate miraculos cu 
piciorul, balonul se îndreaptă spre 
gol. Până la pauză, meciul se 
desfășoară între cele două careuri, 
oaspeții fiind aceia care trebuiau să 
alerge după gol, iar adversarii să 
“țină” de rezultat.

La reluare, devenii sunt dornici 
să schimbe tabela de marcaj. în 
min. 63 rămân în 10 jucători, D. 
Gabriel primind al doilea galben este 
eliminat. După numai 5 minute se 
restabilește echilibrul forțelor pe 
teren, fiind eliminat din joc și Beloia 
de la gazde, tot pentru cumul de 
cartonașe galbene. Dominarea 
oaspeților se accentuează și crește 
și intensitatea fazelor fierbinți în 
careul reșițenilor.

Minutul 80 anunță golul devenilor 
printr-o altă mare ocazie a lui Luca, 
bine găsit de Danciu în careu, își 
plasează lovitura cu capul jos, la 
rădăcina barajului Benga care, din 
nou, respinge mingea. După 3 
minute însă se realizează egalarea 
la o nouă acțiune de atac, Szemely 
își răscumpără ratarea din prima 
repriză și înscrie 1-1. Golul dă aripi 
oaspeților și presează în continuare 
și cu două minute înainte de final 
Naniu șutează cu sete, mingea 
lovește pe Chiș și intră în plasă 1 -2! 
Victorie prețioasă pentru oaspeți. 
Cuvinte calde și pentru galeria de 
la sectorul Muncel în frunte cu ing. 
Ionel Rad.

VEGA: Cibotaru, Berindei (72 
Fartușnic), Tănasă, Voinea, Andrei 
(46 Vuia), Luca, Popa, D. Gabriel, 
Gigi Ștefan (75 Danciu), Naniu, 
Szemely.

C. SANDU

21.30 Știri 21.40 Falsă 
identitate (s, ep. 12) 22.40 
Milionarii de la miezul nopții 
Talkshow de Marius Tucă

PRO TV
7.00 Ora 7, bună di

mineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Povești 
extraordinare (s/r) 10.25 
Seinfeld (s/r) 10.50 Insula 
misterioasă (s, ep. 1) 11.20 
Amintiri despre mine (f/r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Audiența națională (r) 14.30 
Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.10 Nano 
(s, ep. 26) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 18.00 Povești extra
ordinare (s, ep. 2) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Chicago Hope 
(s, ep. 12) 21.15 Avocații (s, 
ep. 7) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 82) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Profesiunea mea, cultura 
0.45 Dosarele X (s)

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Frecvența radio 74,5 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 12.30 Prietenul nostru 
Jake (s/r) 13.05 Lexic (cs)
13.30 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Xuxa 
(show pentru copii) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.05 Pretutindeni cu tine (s)
16.30 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.05 Frecvența radio 
74,5 (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 97) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 
97) 20.15 Gardă de corp (s, 
ep. 5) 21.15 O crimă perfectă 
(f.a.SUA 1991) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Oameni 
și șoareci (f/r) 16.00 Secrete 
de familie (s/r) 17.00

Antonella (s, ep. 131) 17.45^ 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 132) 18.45 
Marielena (s, ep. 105) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 Ce 
bine-i să trăiești (co. Italia/ 
Franța 1961)

PRO TV - DEVA
05.50-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 „Vorbiți 
aici!” - realizator Alin Bena 
22.05-22.15 Știri locale 

ANTENA 1 - DEVA 
10.00-10.15 Știri locale

(r) 10.15-11.00 Sportul 
hunedorean (r) 17.30- 
17.45 Program folcloric 
17.45-18.00 Știri locale 
21.30-21.45 Știri localețr)^
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t> O/K/Z/4 W DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a 29-a: CFR Cluj - 

Dacia Pitești 3-1; UT Arad - FC Baia Mare 2- 
2; Gloria Reșița - Vega Deva 1-2; Olimpia 
S.M. - Electroputere 2-1; ASA Tg Mureș - ARO 
C-lung 2-1; UM Timișoara - Inter Sibiu 2-0; 
Apullum A.l. - Minerul Motru 2-1; Corvinul Hd. 
- Gaz Metan Mediaș 2-0; Poli Timișoara - 
Unirea Dej 1-0.

CLASAMENTUL

V_______________________________7

1. OLIMPIA S.M. 29 18 5 6 56-32 59

2. ASA TG. MUREȘ 29 16 5 8 42-29 53

3. FC BAIA MARE 29 15 4 10 53-32 49

4. GAZ METAN 29 15 3 11 37-29 48

5. ELECTROPUTERE 29 15 1 13 47-40 46

6. UNIREA DEJ 29 14 3 12 39-32 45

7. CORVINUL HD. 29 14 2 13 36-25 44

8. MINERUL MOTRU 29 13 3 13 37-42 42

9. APULLUM A.l. 29 13 3 13 40-46 42

10.U.T. ARAD 29 11 7 11 44-43 40

11. ARO C-LUNG 29 10 9 10 37-36 39

12. DACIA PITEȘTI 29 12 3 14 39-40 39

13.INTER SIBIU 29 12 3 14 34-35 39

14. CFR CLUJ 29 11 4 14 36-46 37

15. POLI TIMIȘOARA 29 10 5 14 30-38 35

16. VEGA DEVA 29 10 5 14 32-49 35

17. U.M. TIMIȘOARA 29 7 5 17 32-59 26

18. GLORIA REȘIȚA 29 9 2 18 31-49 23

Rezultatele etapei a 33-a: Drobeta Tr. Sev. 
- Minerul Certej 2-0; Un. Petr. Drăgășani - Petrolul 
Stoina 1-0; Șoimii Sibiu - Termo Dr. Tr. S. 1-1; 
Parângul Lonea - FC Vâlcea 1-0; Arsenal Sadu - 
Min. Lupeni 0-3; Petrolul Videle - Aluminiu SI. 1 -1; 
Rulmentul Alexandria - Petr. Țicleni 2-0; Min. 
Uricani - Min. Berbești 4-2; Mine-Ral Rovinari - 
Min. Mătăsari 2-2; CFR Caransebeș - Severnav Tr. 
S. 4-1.

Partida FC Vâlcea - Petrolul Țicleni (din etapa 
a 24-a) pe teren 0-1 a fost omologată cu 3-0 
pentru Vâlcea.

CLASAMENTUL

* ECHIPĂ RETRASĂ DIN CAMPIONAT

Etapa viitoare (miercuri, 6 mai): Minerul 
Certej - CFR Caransebeș; Petr. Stoina - Drobeta; 
Termo Tr. S - Un. Drăgășani; FC Vâlcea - Șoimii; 
Min. Lupeni - Parângul; Petr. Țicleni - Petr. Videle; 
Min. Berbești - Rulmentul; Min. Mătăsari - Min. 
Uricani; Severnav - Mine-Ral; Aluminiu SI. stă.\ ~

1. RULMENTUL ALEX. 33 22 5 6 60-23 71
2. DROBETA TR.S. 33 21 4 8 59-28 67
3. MINE-RAL ROV. 33 16 5 12 67-41 53
4. MIN. BERBEȘTI 33 17 2 14 61-47 53
5. UN. DRĂGĂȘANI 33 17 2 14 54-45 53
6. MINERUL CERTEJ 33 16 2 15 51-41 50
7. PETR. VIDELE 33 14 7 12 50-44 49
8. MINERUL URICANI 33 16 1 16 59-62 49
9. MIN. LUPENI 33 16 1 16 48-51 49
10. SEVERNAV TR.S. 33 15 3 15 56-46 48
11. ȘOIMII SIBIU 33 15 3 15 41-44 48
12. TERMO TR.S. 32 14 4 14 39-39 46
13 PAR. LONEA 32 15 1 16 50-67 46
14. AL. SLATINA 33 14 3 16 29-56 45
15. MIN. MĂTĂSARI 33 13 5 15 48-44 44
16. FC VÂLCEA 33 13 5 40-43 44
17. PETR. ȚICLENI 33 14 2 17 47-51 44
18. PETR. STOINA 33 14 1 18 43-55 43
19. CFR CARANSEBEȘ 33 14 0 19 61-53 42
20. ARSENAL SADU* 33 5 0 28 15-98 15

CASINO ILIA- 
MINERULTELIUC 

0-3

DIVIZIA DJ
Rezultatele etapei a 25-a, 3 mai:

Etapa viitoare, miercuri, 6 mai: UMT -
ASA Tg. M; ARO - Olimpia SM; Electro
putere - UTA; Vega Deva - CFR Cluj; FC Baia 
Mare - Gloria Reșița; Inter Sibiu - Gaz M.; Un. 
Dej - Corvinul; Min. Motru - Poli Timișoara;

| Dacia Pitești - Apullum A.l.

Gazdele de neînțeles au 
abordat întâlnirea extrem de 
timorate. Echipa din Teliuc, 
mult mai omogenă și moti
vată, reușește în min. 29 prin 
Lăzăreanu să înscrie. După 
pauză, gazdele prin Ardelean 
și Sorin Popa încearcă să 
egaleze dar echilibrul me
ciului se va rupe în min. 50 
când Cora de la gazde va fi 
eliminat pentru cumul de car
tonașe galbene. în aceste 
condiții, pe contraatac, jucă
torii din Teliuc reușesc prin 
Pascu în min. 58 să ridice 
scorul la 2-0. Echipa Casino 
are posibilitatea înscrierii unui 
gol în min. 75 după centrarea 
excelentă a lui Ardelean, este 
reluată slab cu capul de către 
Sa va.

Finalul de partidă aparține 
celor din Teliuc care reușesc 
prin Gorchi în min. 88 să în
scrie pentru a treia oară, con
sfințind o victorie clară a oas
peților.

CASINO: Irimie, Lazăr, 
Cora, Sorin Popa, Balica (46 
Ardelean), Dan, Leucean, 
Murar, Morar, Sava, Deteșan. 
MIN. TELIUC: Tiliban, Pă
dure, Bejenaru (50 Plămadă), 
Nedeloiu, O. Panduru, Lăză
reanu (60 Gorchi), B. Pan
duru (65 Oparlesc), Ursan, 
Bocșițan, Sicoe, Pascu.

