
Sfidând ploaia, frigul și 
vântul, peste 10.000 de români 
s-au adunat din nou, duminică, 
pe Câmpia Libertății din Blaj, la 
aniversarea a 150 de ani de la 
Revoluția Română din Tran
silvania de la 1848. Alături de ei 
la jubileu au ținut să fie prezente 
personalități marcante ale vieții 
politice și religioase: Emil 
Constantinescu - președintele 
României, Petre Roman - preșe
dintele Senatului, Ion Diaconescu 
- președintele Camerei Depu- 
taților, miniștrii: Ion Caramitru, 
Gavril Dejeu, Sorin Botez, 
Alexandru Herlea, Horea Ene, 
Radu Stroe - secretar general 
adjunct al Guvernului, președinți 
de partide: Ion Iliescu, Gheorghe 
Funar, Varujan Vosganian, 

•^Valeriu Tabără și primvice-

Duminică,
președintele ApR - Mircea 
Coșea. S-au aflat la această 
sărbătoare și fostul premier 
Victor Ciorbea (primit cu multă 
căldură), ex-secretarul general 
al Guvernului - Remus Opriș, 
vicepreședintele PNȚCD - 
lonescu Galbeni, senatorul Ticu 
Dumitrescu, alți parlamentari, 
prefecți, președinți de consilii 
județene și primari din 
majoritatea județelor Transil
vaniei. Județul Alba a fost 
reprezentat de prefectul Ananie 
Gârbovean, subprefectul Mihai 
Ciorobâtcă, președintele 
Consiliului județean - Augustin 
Măndroc și alții.

pe Câmpia
Manifestările de pe Câmpia 

Libertății au debutat în jurul orei 
11,30, cu un Te Deum, oficiat de un 
sobor de preoți în care au 
predominat întâi stătătorii Bisericii 
Române Unite cu Roma greco- 
catolică: IPS Lucian- mitropolit, PS 
Virgil - episcop de Oradea, PS 
Misian - episcop de Lugoj, PS 
Florentin - episcop de Cluj, PS 
George Guțiu - arhiepiscop de Cluj 
și de PS Andrei - episcop ortodox 
de Alba lulia. De remarcat prezența 
masivă a sute de preoți greco- 
catolici, aproape o demonstrație de 
forță, într-un fel explicabilă, dacă 
ne gândim că Blajul este centrul 
greco-catolicismului. Și acum
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Libertății de la Blaj
reprezentanții acestui cult au 
profitat de prezența președintelui 
Constantinescu pentru a-și 
reafirma revendicările patrimoniale. 
Cum ne-au obișnuit deja la alte 
acțiuni de acest gen, reprezentanții 
comunității greco-catolice din 
Șercaia - Făgăraș au purtat o 
pancartă pe care se putea citi: 
"Parohia greco-catolică Șercaia - 
Făgăraș își revendică biserica”. Tot 
ei sunt cei care au huiduit 
discursul PS Andrei, episcop 
ortodox de Alba lulia. Pentru a evita 
transformarea acestei sărbători 
naționale într-una cu caracter 
religios vindicativ, forțele de ordine 
au intervenit, calmând spiritele.

Discursul președintelui nu a 
prea reușit să încălzească 
sufletele românilor de pe Câmpia 
Libertății. Deși la Blaj partidele de 
opoziție au fost reprezentate la 
vârf, protocolul de depuneri de 
coroane la ansamblul monumental 
s-a oprit brusc după ce politicienii 
și demnitarii actualei puteri i-au 
onorat pe înaintașii pașoptiști, 
ceilalți fiind invitați scurt să-și 
depună florile la busturile 
revoluționarilor de pe aleile 
Câmpiei, fapt ce a stârnit 
nemulțumiri. Ca atare mulți dintre ei 
au părăsit rapid locul 
ceremonialului, dominat de 
sentimentele patriotice ale Puterii.

în spiritul frățietății pe care ’ 
au proclamat-o atât pașoptiștii 
cât și actualii politicieni, la Blaj a 
fost prezent și primarul 
udemerist al municipiului Târgu 
Mureș - Fodor Imre, care, 
purtând eșarfa tricoloră, a 
depus o coroană de flori la 
bustul lui Avram lancu, deși în 
apropiere se afla și bustul lui 
Petofi Sandor.