Vlore/N/CULA

FC Paroșeni - Vulcan - Met. Crișcior 3-1

Constructorul Hd Min. Aninoasa 4-0

Victoria '90 Călan Min. Livezeni 3-0

Casino Ilia Min. Teliuc 0-3

CFR Marmosim FC Dacia Orăștie 1-1

ASA Aurul Brad Retezatul Hațeg 3-0 (N)

Min. Ghelari Min. Bărbăteni 4-0

CLASAMENTUL

v____________ .____________________

1. ASA AURUL BRAD 25 21 1 3 59-24 64

2. FC PAROȘENI-VULCAN 25 18 3 4 68-30 57

3. FC DACIA ORĂȘTIE 25 17 3 5 69-27 54

4. VICTORIA '90 CĂLAN 25 15 0 10 60-24 45

5. CFR MARMOSIM 25 11 6 8 47-33 39

6. CONSTRUCTORUL HD. 25 11 3 11 49-45 36

7. MIN. GHELARI 25 10 2 13 42-43 32

8. MET. CRIȘCIOR 25 9 5 11 36-47 32

9. MIN. TELIUC 25 8 6 11 39-37 30

10. MIN. ANINOASA 25 8 5 12 39-48 29

11. MIN. BĂRBĂTENI 25 8 5 12 44-54 29

12. MIN. LIVEZENI 25 7 2 16 37-71 23

13. CASINO ILIA 25 5 3 17 30-58 18

14. RETEZATUL HAȚEG 25 5 0 20 25-103 15

Ultima etapă din 10 mai 1998: Met. Crișcior- Min. Ghelari, 

Min. Aninoasa - FC Paroșeni - Vulcan; Min. Livezeni - 
Constructorul Hd.; Min. Teliuc - Victoria '90 Călan; FC Dacia | 

Orăștie - Casino Ilia; Retezatul Hațeg - CFR Marmosim; Min. 

Bărbăteni - ASA Aurul Brad.

CONNGX GSM SG ÎNTOARCE 
CU O OFGRTÂ AMEȚITOARE!

CONECTARE GRATUITĂ! 
DOAR I49 USD* pentru 

modelul ERICSSON 628!
între 4 și 30 mai, CONNEX GSM vă oferă conectare gratuită! 

...Și 22% reducere pentru telefonul Ericsson 628!
In loc de 191 USD, Ericsson 628 - un model din generația 
decembrie 1997 - va costa acum doar 149 USD*!
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pe 1 an de zile.

Oferta este valabilă la magazinele și distribuitorii CONNEJX GSM, în limita stocului 
disponibil. Activarea serviciului se face în conformitate cu condițiile contractuale 
obișnuite.
* Fără TVA inclus. Noul preț este valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

Nu v-ați conectat încâP

X
|GSI£I*

V
CONNEX GSM esfe marcă înregistrata a MoblFon

Adresali-vă celui mai apropiat dealer CONNEX GSM!

DEVA
ANA ELECTRONIC - Marchian Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-211 261, 054-211'261 • AB SYSTEMS Deva: Sir. Santuhalm nr. 31 A, tel.: 054-233 082, 054-233 527 • ADISAN 
TELECOM - Top Inlerserv 2000 Deva: Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, tel.: 054-218 901, 054-233 300 • GLOBAL NET - Top Tech Deva: Sir. Andrei Mureșanu nr.l, tel.: 054-213 871, 054- 
213 871 • GLOBAL NET - Deva, Sal Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-214 439, 054-214 453 • GLOBAL PARTNERS NETWORK - Ascopier Deva: Str. 1 Decembrie nr. 14, tel.: 
054-233 606, 054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva: Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700, tel.: 054-235 678, 054-234 567 • QUASAR Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, 
tel.: 054-222 999, 054-222 999 • ROMSERVICE Deva: Bd. Decebal, bl. Al, parter, tel.: 054-231 084, 054-231 084 • SIV TEL - Firuta & Co Deva: Str. Mareșal Avereseu, bl. 22, parter, tel. 
054-218 655, 054-219 550 • UNIAXIS Deva: Bd. Decebal, bl. I, Magazin Apicola, tel.: 092-277 902, 054-222 058.
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TINERETUL ARE ȘANSA RE A STAPANI 
NIVELUL DE TRAI

- Die Josef Strummer, știm 
că scopul delegației austriece 
în comuna Șoimuș și, în spe
cial, în satul aparținător Păuliș, 
este de a cunoaște stadiul în 
care se află proiectele de dez
voltare a satului, întreprinse de 
grupa de inițiativă cu sprijinul 
organismelor locale. Cum ați 
apreciat d-voastră colaborarea 
cu Primăria Șoimuș și cu locui
torii comunei?

- Conlucrarea dintre grupurile 
de inițiativă și primărie este foarte 
bună. Și în Austria, satele care vor 
să facă dezvoltare trebuie să se 
îmbine cu Primăria. Astfel că, 
dintr-un proiect 1/3 plătește landul, 
1/3 comuna și cealaltă treime 
reprezintă contribuția sătenilor.

- Cum vedeți continuarea 
acțiunilor de dezvoltare a satu
lui, în localitatea Păuliș?

- Satul Păuliș este aproape 
de oraș, are o bază economică 
bună și poate merge mai departe. 
Un lucru important este ca grupa 
de inițiativă să rămână împreună, 
să respecte proiectele pe care le- 
au făcut și să le aplice în practică.

După cum s-a putut constata, 
unii producători agricoli s-au 
convins pe propria piele ce mare 
însemnătate prezintă folosirea 
unor semințe de calitate, verificate 
prin probe de laborator și certifi
cate ca fiind din soiuri autentice. 
Din păcate, au existat și nume
roase cazuri de eludare a preve
derilor Legii nr. 75/1995 referitoare 
la producerea, controlul calității, 
comercializarea și folosirea se
mințelor și materialului săditor, 
precum și înregistrarea soiurilor 
de plante agricole. Așa se explică 
de ce - cum spunea directorul 
Filialei Unisem din Orăștie, dl ing.

O rază de speranțe
Dificultățile de ordin financiar 

n-au ocolit nici singura firmă pro
ducătoare de legume de seră din 
județul nostru - SC Sansere Sînt
andrei. Datorită scumpirii combus
tibilului și întreruperii încălzirii pe 
timpul iernii, n-a mai fost posibilă 
organizarea producției de legume 
după tehnologia specifică.

Pentru a ieși, totuși, din im
pas, pe baza unor colaborări 
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Cum am aflat de la dl Nicoiae 

Timiș, viceprimar la Primăria Ha
țeg, între lucrările de investiții, 
prevăzute pentru acest an, este și 
aceea de introducere a apei pota
bile în Silvașu de Jos. Lucrarea va 
costa în jur de două miliarde de

Am observat, de asemenea, că 
sunt foarte mulți săteni care își 
aduc contribuția la îndeplinirea 
proiectelor propuse.

Interviu cu dl dipl. ing. Josef Strummer, conducătorul 
Biroului de Reînnoirea Satului din Waldviertel, 

regiunea Pădurilor, landul Austria de Jos.

- Intenționați să faceți ase
menea legături și în alte sate 
ale zonei?

- Țelul nostru este să dema
răm un alt proiect. Dorim să conti
nuăm, însă finanțarea nu este dară. 
Deja multe sate au făcut cereri, 
însă vor fi admise doar 3-5 sate din 
țară. Participarea este voluntară și 
nu impusă. Dorința noastră este să 
cuprindem întreaga țară, nu doar o 
zonă anume, așa încât toate satele 
să cunoască activitățile de dez
voltare a satului. Județul Hunedoara 
are pentru mine o afinitate deose
bită, deoarece primul obiectiv de 
care m-am ocupat aici, în România, 
a fost proiectul pilot localitatea Bă
trâna.

Constantin Petec - mulți legu
micultori au fost nevoiți să ape
leze la prestațiile acestei firme 
recunoscute pentru seriozitatea 
sa în relațiile cu clienții.

Nu numai în cazul legumelor 
cultivatorii au avut surpriza să 
nu răsară semințele cumpărate 
de la diverși și falși producători, 
ci și unii cultivatori de plante 
furajere, lată de ce este im
portant ca fiecare cultivator să 
aibă permanent în atenție grija 
față de calitatea semințelor folo
site, mai ales în condițiile de azi 
când prețul acestora este așa 
cum este. (N. 77) 

,z

colegiale, conducerea unității a 
asigurat producerea timpurie a 
răsadurilor necesare cultivării unei 
însemnate suprafețe de sere - 
respectiv 8 ha cu roșii, precum și 
un disponibil de valorificat la pro
ducătorii particulari. Speranța 
este că, acționând în acest mod, 
va exista posibilitatea să fie de
pășite temporar greutățile cu care 
se confruntă firma.

-■<'
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lei. Este realizată toată docu
mentația tehnică, așteptându-se 
doar acordul Ministerului de Fi
nanțe. Se estimează că lucrarea 
va fi finalizată în anul 2001. Insta
lația complet automatizată de 
tratare a apei este unică în tară

- Care sunt activitățile des
fășurate la nivel național pen
tru răspândirea acestui tip de 
acțiuni?

- Am desfășurat un curs de 
dezvoltarea satului în cadrul Uni
versității Ecologice din Alba lulia 
cu participarea Universității tehnice 
din Viena. Apoi, am pregătit în 
România și Austria însoțitori de 
grup pentru dezvoltarea satelor și 
s-a creat Fundația pentru Dezvol
tarea Satelor în România. Proiectul 
s-a desfășurat în 18 luni, dar a- 
cesta a fost țelul nostru și avem 
satisfacția că l-am atins. Bine
înțeles, am oferit celor care vor să 
facă dezvoltarea satului seminarii 
de specialitate pe teme de agro- 
turism, infrastructură, economie, 
dezvoltare culturală, sensurile vieții 
etc, cursuri care s-au desfășurat 
la Sighișoara (jud. Mureș) și la

Urmările tecului bacterian
Ca și cum nu ar fi fost des

tule necazuri pe capul agricul
torilor, în special al pomicultorilor 
hunedoreni, iată că în această 
primăvară s-a făcut simțită în mod 
deosebit în zone cum sunt Sântă- 
măria-Orlea, Romos, Geoagiu, la 
ferma pomicolă a SC Sansere 
Sîntandrei (aici pe 7,5 ha) și al
tele, o boală deosebit de pericu-

Cu pământul nu mat e de jucat
- Cum discutam și cu alte 

prilejuri, die director, a venit "în 
sfârșit”, și instrumentul prin care 
există posibilitatea să fie făcută o 
oarecare ordine în privința sanc
ționării unor prea multe neajunsuri 
constatate în privința folosirii 
pământului, în speță a necultivării 
lui sau a neasigurării protecției 
solului. Spuneți-ne, concret, des
pre ce este vorba.