După încheierea ceremo
nialului, deși organizatorii 
pregătiseră un mare spectacol 
susținut de aproape 800 de 
artiști din toate județele 
Transilvaniei, ploaia i-a izgonit de 
pe Câmpie pe majoritatea 
participantilor.

Anca DtNtCĂ, 
Florin ROMAN
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Mă prezint înfrigurat și 
emoționat, abia cărând valiza de 
lemn, la poarta Centrului de 
Instrucție Jandarmi Orăștie unde, 
timp de șase luni, trebuie să-mi 
satisfac serviciul militar. Auzisem 
multe despre profesionalismul 
cadrelor de aici și despre 
instrucția exemplară pe care o 
primesc recruții. Acum, însă, 
aveam ocazia să încerc pe pro
pria-mi piele toate acestea.

Suntem preluați și conduși în 
cazarmă toți cei de-o seamă cu 
mine: „Las’ că nu sunt decât șase 
luni și astea trec repede", spune 
cineva; ,,sper să fie bine”, îi 
răspunde altcineva. în jur, soldați 
încolonați, ordine, curățenie, „la te 
uită, au venit inginerii", zice unul 
mai negricios zâmbind cu 
satisfacție. Schițăm și noi un

zâmbet, continuându-ne drumul. 
Tunsoare, haine militare, bocanci 
prea mari sau prea mici, 
regulamente, comandanți de 
grupă, comandantul de pluton. în 
câteva zile devenim cu adevărat 
jandarmi. La deschiderea anului 
de instrucție, dl colonel Octavian 
Stratulat, comandantul Centrului, 
ne urează bun venit și ne 
dorește armată cât mai ușoară. 
Apoi, din nou instrucție. La 
stânga, la dreapta, pas de 
defilare, antrenamente, cântece. 
Zilele trec, trec și săptămânile, 
iar noi ne pregătim pentru cel mai 
important moment din viața 
ostășească: depunerea jură-

So/dat T.R. AndreiNiSTOR
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17 mai rămâne înscrisă în 
istoria municipiului nostru ca 
dată a înfrățirii dintre cele două 
comunități devenite prietene 
de-a lungul a opt ani de zile - 
Arras și Deva.

Desfășurată fără prea mult 
fast, dar reușind să impre
sioneze, ceremonia semnării 
jurământului de înfrățire de 
către primarii celor două 
localități - Jean Marie 
Vanlerenberghe și Mircia 
Muntean - a reunit în sala de 
ședințe a primăriei reprezen
tanți ai autorității locale, 
consilieri, cetățeni de onoare 
ai Devei, membri al Asociației 
FRADEV și alți prieteni ai Arras- 
ulul, alături de oaspeții 
francezi.

Prin acest jurământ de 
înfrățire, motivat nu doar sub 
aspect practic, ci și afectiv, cele 
două părți își propun ,,să 
menținem legături perma
nente și constructive între 
municipiul Deva și Comunitatea 
Urbană Arras, să favorizăm în 
toate domeniile schimburile 
între locuitorii celor două 
comunități (...), să dezvoltăm 
sentimentul viu al fraternității 
europene, să conjugăm 
eforturile noastre pentru a 
contribui prin toate mijloacele 
de care dispunem la succesul 
construcției Europei”.

încurajând și apreciind 
colaborarea dintre Arras și 
Deva, președintele Consiliului 
Județean - Gheorghe Barbu - 

și subprefectul județului - 
Nicolae Segesvari - evidențiau 
semnificațiile acestei înfrățiri, 
benefică și din perspectiva 
așa-zisei integrări în Europa, a 
scopului comun - Europa 
unită.

Simbolic, semnarea jură
mântului a fost pecetluită de 
înmânarea reciprocă a unor 
obiecte reprezentative pentru 
tradițiile celor două comunități: 
o piesă din porțelan cu 
„albastru de Arras” și, 
respectiv, lucrarea artistului 
plastic devean losif Mătyăs.

(Relatări și imagini de la 
vizita la Deva a oaspeților 
francezi în pagina a 4-a a 
ziarului de astăzi)

----------------- COHFERIHTf t
Peste jumătate de milion de dolari alocați 

protecției sociale în Valea Jiului

DE PRESĂ ----------- ---------

Conferința de presă 
organizată de Oficiul Forță de 
Muncă și Șomaj Hunedoara a dat 
prilejul dnilor Octavian Băgescu, 
director general al D.G.M.P.S. 
Hunedoara și Eugen Maniac, di
rector adjunct în cadrul aceleiași 
instituții, să prezinte o parte din 
rezultatele concrete de 
implementare a unor măsuri 
specifice de reducere a șomajului 
în Valea Jiului. Momentul nu e ales 
întâmplător, având în vedere că 
luna viitoare expiră șomajul celor 
aproape 25.000 de persoane 
disponibilizate în Valea Jiului cu 
Ordonanțele 22 și 9.

Cea mai interesantă măsură 
prezentată a fost incubatorul de 
afaceri, care în maximum două 
luni va deveni operațional la 
Petroșani. Beneficiind, din partea 
Băncii Mondiale, de o finanțare de 
300.000 de dolari, acest program 
își propune să sprijine tineri 
absolvenți dar și persoane mai în 
vârstă care vor să dezvolte o 
afacere fără să dispună de 
resurse. într-o primă fază vor fi 
sprijinite 31 de societăți 
comerciale particulare, cărora li 
se vor pune la dispoziție spații de 
producție, utilaje, toate elementele 
de birotică necesare, consultanță 
de afaceri, servicii de gestiune 

economică și financiară.
Accesul gratuit la toate aceste 

facilități va fi pe o durată cuprinsă 
între 12 și 24 de luni, timp în care 
firmele pot atinge criterii de 
performanță care să le permită să 
părăsească incubatorul. Sunt 
propuse, ca activități, prestări 
servicii de instalații sanitare, ate
lier de mecanică fină și reparații 
uz casnic, atelier de tâmplărie 
pentru producerea de mic mobilier 
și recondiționări mobilă, servicii de 
contabilitate, ateliere de croitorie 
și tricotaje. Se vor pune bazele 
unui serviciu de asistență socială, 
cămin, cantină, de care vor bene
ficia 100 de asistați social. Pentru 
acest serviciu sunt alocați 120.000 
de dolari, permițând angajarea a 
30 de persoane. Alți 80.000 de 
dolari sunt acordați pentru 
reconversia profesională a 
personalului care va asigura buna 
funcționare a incubatorului. Vor fi 
recalificate 200 de persoane, din 
care jumătate vor beneficia de 
angajare la final. Se apreciază că, 
într-o primă etapă, incubatorul de 
afaceri va crea cca. 580 de locuri 
de muncă. Prin programul 
cofinanțat de Banca Mondială, au 
fost alocați 30.000 de dolari și 
pentru implementarea unui 
microincubator de afaceri la 

Lupeni. Acesta va putea sprijini 
2 firme în domeniul producerii de 
pâine și patiseriei (30 de locuri 
de muncă) și cinci societăți 
comerciale cu profil de mecanică 
fină și reparații uz casnic.

în momentul de față, ca 
urmare a contractelor semnate 
cu consiliile locale din Valea Jiului, 
DGMPS a putut dezvolta o ofertă 
de locuri de muncă în lucrări de 
interes public. Sunt oferite 629 
de posturi, începând de la 
necalificați până la muncitori cu 
mare calificare, în lucrări de 
reparații drumuri, salubrizare, 
reabilitări rețele apă, întreținerea 
spațiilor verzi și a parcurilor. 
Salariile celor care sunt angajați 
din șomaj pentru aceste lucrări 
sunt plătite de la bugetul de stat, 
pentru acest an fiind aprobate 
714 milioane de lei. Suma totală 
acordată acestei măsuri de 
combatere a șomajului este de 
3,3 miliarde de lei. Din cele 
declarate de dl Maniac, am 
reținut că din cele 629 de locuri 
de muncă doar 44 au fost 
solicitate, ceea ce denotă fie o 
lipsă de interes a șomerilor față 
de încadrarea în muncă, fie că 
milioanele Ordonanței 22 nu sunt 
chiar terminate.