- Pentru toți deținătorii de 
terenuri agricole facem cunoscut 
pe această cale că prin Ordinul 
nr. 44/1997 al Ministerului Agri
culturii și Alimentației sunt regle
mentate o serie de aspecte refe
ritoare la aplicarea prevederilor 
Legii 18/1991, inclusiv a celor 
aduse prin modificările și com
pletările făcute de Legea 169/ 
1997. Articolele 74, 75, 111 și 
114 din legea modificată stipu
lează expres obligațiile dețină
torilor de terenuri agricole de a 
asigura cultivarea tuturor tere
nurilor, precum și protecția solu
lui, în același timp enunțându-se 
și contravențiile la normele pri
vind evidența, protecția, folosirea 
și ameliorarea terenurilor agri- 

care au participat trei sate: Păuliș 
(jud. Hunedoara), Pănet ( jud. 
Mureș) și Glodu (jud. Suceava).

- Care sunt proiectele de 
viitor la nivel național șl local?

- în viitor, ne gândim să mai 
facem alte cursuri, pe o perioadă 
de 18 luni. încercăm ca repre
zentanții satelor care sunt la sfâr
șit să se întâlnească o dată sau 
de două ori pe an pentru schim
buri de experiență în acest scop, 
adunăm fonduri pentru a crea un 
centru la Sighișoara. Țelul nostru 
suprem este ca dezvoltarea sa
tului în România să înceapă să 
meargă singură pe picioare. Noi 
nu vom impune niciodată să se 
facă ceva, dar dacă este nevoie 
de consultanță o oferim cu plă
cere. Am fost bucuros să văd că 
la Păuliș tineretul este preocupat 
de dezvoltarea satului; el are 
șansa să stăpânească nivelul de 
viață în sat. Sper ca grupa de 
inițiativă de aici să se implice și în 
viitor în viața satului.

A consemnat
Cristina CÎNDA

loasă - respectiv focul bacterian al 
rozaceelor (Erwinia amylovora) - 
care a făcut adevărate ravagii. 
Specialiștii au dat informațiile 
necesare pentru ca în aceste locuri 
să fie luate măsuri pentru a limita 
pe cât se poate urmările unor 
distrugeri de proporții ale pomi- 
culturii, recomandând metodele de 
intervenție necesare. (N. I) 

,*

Discuție cu di ing. loan Măniguțiu, directorat D.G. A. A. a județului Hunedoara
•amplasarea obiectivelor de orice 
fel pe terenuri situate în extravilan 
fără avizele și aprobările legale - 
respectiv documentația aprobată de 
scoaterea terenului din circuitul 
agricol, neluarea de măsuri pentru 
neafectarea terenurilor limitrofe prin 
reziduurile de orice fel, situații în 
care amenzile sunt de 1-2 milioane 
lei pentru persoane fizice și 10-20 
milioane lei pentru persoane juridice. 

Pornind de la unele consta
tări, folosesc acest prilej pentru 
a-i preveni pe proprietarii de tere
nuri care se găsesc într-una din 
situațiile enumerate să ia măsuri 
pentru a intra în legalitate și a 
evita astfel consecințele nedorite.

- S-a trecut, practic, la ac
țiune?

- Da. S-au început verificările 
la fața locului și în cazurile de 
abateri descoperite au fost apli
cate prevederile legale, în acest 
context putând să nominalizăm 
situațiile întâlnite în satul Strei, din 
raza orașului Călan, precum și pe 
cele din zona municipiului Deva.

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB 
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cole sau silvice. în cazurile de 
nerespectare a legii, sunt stabilite 
și persoanele abilitate să constate 
contravențiile și să aplice sanc
țiunile, acestea fiind specialiștii 
împuterniciți în acest scop de 
către M.A.A., sau, după caz, de 
Ministerul Apelor, Pădurilor și Pro-

z în sfârșit, se va face ordine
\_______________________________

tecției Mediului. în acest sens, 
prin Ordinul nr. 44 al M.A.A. au 
fost nominalizați specialiștii și li 
s-au acordat legitimații acestor 
împuterniciți, ei fiind acum preo
cupați să aplice prevederile legale.

- Ce constituie contravenție și 
ce sancțiuni se aplică?

- Ordinul 44, în baza preve
derilor legale, stabilește că împu
terniciți! constată și transmit pri
marului situațiile în care proprietarii 
de pământ încalcă normele în vi
goare, în vederea luării de către 
primar a măsurilor prevăzute la art. 
75 și 76.

în situația în care producătorii 
individuali nu respectă somația 
primarului referitoare la termenul de

z*
Discuția avută cu dl lancu 

Avram, secretar al Primăriei Ribi- 
ța, a relevat o serie de aspecte 
privind activitatea acestei insti
tuții. Astfel în cursul săptămânii 
trecute a fost încheiată opera
țiunea de strângere a cererilor de 
pământ în conformitate cu preve
derile Legii 169/1997. La Ribița 
au fost depuse 432 de cereri. 
Necazul este că din toate aceste 
cereri peste 40 la sută sunt neîn

La Ribița,------------- — , a
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soțite de documente justificative. 
Acestea, dacă există, trebuie 
procurate de la registrul agricol, 
de la cartea funciară, fiind valabile 
și testamentele, declarațiile de 
martori (doar în cazul terenurilor) 
și contractele de întreținere. La 
Ribița și în satele aparținătoare 
împroprietărirea prin Legea 169 
nu va duce la eliminarea fărâ
mițării pământului existând un 
singur caz când se obțin, cu ceva, 
peste 10 hectare. Se face în 
schimb simțită inițiativa unui între
prinzător german care intențio
nează formarea unei asociații 
agricole pe câteva zeci de hectare 
unde să se pună bazele unei 
ferme de animale moderne. Pen
tru normalizarea situației se aș
teaptă o intervenție legislativă 
care să specifice până la ce dată 
se pot depune la primării actele 
justificative necesare împroprie
tăririi. Termenul limită nu poate fi 
prea apropiat din moment ce 
mulți dintre solicitanți sunt pro
gramați la Cartea funciară și 
Arhivele Statului pentru a obține 
actele abia în luna iunie.

O altă problemă discutată cu 
dl lancu a vizat calitatea slabă a 
unor drumuri de acces între sa-

Mai sunt semințe
Discutând la sfârșitul lunii 

trecute cu dl ing. Mircea Filip, 
director al Filialei Semrom Orăș- 
tie, am desprins faptul că această 
unitate mai are oferte de semințe. 
Pentru cei interesați este de a- 
mintit că s-a asigurat acoperirea 
integrală a necesarului de hibrizi 

cultivare a terenului, persoanele 
fizice care nu dau curs somației vor 
fi sancționate anual cu plata sumei 
de 50-100 mii lei, în funcție de 
categoria de folosință a terenului, 
iar cei ce au terenul în folosință vor 
pierde acest drept la sfârșitul anului 
în curs.

Distinct de aceasta, împuter
nicitul stabilește sancțiuni - amenzi 
pentru o serie de contravenții cum 
sunt: •schimburile de teren de la 
categorii superioare la categorii 
inferioare; •nedeclararea schim
bării categoriei de folosință în ter
menul stabilit de lege; «distrugerea 
bornelor geodezice, topografice etc, 
în toate aceste cazuri amenda fiind 
de 500 mii - 1 milion lei pentru 
persoane fizice și 5 - 10 milioane 
lei pentru persoane juridice.

- Ce alte contravenții se mai 
sancționează?

- Aici se mai încadrează: •nede- 
copertarea solului fertil în locurile unde 
se fac investiții și nedepozitarea lui în 
locurile stabilite de organele agricole;

-----— ■ ■ ■ ---------- ... 
tele comunei. Este vorba de tra
seul Ribița-Crișan a cărui bandă 
asfaltică este foarte degradată. 
Din păcate lipsa de bani amână 
reasfaltarea acestei porțiuni de 
drum, în acest an fiind programat 
să se efectueze doar reparații 
curente. Cu sprijinul D.J.D.P., 
secția Brad, s-a reușit punerea la 
punct a celeilalte artere care 
străbate Ribița pe relația Uibărești, 
la lucrări contribuind și locuitorii 

comunei. Starea precară a dru
murilor a creat la un moment dat 
dificultăți în asigurarea transpor
tului în comun, mașinile "Crișbus" 
refuzând să mai deservească 
anumite trasee. Până la Crișan 
această activitate a fost preluată 
de operatori particulari care, ne 
spune dl Avram, asigură în condiții 
optime transportul copiilor la și de 
la școală.

în planul de investiții a Primă
riei Ribița pe acest an sunt cu
prinse lucrări de reparații la 
căminul cultural din satul Crișan 
și la dispensarul uman din Ribița. 
Este prevăzută reabilitarea aces
tor clădiri în totalitate ținându-se 
cont că de peste 15 ani nu s-au 
executat reparații capitale ale lor.

Referitor la problema semin
țelor necesare culturilor din acest 
an, interlocutorul a făcut preci
zarea că în prezent cei interesați 
au obținut semințele necesare, 
fiind în curs de finalizare acor
darea cupoanelor agricole. în 
toamnă au fost desfăcute la 
Centrul agricol din comună 5 
tone de semințe de grâu, 1,5 tone 
de semințe de orz.

Adrian SĂLĂGEAN

de porumb, în stoc găsindu-se 
încă o cantitate de sămânță Tur
da 200. De asemenea, producă
torii agricoli prevăzători pot să 
mai procure și trifoi import Italia, 
care are o valoare deosebită în 
eforturile întreprinse pentru îmbu
nătățirea bazei furajere. (N. 77)
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Doi egipteni, două românce și 
mai multe falsuri

Povestea este destul de 
întortocheată, tocmai de aceea 
trebuie luată de la început.

De afaceri în România s-au 
apucat și Reimon Nabil Nesam 
Seversy și Sameh Mekhael 
Tadros Mekhad - ambii cetățeni 
egipteni cu reședința în 
București și patroni ai SC Ava 
Mena Impex SRL București. 
Respectiva firmă se ocupă cu 
afaceri “en gros”.

Pentru a li se da amploare, 
cei doi au înființat un punct de 
lucru și la Deva. Aici, ei aduceau 
mărfuri de la diverse firme din 
București. Ei bine, cam din acest 
moment încep să apară lucrurile 
necurate. Și acest lucru, întrucât 
unele mărfuri erau aduse la 
Deva fără forme legale. Dar, iată 
mai concret cam ce s-a petrecut.

Facturile utilizate de egipteni 
erau de culoare albastră. în 
Deva, o parte dintre facturile de 
primire a mărfii erau distruse, iar 
marfa se factura din nou. Erau
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Florin Ștefan, din Orăștle, 

întreabă cine se ocupă de 
repararea armelor de foc. lată ce 
se arată în Legea privind 
regimul armelor de foc și al 
munițiilor.

• Prin operațiuni cu arme și 
muniții se înțelege: producerea, 
confecționarea, prelucrarea, 
experimentarea, vânzarea, 
cumpărarea, comerțul, închirie
rea, importul, exportul, trans
portul, depozitarea sau repa
rarea armelor de tir, de 
vânătoare, de împrăștiere a 
gazelor nocive, iritante sau de 
neutralizare ori de recuzită, 
munițiilor pentru acestea și a 
armelor de panoplie.

• Persoanele juridice care 

astfel folosite în exemplar unic 
facturile de culoare albastră, pe 
care se treceau prețuri diferite de 
cele inițiale.

Pentru punctul de lucru de la 
Deva, în calitate de vânzătoare, 
cu atribuții de primire, vânzare a 
mărfii și de întocmire a actelor 
de primire, a fost angajată inițial 
Gabriela Dorina Bugariu. Ulte
rior, ea a fost înlocuită cu Daniela 
Florina Mitran. Ambele au câte 
25 de ani.

Primele nereguli în actele 
firmei le-au depistat polițiștii, 
după care s-a dispus efectuarea 
unei verificări financiar-contabile. 
S-a constatat că facturile erau 
completate atât de administrator, 
cât și de cele două angajate, la 
insistențele și indicațiile celor doi 
egipteni. Mărfurile erau 
recepționate când de egipteni, 
când de vânzătoare, după care 
se stabileau prețurile și se 
puneau în vânzare. De multe ori, 
produsele se vindeau fără acte,

Răspundem 
cititorilor

i
nelor
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efectuează operațiuni cu arme și 
muniții, altele decât cele 
militare, sunt obligate să obțină 
autorizație de la organele 
competente ale Ministerului de 
Interne.

îndrepta spre serviciu.
Cei cu porniri animalice

a reperat-o în dreptul 
magazinului ,,Jiui”. A 
urmărit-o până în dreptul 
clădirii vechia Universității. 
Aici a acostat-o și iniția! i-a 
cerut toți banii, amenin- 
■țănd-o cu un briceag.

Tânăra i-a promis că îi dă, 
numai s-o /ase în pace. 
Degeaba însă. A tras-o pe o 
potecă lăturalnică și a 
amenințat-o că îi taie gâtul 
dacă țipă. După ce a iovit-o de 
mai multe ori cu capul de 
pământ a vioiat-o.

După vioi, individul a

Autorizația se eliberează 
persoanelor juridice care dețin 
spații corespunzătoare efec
tuării de operațiuni cu arme și 
muniții, asigurate cu amenajări 
tehnice de protecție și sisteme 
de alarmare. Spațiile destinate 
depozitării munițiilor, capselor 
sau pulberii pentru muniție 
trebuie să corespundă și 
normelor de protecție a muncii.

în autorizație se mențio
nează expres ce operațiuni cu 
arme și muniții urmează să 

iar la sfârșitul programului se 
întocmeau acte pe numele 
unor firme fictive.

De asemenea, o parte din 
facturi conțin prețuri mai mici 
decât cele de achiziție. De fapt, 
ele sunt în număr de 46. Mai 
mult, din dispozițiile egiptenilor, 
la un moment dat, facturile nici 
nu au mai fost înregistrate în 
actele contabile ale societății. 
Ele au o valoare de 
106.351.006 de lei, pro- 
ducându-se statului o pagubă 
de 3.219.487 de lei.

în afara faptului că cei doi 
au fost condamnați pentru 
săvârșirea infracțiunilor de fals 
intelectual, uz de fals și 
instigare la fals, ei au fost 
obligați și la plata pagubelor 
aduse statului. Pentru cele 
două foste angajate, instanța a 
dispus suspendarea condi
ționată a pedepselor pentru 
comiterea infracțiunilor de fals 
intelectual și uz de fals.

efectueze persoana juridică. 
Persoanele juridice autorizate 
să repare arme pot să con
fecționeze și cartușe pentru 
arme de vânătoare cu alice.

• Societățile comerciale, 
în al căror obiect de activitate 
intră efectuarea de operațiuni 
cu arme șl muniții, pot fi 
autorizate de către instanțele 
de judecată să funcționeze, 
dacă au obținut avizul 
favorabil al organelor compe
tente ale Ministerului de 
Interne, în a căror rază 
teritorială își au sediul.

• Persoanele fizice auto
rizate să dețină, să poarte și 
să folosească arme de vână
toare cu alice își pot con
fecționa muniția necesară, în 
limita cantității pe care au 
dreptul să o dețină.

Deținerea munițiilor în 
număr mai mare decât cel 
înscris în permis sau în 
autorizație este interzisă.

Că unii oameni fug de 
hârtii ca dracul de tămâie este 
un lucru cert și, oarecum, de 
înțeles, întrucât birocrația a 
fost și este o frână în calea 
progresului. Unele hârtii sunt 
însă obligatorii, deci trebuie 
făcute, vrei nu vrei, fiindcă așa 
cere legea, cum ar fi de pildă 
evidențele contabile.

Poliția municipiului Deva, 
în strădania sa permanentă 
depusă în sensul respectării 
legislației în vigoare, a 
depistat recent două abateri

de la obligația înscrisă mai 
sus. Alexandru Emanoil din 
Deva, administrator la S.C. 
“Emanoil Prod. Serv.” SRL, a 
efectuat, în perioada iunie 
1995 și martie 1998 - confecții 
metalice și izolații la două 
unități comerciale pentru care 
a încasat circa 13 milioane de 
lei pe care nu i-a înregistrat în 
evidențele contabile sustră- 
gându-se astfel de la plata 
impozitului către bugetul de 
stat.

Teodor Valentin Coci, ad
ministrator la S.C. “Vali Trans” 
SRL, tot din Deva, nu a 
înregistrat în evidențele 
contabile mărfuri în valoare de 
circa 2,5 milioane de lei.

Celor doi administratori 
care au adus pagube bugetului 
țării li s-au întocmit dosare 
penale urmând a da socoteală 
pentru faptele lor.

Pagină realizată de Valentin NEAGU

VIOLATOR DIMINEAȚA SI SEARA» »
• Șase am închisoare pentru infracțiunea de vioi
9 De asemenea, instanța a hotărât: 5.000.000 de iei 

despăgubiri civile către P. Simona și3.000.000 de iei pentru 
M. Sofia

Se pare că loan Zoica 
din Petroșani iubea foarte 
mult femeile. Atât de mult, 
încât din această pricină a 
devenit neom. Mai 
degrabă a trecut într-o 
zonă a lumii animale. Din 
ceie ce vom spune, o să 
vedeți că avem dreptate.

loan Zoica are 32 de 
ani, iar condamnarea 
despre care am vorbit a 
primit-o pentru că a violat 
două femei. Primul s-a 
petrecut într-o dimineață 
pe ia ora șase. Victimă a 
căzut P. Simona, o tânără 
de 23 de ani care se

AU DAT AURUL PE
TINICHELE

Ceea ce vă vom spune acum 
s-a petrecut la Orăștie și nu poți 
să nu râzi când auzi de o 
asemenea năzbâtie. Cu atât mai 
mult, cu cât, în poveste, s-au 
implicat cu bună știință oameni 
serioși, oameni cu picioarele pe 
pământ. De fapt, ei au căzut 
extrem de ușor în plasa unor 
infractori de drept comun, lată 
însă exact despre ce este vorba.

Trei frați, pe nume Gheorghe 
Andronic, lacob Andronic și 
Adinela Andronic, s-au adunat și 
au pus la cale o “afacere". în joc a 
intrat și Miclos Kovacs. Frații sunt 
de loc din Beriu, dar își duc viața 
pe la Orăștie. Cel mai “bătrân" 
este Gheorghe. El are 45 de ani, 
trei copii minori și mai multe 
condamnări. Recidivist este și 
Kovacs. Are și el trei copii minori 
și patru clase. A ajuns la 38 de 
ani și trăiește în concubinaj cu 
Adinela, de 26 de ani. lacob are 
31 de ani și doi copii minori.

Afacerea lor era foarte simplă, 
își alegeau victimele. Aruncau pe 
jos un inel pe care îl ridicau în 
momentul în care erau văzuți de 
victime. Apoi pretindeau că vor să 
împartă bunul găsit cu victimele. 
Spuneau mai exact că ceea ce au 
găsit îl pot da în schimbul unor 
sume de bani.

Iar în această “afacere" au 
intrat destui creduli. Adinela a 
păcălit-o, bunăoară, pe Aurelia 
Cornea. Aceasta a dat pur și 
simplu o pereche de cercei de aur 

\Jn valoare de 250.000 de lei pe 

un inel de tinichea. Aneta Știrbu 
pune în mâna infractorilor 
300.000 de lei. Viroana Șortan 
dă o verighetă din aur pe una 
de tinichea. Să nu râzi?

în capcană a căzut și Adrian 
Nicolae Poenar. Acesta a dat 
pentru un fals inel un ceas, patru 
casete audio și șapte casete cu 
jocuri. Afacerea a mers o 
vreme, inclusiv prin vânzarea 
inelelor de tinichea drept inele 
din aur. Apoi...

Cu ocazia percheziției, 
asupra lor s-au găsit mai multe 
inele din metal comun de 
culoare galbenă lustruite cu o 
pastă specială și ștanțate în in
terior. De ștanțare se ocupa 
lacob. Mai mult, fiecare inel 
avea prinsă de el o etichetă care 
avea inscripționată calitatea 
aurului în carate și greutatea 
bijuteriei. Reprezentau doar o 
firmă serioasă, nu?