A. SĂLĂGEAN

Experiența 
mondială - singura 
cale spre progres 

și stabilitate
Sâmbătă, 16 mai a.c., la Hunedoara s-a 

desfășurat conferința municipală a 
organizației locale a Partidului Umanist 
Român. Subiectele principale în conferință le- 
au reprezentat analiza activității desfășurate 
de către organizația hunedoreană de la 
alegerile trecute până în prezent, precum și 
alegerea noii conduceri. Pe lângă problemele 
ce au vizat viața internă a partidului în cadrul 
dezbaterilor s-a pus un accent deosebit pe 
actuala stare economico-socială a României, 
pe problemele extrem de grave ce cuprind de 
la zi la zi tot mai mulți oameni.

în cadrul dezbaterilor, precum și al 
conferinței de presă, secretarul general al 
PUR, dl Dorel Bahrin, a prezentat celor de față 
câteva dintre principalele obiective ale 
partidului ce vizează în mod special tineretul 
și pensionarii. în acest sens se află în 
derulare programul Om bogat - Om sărac, 
program ce stabilește măsuri concrete și un 
sprijin real pentru aceste categorii sociale cât 
și al clasei de mijloc, pentru a se asigura un 
climat stabil în societate.

Dezbateri importante s-au purtat pe 
problematica economică, cea a restructurării 
unde lucrurile sunt foarte grave. Politica

Cornet POENAR
(Continuare în pag. 8) Â

Strădaniile pentru 
dezbinarea românilor 

și maghiarilor n-au 
audiență la popor - 

afirmă liderii U.D.M.R.
Sâmbătă, 16 mai, la Deva a avut loc, fără participarea 

presei, consfătuirea delegaților organizațiilor locale ale 
UDMRdin județ. Nu vrem să fim malițioși dar motivul 
invocat pentru absența de la consfătuire a presei de 
limbă română și anume lipsa unor traducători e o 
găselniță.

în această situație alegerea momentului 
conferinței de presă înainte de consfătuire poate fi 
acceptată și ca o curtoazie la adresa presei.

Conferința de presă a beneficiat în schimb de 
prezența unor înalte personalități ale statului central al 
UDMR, respectiv președintele executiv Takâcs Csaba 
și deputatul de Covasna Mârton Arpâd.

Sistematizat, căutând să comunice cât mai multe 
în cât mai puține cuvinte, dnii Nicolae Segesvari - 
subprefectul județului din partea UDMR și Takâcs 
Csaba au punctat câteva direcții ale politicii UDMR.

Potrivit acestora, polemicile, indiferent pe ce căi, 
între membrii coaliției de guvernare, sunt 
contraproductive, atât pentru coeziunea coaliției cât 
și pentru activitatea legislativă.

în cadrul coaliției, în criza politică prin care a trecut 
țara, politica UDMR a fost de mediere, de aducere la

ton CtOCLEt

(Continuare în pag. 8)
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□ BERBEC 
(21.III - 20.IV)
Evitați orice discuție în 

contradictoriu cu partenerul 
de afaceri sau cu soțul 
(soția), căci rezultatul s-ar 
putea să fie defavorabil.
O TAUR 
(21.IV - 21.V)

înclinați să cheltuiți banii 
într-un fel care vă dezavan
tajează și continuați să vă 

< .i căpațânați. S-ar putea să 
I constatați pe pielea dv că ați 
I tăcut, o mare greșeală.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Veți cunoaște persoane 
i’oi pe care le veți cultiva în 
continuare. Suspiciunile dv 
pot face mult rău, așa că 
evitați sa le formulați.
O RAC 
(23.VI - 23.VII)

Conjunctura vă este 
favorabilă încheierii unor 
contracte sau semnării 
unor acte importante. în 
schimb n-ar fi indicat să 
faceți lucruri ce necesită 
îndemânare.
Z LEU
(24.VII - 23.VIII)

Persoana iubită vă pro
pune o afacere interesantă. 
Ați putea câștiga mulți bani 
cu condiția să vă asociați cu 
persoane mai tinere.
O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Ați putea să vă folosiți 
îndemânarea pentru a face 
mici reparații în cămin sau 
v-ați putea petrece timpul 
liber realizând o activitate 
intelectuală.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.k)