Instanța a hotărât așa: 
pentru Adinela, trei ani 
închisoare pentru infracțiunea de 
asociere la săvârșirea de 
infracțiune. Micloș s-a ales cu 
trei ani de închisoare pentru 
aceeași infracțiune, șase luni 
pentru tăinuire și tot atât pentru 
înșelăciune. Mai are de executat 
1171 de zile dintr-o condamnare 
anterioară, lacob și Gheorghe au 
primit câte un an închisoare 
pentru înșelăciune.

întrebarea este ce au primit 
credulii care au dat aurul pe 
tinichele! ■___________________ i

încercat să fie binevoitor, 
între timp, de locul violului s- 
a apropiat un cetățean. 
Acesta a auzit victima 
plângând și s-a îndreptat 
către ea. loan Zoica a fugit

Ai doilea vioi s-a petrecut 
ia câteva luni mai târziu, în 
jurul orei 20, tot la Petroșani. 
De data aceasta, victima a 
fost o femeie de 53 de ani, 
SofiM.

Femeia a plecat în vizită 
ia o cunoștință. Pe stradă a 
fost lovită din spate. 
Neomul a tras-o în curtea 
unei școli, unde a continuat 
să o lovească. A trântit-o ia 
pământ și a vioiat-o.

La scurt timp a fost prins 
de poliție.

UN SÂRB ȚALHARIT
Recent, în barul Union, 

din Deva, cetățeanul iugoslav 
Branco Vulikevic, de 27 de 
ani, cu rezidența în Simeria, 
angajat la SC Saint Marco 
Exim SRL Simeria, a fost 
victima unei tâlhării comise 
de doi indivizi necunoscuți și 
o femeie, cu care a consumat 
băuturi alcoolice. Aceștia, în 
jurul orei 14,00, i-au pus în 
paharul cu băutură mai 
multe tablete cu diazepam și 
profitând de starea de 
ebrietate și somnolență, l-au 
deposedat de un telefon 
celular și suma de 500 mărci 
germane, după care au 
dispărut.

Echipa de cercetare care 
a acționat a reușit să 
identifice autorii a doua zi. 
Ei se numesc Aurel Popescu, 
de 42 de ani, din Deva, 
căutat pentru abandon de 
familie, Arcadie Kașler, de 
38 de ani, Aurel Gaga, tot de 
38 de ani, ambii din Deva, 
fără ocupație, și Trâmbițaș 
Arcadie, de 21 de ani, din 
Deva, fără ocupație, care se 
cercetează în stare de 
libertate. Pentru ceilalți 
infractori s-au luat măsuri 
de urmărire întrucât au 
dispărut de la domiciliu.

A murit în 
sanatoriu

Poliția cercetează un re
cidivist din Geoagiu, fără nici 
o ocupație, pe nume Cornel 
Paul. El are 33 de ani. într-o 
dimineață el a acostat în sala 
de așteptare din Halta CFR 
Geoagiu pe Ion Ardean, din 
Petrila.

Profitând de faptul că omul 
era în stare de ebrietate și că 
era bolnav de TBC, recidivistul 
l-a agresat și i-a furat o plasă 
cu obiecte în valoare de 
140.000 lei. Ion Ardean se 
deplasa la Sanatoriul din 
Geoagiu pentru tratament. El 
a și ajuns acolo, dar a murit, 
medicul legist urmând a stabili

cauzele decesului. Avea 52 de 
ani.

"Perversiuni 
sexuale"

. într-o recentă noapte, 
G.O., de 27 de ani, care locuia 
fără forme legale la Petrila, a 
sesizat poliția din localitate că 
a fost victima unei tentative de 
viol și apoi supusă unor 
perversiuni sexuale de un 
tânăr pe care-l cunoaște doar 
din vedere.

în urma verificărilor, 
autorul a fost identificat în 
persoana lui Lucian Ștefan, de 

19 ani, din Petrila. S-a stabilit 
■ că individul a întreținut 
raporturi sexuale cu femeia, 
după care a agresat-o și a 
obligat-o la perversiuni 
sexuale.

Cadavrul și plasa 
de pietre

Se efectuează cercetări 
pentru luarea măsurilor le
gale în cazul unui cadavru de 
sex bărbătesc găsit recent în 
lacul de acumulare Cinciș, în 
locul numit ‘‘Valea Tăușului”.

Cadavrul avea legată de 
gât o plasă cu pietre.

Hoții de găzari
Polițiștii din Orăștie 

cercetează pe Mihai Militaru, 
de 42 de ani, și pe Dorin 
Surtea, de 24 de ani - ambii 
din localitate, angajați la 
“Romgaz” Deva.

în cursul anului 1997 - 
aprilie 1998, cei doi au 
sustras de la S.C. “Chimica" 
S.A. repere din plastic 
pentru autoturisme în 
valoare de 1.700.000 de lei, 
pe care le-au depozitat în 
vederea comercializării la 
Stația de Distribuție a 
Gazului Turdaș.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara
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• S.C. Bogdan Transtur SRL 
Brad a pierdut facturier 038209 
038250, chitanțier 109 - 150, CEC 
numerar 283 - 300, ștampilă societate 
și livret militar pe numele Dărab loan. 
Le declar nule. (2798)

VANZfiRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, teren, pădure, sat 
Fizeș, comuna Băița. Tel. 623462 (3738)

• Vând urgent casă, str. Decebal 
nr. 54, Brad, preț negociabil. (2799)

• Vând Dacii, zero km, orice tip, 
livrare imediată, Pitești, tel. 092/ 
219064(3569)

• Vând Fiat 1800, stare de 
funcționare, preț negociabil, tel. 
211743(3690)

• Vând Ford Taunus, stare bună, 
preț convenabil, Vaidei, nr. 26 (3442)

• Vând ARO, avariat 243, Lăpugiu 
de Sus, nr. 169(3732)

• Vând Lada 1200, cu remorcă, 
înscrise, preț 13.000.000. Tel. 217091 
(7113)

• Vând microbuz, talon Trabant, 
bicicletă Alpina, preț negociabil. Tel. 
650734(2796)

•Vând AR010cu remorcă, preț 
convenabil, Podele nr. 1 (2797)

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, cu 
72.000 lei/coală (7285 lei/kg). Tel. 
219232,211041 (3725)

• Vând centrală termică "Jun
kers" și Ford Granada, pentru piese. 
Tel. 622365(3728)

• Vând trei mașini de cusut. 
Relații zilnic între orele 8-16, la tel. 
218288(3685)

• Vând porumb și grâu, calitate 
excepțională, cantități mari. Tel. 057/ 
272207 sau 057/249007 (3677)

• Vând livadă caiși, 50 ari sau 
parcelat. Relații tel.627996 (3686)

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

• Vând dozator Siemens, trei 
capete, două tuburi dioxid. Tel. 
649116(3439)

• Vând antenă parabolică, completă 
și televizor color. Tel. 241119 (3440)

• Vând monument funerar, îngeraș 
cu porumbei, cu placă, totul marmură. 
Tel. 217075 (3737)

• Vând motocositoare și motocultor 
cu freze și plug. Tel. 212463 (3736)

• Vând familii albine, Hondol - 
Bocșa Mare, 34. Tel. 213440 (3734)

• Vând chioșc bar, plus ABC, 
38.000.000, BMW 520, preț nego
ciabil. Tel. 054/718708 (3549)

• Vând șasiu ARO 243 și alte 
piese de ARO. Rapolt, nr. 6. Tel. 
669272(3731)

• Vând S R L. Tel. 627942 (7114)
• Vând 20 oi, cu miei, Călan, tel. 

054/730324(3692)
• Vând orice telecomandă pentru 

televizor (90.000 lei), video, satelit. 
092368868.

• Ofer instalație satelit, perfectă 
stare, bloc motor Lada 1200, alezat, 
cotă normală. Tel. 770505, Hațeg. 
(7256)

• Vând utilaje coafură, frizerie, 
apartament, Ilia, tel. 336 (7131)

■ Vând Citroen 19 BX, motorină, 
an fabricație 1986, consum 5,5 I, 
stare foarte bună, nenjlatîn țară, preț 
2200 DM. Informații tel. 770735' 

777003.__________

• Vând masă de biliard, cu placă 
de marmură, nr.7, cu fise, bile și 
tacuri, stare foarte bună. Hațeg, tel. 
777187(7259)

comemorări
v-'i-

• S-a scurs un an de tristețe și 
lacrimi de la trecerea în eternitate a

VALERIEIȘUEGAN
Parastasul de pomenire a avut 

loc duminică, 3 mai 1998, la Biserica 
din Săcămaș. Familia. (3735).

■ în 2 mai s-au împlinit 10 ani de 
când a decedat scumpul nostru tată

ZEPAAXENTE
din Totești. Din partea fiicei Geta și 
ginerelui Gheorghe. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (7258)

DECESE

ÎNCHIRIERI

TARIFE PRESTAȚII SUCURSALE DE DISTRIBUȚIE GAZE BUCUREȘTI SI TG. MURE!

DISTRIBUȚIA GAZELOR NATURALE TG. MUREȘ 
ItKGlONll.A GAZ. METAN DEVA

în conformitate cu Hotărârea nr.3 a Consiliului de Administrație ROMGAZ din data de 09.04.1998 vă 
aducem la cunoștință Lista cu prețurile și tarifele pentru prestări servicii fi proiectare ce 

urmează a fi aplicate începând cu data de 1 iunie 1998:
Denumirea produsului, serviciului Tarife sau 

preturi aprobate (*)

SC AUROCAR 
SERV SRL 
ORĂSTIE r

Dealer autorizat al 
SC Automobile Dacia 

SA Pitești 
vinde toată gama 
de autoturisme 

Dacia 
în maximum 7 zile.

De asemenea, auto
mobilele pot fi achizi
ționate cu plata în 
rate, cu un avans de 
30 la sută.

Informații la tele- 
fon: 247468.

CW4IT INS 
SaK IDIEVaS

Angajează 
vopsitori 

autoturisme. 
Practică de 

minimum un an. 
Condiții de muncă 
și câștig deosebite. 

Relații la telefon 
nr. 211843.

• închiriez apartament, zona pieței, 
pentru familie, plata anticipat. Tel. 
229622(5008)

/ Caut de închiriat cameră 
mobilată sau garsonieră. Tel. 230865 
(3793)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm agenți de valori mo
biliare. Informații latei. 056/190121, 
190122,201368 (MP)

• Societate particulară de con
strucții angajează urgent dulgheri și 
zidari. Informații la tel. 216795, între 
orele 7-15. (3678)

• Meditez engleză, admitere 
facultate, poliție, gimnaziu, emigrare 
Canada. Tel. 621609 (3739)

• Angajăm debarasator terasă, 
Casa de cultură. Selecția: 
06.05.1998, ora 10. (5002)

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

DIVERSE

• Consiliul de administrație al 
S.C. Herba SA convoacă AGA. 
pentru data de 15 mai 1998, ora 10, 
la sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi: Aprobarea Ordonanței nr. 
9/1997. S.C. Herba S.A. vinde 2 buc. 
autoturisme teren ARO, la licitație. 
(3733)

• Joi, 7 mai ac, la sediul Clubului 
FC Corvinul Hunedoara se organi
zează LICITAȚIE pentru iarba din 
incinta stadionului.

PIERDERI

• Ocolul Silvic Brad anunță 
pierderea următoarelor: bloc foi de 
însoțire seria HD nr.0003400 la 
0003450, bloc chitanțe fiscale seria: 
AE nr. 360301 la 360350 . Le declar 
nule (2800)

• Cu adâncă durere în suflet, fiica 
Camelia și ginerele Sorin anunță 
trecerea în neființă a scumpei lor 
mame

FLOREA IRENA
Te vom purta veșnic în amintirea 

noastră. înhumarea va avea loc azi, 
5 mai 1998, ora 13, la cimitirul 
ortodox din strada Călugăreni.

• Locatarii blocului E6 sunt 
alături de familia greu încercată prin 
trecerea în neființă a celei care a fost

FLOREA IRENA
Dumnezeu s-o odihnească în 

pace!

• Aducem un ultim și pios 
omagiu dragei noastre cumnate și 
mătuși

FLOREA IRENA
pe care nu o vom uita niciodată. 
Familiile Dâlog, Dekaru și Maroleanu 
(3754)___________________________

• Suntem alături de familia 
îndurerată la trecerea în neființă a 
celui care a fost

MUGA NICOLAE
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace! S.C. Condor S.A. Deva.

• Un ultim omagiu pentru cel 
căruia îi datorez cunoașterea 
primelor taine ale meseriei, maistrul

MUGA NICOLAE
Dormi în pace! Ing. Cărăbaș 

Moise Gheorghe.

• Părinții Delia și Sigismund 
Pădurean, soțul Ruben, din Hațeg, 
mulțumesc rudelor, prietenilor, 
vecinilor, colegilor, care în număr 
foarte mare au venit să conducă pe 
ultimul drum pe scumpa lor fiică și 
soție

CAMELIA MAGEARU
decedată la vârsta de 25 ani (7258)

• Colegii de la Regia Autonomă 
a Cuprului Deva sunt alături de 
colega lor ec. Florea Camelia în 
greaua încercare pricinuită de 
decesul mamei sale. Sincere 
condoleanțe! (3742)

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI BRAD

Scoate la licitație, în vederea închirierii, un teren de 
90 mp, situat în Brad, str. Șoimilor, în spatele blocului 
26, în vederea amenajării a 6 (șase) locuri de parcare 
auto acoperite.

La licitație pot participa proprietarii de autoturism, 
locatari ai blocului 26.

Licitația are loc în data de 21.05.1998, ora 10, la 
sediul Consiliului local al municipiului Brad.

Relații suplimentare și înscrieri la Primăria 
municipiului Brad, camera 23, telefon 054/650880.

în caz de neadjudecare se va organiza o nouă licitație 
în data de 28.05.1998.

UE IN ZONA

IA INSTALAȚIILOR AFERENTE

1. EMITERE DE AVIZE DE TRASEU, ut PRINCIPIU SI AMPLASAMENT 78000

2.

EMITERE DE AVIZE PT. SOLUȚII TEHNICE PRIVIND CONSUM, NOI, 
RENOMINALIZĂRI, MĂRIRI Șl MODIFICĂRI DE INSTALAȚII:

a) Pentru instalații casnice.
b) Pentru alte instalații:

■ simple
■ complexe

39000

49700 

127700

3.

AVIZAREA TEHNICĂ A PROIECTELOR DE EXECUȚIE:

3.1. -PROIECT DE CONDUCTĂ:

a) Până la 400 m inclusiv

b) Peste 400 m

3.2. BRANȘAMENTE
3.3. STAȚII REGLARE MĂSURARE

a) Capacitate < 3000 mc/h
bj Capacitate > 3000 mc/h

3.4. INSTALAȚII DE UTILIZARE
a) Casnice:

1. Până la 10 focuri inclusiv
2. Peste 10 focuri, scara bloc

b) Alte instalații de utilizare:

1. Simple
2. Compler i

63900

148900
32000

85100

170200

35500

49700

49700
15SZM

4.

RECEPȚII (CONTROL PE FAZĂ Șl PROBE DE PRESIUNE)

4.1. Extinderi conducte:
a) Până la 100 m inclusiv
b) De la 100 - 400 m inclusiv

c) Peste 400 m

4.2. Branșamente
4.3. Instalații de reglare - măsurare:

a) Capacitate < 3000 mc/h

b) Capacitate > 3000 mc/h

4.4. Instalații utiliz. uz casnic:
a) Până la 10 focuri inclusiv

b) Peste 10 focuri, scara bloc

4.5. Instalații utiliz. industriale:

a) Simple

b) Complexe

163200 

347600 

546300

49700

78100 

156100

49700 

63900

78000 

234100

5. REZOLVAREA CERERILOR BENEFICIARILOR PRIVIND COMUNICĂRI DE DEBITE 

DIN ARHIVĂ. CONTESTARE FACTURĂ. CALCULATE GAZE
1836

6. CONSULTING PT. OBȚINERE APROBĂRI PT. REPARTIȚII SI DEBITE 4800

7. ASISTENTA TEHHFCifl DIVERȘI IUCRARI IDIIIIARE DIN ZONA 

CONDUCTELOR DE GAZE ÎN EX Pl OATARF

7W8

8. ELIBERAREA ADEVERINȚELOR REFERITOARE LA DATORIILE FA» 
DE D.G.N. LA PLECARE DEFINITIVĂ DIN ȚARĂ

107U

9. EMITEREA DE INSTIIN1ARI SI NOMINALIZĂRI GAZE 17700
10. 17700

11.

AUTORIZAREA SAU REĂUTORIZARea INSTALATORILOR AUTORIZAȚI GAZE:

a) Pentru autorizație grad 1

b) Pentru autorizație grad II
c) Pentru autorizație qrad III

127000 

127000 

127000

12. ASISTENT LA AVIZAREA SAU OMOLOGAREA ARZĂTOARELOR DE GAZE 107869

13.

TARIF PUNERE ÎN FUNCȚIUNE: ~

13.1. ■ Extindere * branșamente
13.2. - Stații de reglare - măsurare:

o) Capacitate < 3000 mc/h 

b) Capacitate > 3000 mc/h

1

1200

136500 

389500

14. INTERVENȚII LA INSTALAȚIA DE UTILIZARE LA CEREREA BENEFICIARULUI PRIN ÎNLO
CUIREA SAU SCHIMBAREA: ARZĂTOR, USĂ, DIUZĂ, ROBINET ETC.

1700

ÎS.

DESCHIDEREA GAZELOR CA URMARE A SOLICITĂRII INSTALATORULUI AUTORIZAT:
a) Punct ardere abonați casnici
b) Punct ardere alți abonați

6900 

22000

—îî~ 'INCHIDEREX'GAZELOR punct de ardere abonat 4600

17. DESCHIDEREA GAZELOR ■ punct de ardere abonat 9 4600

18.

ÎNCHIDERI Șl DESCHIDERI CA URMARE A NEPLĂȚII GAZELOR: - punct de ardere: 

■ închidere
- deschidere

3900 

5700

19.

VERIFICĂRI Șl REVIZII
- VERIFICĂRI ■ dimens. arzătorului

■ până la 2 mc/h 

-2-10 mc/h

- peste 10 mc/h 

REVIZII: ■ dimens. arzătorului

■ până la 2 mc/h 

-2-10 mc/h

■ peste 10 mc/h

6900 

9200 

25200

12400 

13800 

25200

20. VERIFICAREA LA CEREREA CONSUMATORULUI A FUNCȚIONARII 
CONTORULUI ÎN CAZUL CÂND FUNCȚIONEAZĂ NORMAL

40800

21. VERIF. LA CEREREA CONSUMATORULUI A FUNCȚIONARII CONTORl-Jl DIFkKtNȚIAL >8100

123700

C.
IARIrE PROIECTARE u-G.N. 

1 REIELE GAZE:
LUNGIMEA REȚELEI (ML)

060 5000

60 5300

70 5600

80 6000

90 6300

100 6600

200 9700

300 12900

400 16000

500 19200

600 22300

700 25500

800 28700

900 31800

1000 34900

2000 66200

3000 97200

4000 127900
N01Ă: - pf. fiecare punct de pe traseul rețelelor ce presupun rezolvări speciale se vor adăuga: 1000

b) BRANȘAMENTE GAZE 900

c) INSTALAȚII DE UTILIZARE GAZE:
1. Instalație până la 10 focuri inclusiv 600

2. Instalație peste 10 focuri 900

d) STATII DE REGLARE - MĂSURARE 8700

/7 Tarifele au conțin TVA.
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Curele, furtune, plăci cu inserție și fără 
inserție, toată gama de anvelope, accesorii din 
cauciuc și semeringuri pentru autoturisme - 
găsiți acum in depozitul specializat al societății 
COMAT S.A. DEVA Str. Depozitelor, nr. 5.

Informații la telefoanele: 054-217210; 233137 
sau 223350.

Cu noi, viața devine mai ușoară! 
Poftiți! încercați!

i ~ vF "<Tf Âîî ĂsVva." 'i 
' iDevai ]
. Vinde: .
. □ 3 autobuze ROMAN 109 RDM .