Vă adânciți prea mult în 
amănunte și riscați să 
pierdeți din vedere esenția
lul. O întâlnire de dragoste 
vă marchează foarte puter
nic și vă face să fiți 
subiectiv.
O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Vă doriți o schimbare de 
mare anvergură, dar nu știți 
care este momentul cel mai 
propice pentru a o de
clanșa. Mai plecați urechea 
și la sfatul celorlalți.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Calitățile dv vor fi apre
ciate astăzi în mod public, 
orgoliul dv fiind astfel 
satisfăcut. N-ar strica însă 
să arătați mai multă 
modestie.
3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Este posibil ca partenerul 
de viață să plece pentru o 
scurtă perioadă de timp. E 
un prilej de a vă pune 

.gândurile în ordine.
3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Ar fi cazul să vă acordați 

mai multă atenție dv înșivă. 
Veți primi niște bani pe care 
îi veți putea utiliza în acest 
scop.
O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Canalizați-vă întregul 
potențial către lucrările ce 
v-au fost repartizate de șefi, 
căci trebuie să faceți 
impresie bună. Veți fi 
înconjurat de multă lume, 
ceea ce vă face plăcere.

IN CUPA 
LIGII LA 
FOTBAL 

*-n~T 11111 [1111 TTTTttv-^.

Miercuri, 13 mai '98, s-au 
disputat meciurile din etapa a II- 
a a Cupei Ligii la fotbal din 
Grupa Sud (în care se află cel 
mai mare număr de echipe (6). 
lată și rezultatele înregistrate: 
Rapid - Steaua 0-2; Sportul 
Sudențesc - Farul C-ța 3-1; FC 
Național - Dinamo 5-0. Vineri, 
Dinamo - Rapid 3-0, “U" Cluj - 
Jiul 3-1.

în meciurile de sâmbătă, 16 
mai, s-au înregistrat rezultatele: 
în Grupa Est, FCM Bacău - 
Foresta Fălticeni 2-1; Ceahlăul P.N. 
- Oțelul Galați 3-0. în Grupa Vest, 
Gloria Bistrița - CSM Reșița 7-2. în 
Grupa Sud, Farul - FC Național 5- 
2; Steaua - Sportul Stud 1-0: în 
Grupa Sud - Vest, CF Chindia 
Târgoviște - Univ. Craiova 1-1; FC 
Argeș-Petrolul 0-1.

Lotul 
reprezentativ 
în pregătiri 

Instalat la hotelul Sport 
din Poiana Brașov, lotul 
reprezentativ de fotbal al 
țării noastre se pregătește 
pentu CM din Franța '98, 
până sâmbătă, 23 mai. Față 
de cei 18 jucători prezenți 
vineri la FRF, la lotul condus 
de selecționerul Anghel 
lordănescu și secunzii săi 
Gavrilă Balint și Costică 
Ștefănescu s-a alăturat și 
Dorinei Munteanu. Ultimii 
patru jucători așteptați în 
Poiană sunt Adrian llie, 
Stelea, Stângă și Gabi 
Popescu, care urmau să 
sosească în cursul zilei de 
ieri.

Primul antrenament 
deschis și presei s-a 
desfășurat ieri după amiază, 
pe stadionul Tractorul din 
Brașov. Azi, mâine și joi, lotul 
va efectua câte trei ședințe 
de pregătire pe zi, urmând 
ca vineri de la ora 18 să dis
pute un joc - școală cu un 
adversar nestabilit încă. 
Sâmbătă, tricolorii vor pleca 
spre București și probabil să 
mai susțină o partidă de 
verificare la Câmpina sau 
Ploiești.