□ 1 autobuz ROMAN 112 UDM
‘ relații la telefon 054/211843. 1
V—— — — — _ — — _ — — _ — — — — —y

[ ASIROM ANUNȚĂ*_ _ _ _ _ _
f CÂȘTIGĂTORII ' 

CONCURSULUI ’’TOMBOLA 
ASIGURĂRILOR DE 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
AUTO" din 16.04.1998

v______________________________________________________________ y

E> Marusca Petru, Cioltea Silviu - din 
Hunedoara, Florea Mircea, Darabant loan, Suciu 
Nicolae - din Deva - câte o asigurare pe viața la 
suma asigurata de 1.000.000 lei.

E> Cicel Marius, Petresc Petru, Kașler 
Nicolae - din Deva, Stîrcescu Elena - Simeria, Bucur 
Mihai, Gherman Aurelia - din Hunedoara, Balint 
Gherasim - din Brad, Irimie loan - din Brânișca, 
Murari Marcela - din Orâștie, Lupea Marian - din 
Petroșani - câte o asigurare de viața la suma 
asigurată de 500.000 lei.

Pentru intrarea în posesia premiilor câștigătorii 
11 vor fi contactați de către personalul ASIROM.

Auto schrott Transit 
________ Arad________  

Calea Lipovei, nr. 211
Tel: 057/267089,057/266033. 

Fax: 057/259833.
Vinde din stoc piese auto second hand 

pentru autoutilitare: Ford Transit model 1982, 
1988 diesel, benzină; Fiat Ducato, Iveco diesel, 
Renault Master, Trafic diesel, VW LT, 
Transporter diesel.

De asemenea, aducem la comandă piese noi 
cât și second hand pentru autoturisme și 
autoutilitare în regim de urgență 2-7 zile, în 
funcție de complexitatea piesei comandate.

Z

OE2] Aleea Plopilor, bloc 8, et. I, ap.17 Tel/Fax: 054-621853

INSTALEAZĂ
y Sisteme alarmare 

la efracție și incendiu;
y Sisteme de televiziune cu circuit închis; 
y Sisteme de control al accesului prin cartele;

Sisteme de interfonie și videointerfonie;
y Alarme auto;
y Geamuri termoizolatoare și folie 

reflectorizantă și antiefracție;
y Centrale telefonice.

03 chimica 
orâștie

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
♦

al SC "CHIMICA" S.A. Orâștie
Anunța pe aceasta cale că, începând 

cu data de 11 mai 1998, la sediul socie
tății din Orâștie, str. Codrului, nr. 24, în 
cadrul Biroului CVIDCNTĂ - ACTIONARIAT, 

z /

va începe distribuirea dividendelor 
pentru anul 1997, care conform hotă
rârii A.G.A. din 4 aprilie 1998 - plata 
acestora se va face în produse ale 
societății.z

Relații suplimentare se pot obține la 
tel. 054 - 241671, interioare 136 și 140.

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
B Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA TIE:
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII: 
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

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

Asigurăm transportul cu livrare imediată

/--------------------------------------------------- ’
S.C ALUMimU COHF SRL
CONFECȚIONEAZĂ SI MONTEAZĂ

Din profile de aluminiu
© uși ©ferestre © vitrine © fațade magazine
© compartimentări interioare © rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante) 

tavane false

Adresa: str. Plevnei, nr.14. Deva 2700. 
Tel/fax: 054/250551.

Firmă franceză cu filiala în Orâștie, specializată în 
produse electrocasnice, cu o cifră de afaceri de 5 

miliarde lei anual, angajează: 

DIRECTOR DE FILIALĂ
care să aibă calități de leader, să fie dinamic și bun 

cunoscător al relațiilor comerciale:

> vârsta maximă 40 ani
> noțiuni de: management, marketing și Excel
> mobilitate geografică și agresivitate comercială
Avantaie oferite:
> remunerație: - fixă, foarte avantajoasă

- % din cifra de afaceri
> autoturism de serviciu
> servirea mesei la restaurantul firmei

Pentru informații sunați la tel. 094/504369, 
054/242883; fax 054/241296, 054/247978

SC METAL EXPRES SRL Deva 
str. 16 Februarie, tel. 219473 - 219522 
Oferă pentru confecționare tâmplărie din 

rășinoase în suprafață de 696 mp.
De asemenea, solicităm ofertă pentru o instalație 

de încălzire sub pardoseală, o sală de sport în 
suprafață de 580 mp.

Pentru date suplimentare rugăm să ne contactați 
la telefoanele de mai sus sau la sediul firmei.

v - .................... .............. ........ . -.......  x

SPITALUL MUNICIPAL
PRAȘTIE

Organizează licitație pentru închi
rierea spațiilor din str. Plantelor, nr. 2, în 
data de 15.05.1998, la sediul unității 
Spitalul Nou, str. Pricazului, nr. 16.

Informații suplimentare, zilnic la ser
viciul administrativ al unității.

î PRIMĂRIAMUNICIPIULUI ] 
DEVA

O în scopul reactualizării situației fondului funciar pe 
categorii de folosință și punerea în aplicare a prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial nr.l/ 
1998 care, în cadrul art. 77 și 78, reglementează situațiile de 
schimbare a categoriei de folosință a terenurilor - art. 18 alin 2 
prevede: persoanele fizice care au schimbat categoria de folosință 
a terenurilor agricole pe care le dețin în proprietate sunt obligați ca, 
în termen de 30 zile de la data la care a avut loc această operațiune, 
să comunice modificarea intervenită Oficiului de cadastru agricol și 
organizarea teritoriului agricol județean.

Nerespectarea celor de mai sus se sancționează cu amendă între 
500.000 și 1.000.000 lei conform art. 111/bși 112/adin Legea nr. 
18/1991 republicată.

O Toți deținătorii de terenuri și animale care au domiciliul 
stabil în Deva "la blocuri" sunt obligați să se prezinte la primărie, 
camera 18, pentru înregistrarea acestora în registrele agricole.

© Programul de lucru cu publicul al serviciilor din cadrul 
Primăriei Deva este în fiecare zi între orele 8-10,30 și 14-15,30.

0 Primăria municipiului Deva, prin S.G.P.M., oferă gratuit 
asociațiilor de locatari (proprietari) și unităților de învățământ - 
cultură răsad de flori și sămânță de iarbă pentru înfrumusețarea 
zonelor verzi. Livrarea acestora se face pe bază de comandă semnată 
de asociația de locatari (proprietari) începând cu data de 4 mai 
1998, între orele 8-10 și 14-15 la Serele Primăriei Deva.

Informații suplimentare la telefon 218665.J

i

MrSAJIJLDVS. îl POATE GĂSI 
ORICÂND Șl ORIUNDO

Z 8.C. Transilvania *1nlti Media SUL 
JhfM Tel. 217860 • 219204

Pentru asociații, colaboratorii dvs.! 
Pentru părinți și copii!

AUTOCOLANTE PUBLICITARE
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS I

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL I 
CONCEPȚIE GRAFICĂ 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR :

EXPREȘCOM 054-217009

£3 FIRME LUMINOASE
R PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

Q PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE
D TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL
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OFERTA SEZONULUI 1998
pfproduce si comercializează o GAMA COMPLETA

/nc enntimanta) rin nitafnni rin înnhntfltă în 9

t-------------------------------- »
i Consiliul de
I Administrație I 
*al SC Ardealul*

R.A.GX.L. DEVA

(25 sortimente) de prafuri de înghețată în 2 
variante:
GOLD COBRA
= 2,6 kg/pungă (+7,5 I apă/pungă)
SILVER COBRA
= 2 kg/pungă (+51 apă/pungă + 75gr COLCO)
• accesorii pentru înghețată (cornete, vafe, 

plastice, topping, gel COLCO)
• diferite produse alimentare din import

ĂUTĂM FIRME DE DISTRIBUȚIE / 
ENGBDSISTI CU GARANȚII 

MATERIALE PENTRU DISTRIBUȚIE I ____________________________ r

Str. Mâmulari nr.4 București
tel: 312.19.57; 322.34.76; 312.53.16; fax: 312.42.73

{ SA Deva [ 
| Convoacă] 
Adunarea Generală j 

| a Acționarilor de la J 
I SC Ardealul SA Deva I 
| pentru data de 16 mai | 
11998, ora 10, In sala | 
> Restaurantului Tran- ■
■ silvania din Deva, *
I Piața Victoriei nr. 8, I 
| cu următoarea ordine | 
I de z*: I

1. Completarea Con- ■ 
| siliului de Adminis- * 
I trație prin ocuparea I 
| locului rămas vacant | 
| prin demisia dlui |
■ Munteanu Marius; ,
' 2. Aprobarea bilan- J
Itului pentru anul I 
|1997; |
i 3. Aprobarea buge- | 
. tului de venituri și . 
* cheltuieli pentru J 
I anul 1998 '

Anunță locuitorii municipiului Deva că, începând cu 
data de 4 mai a.c., se trece la sistarea apei reci și calde 
pentru acele asociații de locatari care înregistrează 
restanțe ta plata serviciilor noastre mai vechi de 60 de 
zile, concomitent cu rezilierea contractelor respective.

Aceste măsuri sunt valabile și pentru cetățenii și 
agenții economici din orașele Hațeg și Că/an.

Regretăm luarea de măsuri extreme, dar e singurul 
mod de a recupera banii pentru serviciile prestate, regia 
fiind într-un blocaj financiar care pune în pericol 
continuarea prestării serviciilor pentru populație.

Măsurile au fost dispuse de Consiliul de Administrație 
cu acordul organelor locale.

COMITETUL DIRECTOR
\____________________________/

GRAVURĂ COMPUTERIZATĂ 
Executăm prin gravură 

computerizată:
- plachetă siglă firmă
- plachetă siglă avocat
- plachetă siglă notar
- plachete indicatoare
- signalistică

- numere de inventar
- numere de cameră
- panouri de afișaj și

informații

Poziții ale 
Partidului 
Democrat

Din partea Biroului Per
manent Hunedoara al Partidului 
Democrat am primit câteva 
considerații privind poziția 
partidului față de evenimentele 
mai importante petrecute in țară. 
Ele au fost exprimate de Petre 
Roman, președintele respectivei 
formațiuni politice, într-o recentă 
conferință de presă.

Petre Roman a clarificat 
poziția Partidului Democrat în 
ceea pe privește restituirea 
proprietăților imobiliare confis
cate de regimul comunist. Partidul 
Democrat consideră că resti
tuirea presupune o justă des
păgubire atât a proprietarilor cât 
și a chiriașilor. Trecerea imo
bilelor în proprietatea celor de 
drept a fost apreciată ca fiind un 
fapt corect, iar evacuarea abuzivă 
a chiriașilor inacceptabilă din 
punct de vedere uman. 
Democrații propun o alternativă. 
Despăgubirea justă acoio unde 
nu este posibilă restituirea sau 
condiții pentru construirea unei 
alte proprietăți. Condițiile de

finanțare vor exista prin adoptarea 
de către guvern a unei legi a 
creditului ipotecar și a unor 
măsuri stimulative. Această 
măsură, a precizat președintele 
Roman, nu înseamnă mărirea 
deficitului bugetar, ci are marele 
avantaj de a relansa activitatea 
economică în zona urbană. 
Punctul de vedere al Partidului 
Democrat încearcă astfel să 
excludă conflictele dintre 
proprietari și chiriași. Soluțiile 
concrete propuse de PD privind 
restituirea proprietăților și justa 
despăgubire a proprietarilor cât și 
a chiriașilor vor face obiectul unei 
dezbateri în Parlament simultan 
cu propunerile PNȚCD. Posibi
litatea apariției unui conflict în 
coaliție este redusă dacă PNȚCD 
va respecta principiul restituirii, 
dar și al protecției chiriașilor în 
același timp.

în perioada 1 septembrie 
1997 - 1 martie 1998, Partidul 
Democrat a considerat necesară 
efectuarea unei analize pentru a 
stabili forța de atracție a PD 
asupra electoratului pe fondul 
frământărilor politice. Creșterea 
numărului de membri PD cu 11% 
demonstrează, potrivit opiniei 
exprimate de președintele Roman,

că acțiunile partidului din ultima 
vreme s-au bucurat de susținere 
în rândul populației.

Gheorghe 
Funar a creat 
un nou partid

Printr-un comunicat primit la 
redacție am fost înștiințați că la 
Cluj - Napoca a avut loc Convenția 
de constituire a Partidului Alianța 
pentru Unitatea Românilor.

Au fost prezenți 604 delegați 
și 198 de invitați, reprezentând 31 
de filiale județene.

Participanții la convenție au 
analizat și aprobat Statutul și 
Programul noii formațiuni politice 
și au ales prin vot secret organele 
de conducere ale acesteia.

Cu 555 de voturi, în funcția de 
președinte al Partidului Alianța 
pentru Unitatea Românilor a fost 
ales Gheorghe Funar. Comu
nicatul mai spune că, din datele 
prezentate de delegațiile la 
convenție, a reieșit că aproximativ 
90% dintre consilierii locali, 
județeni, primari și viceprimari 
aleși pe listele PUNR au aderat la 
partidul nou înființat.

Urmează ca la Tribunalul 
Municipiului București să fie 
depus dosarul de înregistrare a 
partidului.

Valentin NEAGU

I 
I 
I
I 
I
I
•

I 
I
I 
I
i

(Urmare din pag. 1)

și viceprimari aleși pe listele 
altor partide sau independenți au 
solicitat să fie primiți în 
rândurile PSDR. Au fost 
acceptați 13 primari, 5 
viceprimari și 42 de consilieri. în 
prezent organizația județeană 
are 23 de primari, 15 
viceprimari și 164 de consilieri 
locali.

Documentele prezentate cât 
și cei care au luat cuvântul au 
reliefat că în activitatea 
organizației s-a manifestat 
disponibilitatea unei reale și 
strânse colaborări cu celelalte 
partide din arcul guvernamental. 
Din păcate, în multe cazuri, la 
parteneri au primat orgoliile 
personale și interesele de grup 
față de interesele coaliției. S-a 
arătat că, nu de puține ori,

^CUVÂNTUL
> LIBER

De reținut:
situația că In data de 
16 mai 1998 nu se 
întrunește numărul 
necesar de partici
pant! pentru ca Adu
narea Generală a 
Acționarilor să fie 
statutară prezentul 
anunț In forma și 
conținutul de mai sus 
rămâne valabil pen
tru data de 23 mai 
1998.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

054/233266

MAI MULTE LOVITURI 1)IN
PARTEA PARTENERILOR

organizația a constatat cu 
surprindere că a primit mai 
multe lovituri din partea 
partenerilor decât din partea 
partidelor de opoziție.

în privința relațiilor cu 
Partidul Democrat, s-a insistat 
asupra faptului că, în ultima 
vreme, după alegerea noii 
conduceri a acestui partid, se 
poate constata o mai mare 
deschidere spre dialog și 
cooperare, o stare de lucruri 
“pozitivă și îmbucurătoare”. S-a 
exprimat convingerea că, dacă 
se va merge pe acest drum, se 
va reuși crearea unei puternice 
axe social-democrate în județ, 
mai ales că structura socio- 
profesională a populației 
creează premise pozitive în 
această direcție.

Mai mulți vorbitori, dar și 
darea de seamă au arătat că, 
pe scena politică românească, 
se manifestă din ce în ce mai 
evident tendința de coagulare 
doctrinară a formațiunilor 
politice. Or, din acest punct 
de vedere, nici opțiunea pentru 
social-democrație nu face 
excepție. A fost dat în acest 
sens exemplul negocierilor ce 
au loc la nivel central dintre 
PSDR și ApR. între 
reprezentanții organizațiilor 
din județ au avut loc în ultima 
perioadă mai multe întâlniri, în 
vederea găsirii de puncte 
comune care să premeargă o 
colaborare, sperându-se în 
crearea unei puternice axe 
social-democrate.

A fost 
1 Mai

(Urmare din pag. 1) 

ținut pe oameni în case. 
Puțini s-au încumetat spre 
locurile de agrement, prea 
puțini s-au gândit să 
arboreze tricolorul pe 
clădirea unei întreprinderi 
sau instituții, pe balconul 
unui bloc, așa cum stă 
frumos la ceas de 
sărbătoare. în schimb, 
mulți tineri, în exuberanța 
lor, au petrecut miniva- 
canța de 1 Mai într-un mod 
original, lăsând imagini de 
coșmar în cea mai fru
moasă stațiune a tinere
tului din România - 
Costinești. Beții, bătăi, 
trivialități, blocarea circu
lației, încăierarea cu 
forțele de ordine au fost 
scene dezgustătoare dintr- 
un spectacol care s-a dorit 
de recreere și destindere. 
Și pentru că aspecte 
similare, dar cu alte 
motivații, s-au petrecut și 
în Polonia, Suedia, 
Germania, Franța, iată, din 
acest punct de vedere, 
suntem și noi în Europa.

1 Mai muncitoresc! 
Oare asemenea semni
ficații să-și fi imprimat 
Chicago 1886? în nici un 
caz...

S 5 mai 1846 - s-a născut 
romancierul și nuvelistul polonez 
Henryk Sienkiewicz, reprezentant 
de seamă al realismului critic. Este 
autorul unor cunoscute romane 
istorice, dintre care se remarcă 
trilogia “Prin foc și sabie”, 
“Potopul", “Cavalerii teutoni", "Fa
milia Polaniecki”. în anul 1905 i s-a 
decernat Premiul Nobel pentru 
literatură pentru romanul "Quo 
vadis?". (m. 1916)

§ 6 mai 1758 - s-a născut
Maximilien de Robespierre, unul 
dintre conducătorii revoluției 
burgheze din Franța. în urma 
insurecției din mai-iunie 1793 a 
instaurat teroarea iacobină prin 
care a urmărit crearea unei 
republici democratice și egalitare. 
A fost ghilotinat în 27 iulie 1794.

S 6 mai 1861 - s-a născut, 
la Calcutta (India), Rabindranath 
Taaore. scriitor supranumit 
"Sufletul Bengalului" și "Profetul 
Indiei moderne". în anul 1913 i s-a 
decernat Premiul Nobel pentru 
literatură pentru culegerea de 
poeme în proză “Ofranda 
cântecelor”, iar în 1915 este 
înnobilat cu titlul de baronet. A fost 
un scriitor bilingv, operele sale 
apărând atât în limba bengali cât 
și în engleză, (m. 1941)

2 7 mai 1938 - a murit
Octavian Goga (n. 1881 la

Rășinari, lângă Sibiu), “poetul 
pătimirii noastre". A debutat în 
anul 1898, primele sale volume 
fiind “Poezii" (1905) și “Ne 
cheamă pământul” (1909), 
urmând “Din umbra zidurilor" 
(1913) și "Cântece fără țară” 
(1916). Din decembrie 1937 până 
în februarie 1938 a condus 
guvernul ce a precedat 
instaurarea dictaturii regale. A 
fost membru al Academiei 
Române și a făcut parte din 
conducerea revistei “Lu
ceafărul”.

2 8-9 mai 1945 - a luat
sfârșit, în mod oficial, al ll-lea 
război mondial prin capitularea 
Germaniei naziste.

2 9 mai 1895 - s-a
născut, în satul Lancrăm (jud. 
Alba), poetul, dramaturgul și 
filozoful Lucian Blaga. în 1919 
debutează cu volumul de versuri 
"Poemele luminii", căruia îi 
urmează "în marea trecere”, “La 
curțile dorului", "Lauda somnului", 
precum și piesele de teatru 
“Zamolxe" (1921-), “Meșterul 
Manole" și “Avram lancu”. în anul 
1920 își ia doctoratul în filozofie, 
la Viena, iar în 1936 este ales 
membru al Academiei Române, 
în 1943 editează la Sibiu revista 
“Saeculum” - un bilunar de 
filozofie, (m. 1961)

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI BRAD
Scoate la licitație, în vederea închirierii, 

două parcele de teren situat în municipiul Brad:
1. zona Micro 1, str. Transilvaniei - 25 mp
2. zona Piața Agroalimentară, lângă
chioșcul SC Complex Copy ■ 25 mp
în vederea amplasării unor chioșcuri de 
panificație.

Licitația are loc în data de 20.05.1998, ora 
10, ia sediul Consiliului local al municipiului Brad.

Relații suplimentare și înscrieri la Primăria 
municipiului Brad, camera 25, telefon 054/ 
650880.

în caz de neadjudecare se va organiza o 
nouă licitație în data de27.05.1998.

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 
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