O victorie prețioasa, pe deplin meritată 
VEGfi DEVfi - POLI TIMIȘOfiRfi 1-0

Meci deosebit de important pentru aceste 
două formații aflate în zona periculoasă a 
retrogradării, cu o mare încărcătură 
emoțională. Spre bucuria suporterilor deveni, 
care au umplut până la refuz tribuna 
stadionului, favoriții lor au abordat cu aplomb 
partida, deciși să-și apropie victoria, ținându- 
și adversarul - îndeosebi în prima repriză - în 
jumătatea lui de teren, obligându-l să se apere 
aglomerat. în minutul 3, Tănasă - aflat într-o 
excelentă formă sportivă, deși și-a reluat de 
curând locul în echipă după o îndelungă 
absență din cauza unei accidentări - a plecat 
cu balonul la picior până în apropierea careului 
de 16 metri, l-a deschis foarte bine pe Popa și 
acesta, dintr-o bună poziție din careu, reia 
peste transversala 
apărate de Urai. Asemenea 
incursiuni ale lui “Tase” s-au 
repetat, în aplauzele tribunei,
punăndu-și coechipierii în bune situații în 
careul oaspeților. în minutele următoare, 
devenii constituind două acțiuni periculoase, 
arbitrul Zotta (București) s-a pripit și a arătat 
cartonașul galben lui Popa și Berindei cu 
destulă ușurință. Cu toate acestea, Popa luptă 
cu aceeași ardoare și în min. 15 și 17 Popa s- 
a aflat în situația de a înscrie. Timișorenii 
scapă din chingi abia în min. 22 când Vlaicu 
expediază primul șut spre poarta lui 
Rahoveanu. Șutul de la distanță, dar foarte 
puternic al lui Luca din min. 3, a fost deviat 
de un apărător, anunța parcă golul atât de dorit 
de gazde, care, de fapt, a și venit în min. 30: 
Berindei aflat la câțiva metri de colțul careului 
mare, în partea dreaptă a direcției de atac,

șutează, imprimând un efect balonului, Urai 
este surprins și scoate balonul din plasă 1- 
0! Un gol de toată frumusețea, aplaudat de 
spectatori în picioare. în min. 36, vede galben 
și Ikbinosa (Poli) și apoi, în min. 39, Tănasă 
(Vega) . în min. 40, Fartușnic execută o 
lovitură liberă, direct la Luca în careu și 
acesta reia fulgerător dar peste poartă.

După pauză, timișorenii ies mai deciși și 
atacă mereu, pe ambele laturi ale terenului, 
începând să pună la încercare și vigilența lui 
Rahoveanu, de netrecut și în această partidă, 
însă, nici devenii nu rămân datori. în min. 60 
și 68 am notat două reușite combinații între 
Gigi Ștefan - Popa și apoi Popa și Chiliman, 
după ce în min. 63 Rahoveanu salvase o 

situație grea, la un șut al lui 
Vlaicu. Așa cum a mai făcut-o și 
în min. 73, când a plonjat la 
picioarele unui adversar. Și totuși

în min. 77, Grosu a creat o nouă fază de gol 
în careu, trimițând mingea în bară. Cu 10 
minute înaintea încheierii partidei, Berindei 
vede al doilea “galben” și în zece jucători 
devenii rezistă atacurilor susținute ale 
oaspeților, ba mai găsesc resurse de 
contraatacuri tăioase la poarta adversă.

Victorie deosebit de prețioasă, pe delin 
meritată obținută în fața unei echipe ce s-a 
prezentat mult mai bine ca FC Baia Mare și 
chiar ASA Tg. Mureș.

VEGA: Rahoveanu, Fartușnic (52 Grosu), 
Tănasă, Voinea, Gigi Ștean, Popa, Danciu, 
Luca, Berindei, Szemely (67 Chiliban), Naniu 
(17 accidentat, D. Gabriel).

Sabin CERBU
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Și la meciul Vega Deva — Politehnica Timișoara, stadionul “Cetate" a fost arhiplin.
Și de această dată, devenii au dat satisfacție suporterilor lor.

Foto: Tiberiu PLEȘA
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TYf< 1
6.00 România: ora 6 fix! 

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Ultimele știri 
(s/r) 14.10 Ferestre spre 
lume (r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane cu handi
cap 15.30 Ecclesiast ’98 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Katts și câinele 
(s, ep. 22) 18.00 în flagrant. 
Diplomația absurdului (do) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
218) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.00 
Păstrăvul (dramă Franța 
1982) 22.45 Jurnalul de 
noapte 0.00 Canary Wharf (s, 
ep. 144)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

D.a. (r) 8.25 Canary Wharf (s/ 
r) 9.00 Baywatch (s/r) 9.50

Studioul șlagărelor 10.00 
Dosarele istoriei (r) 11.00 
Lumea sălbatică a animalelor
(r) 11.30 Scena (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.00 
Nimic sfânt (s/r) 14.00 Con
viețuiri (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. 
120) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei- 
Rup!, Hei-Rap! 19.10 Sănă
tate, că-i mai bună decât 
toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV 
23.30 Avanpremieră la Liga 
Campionilor 0.00 Premiile 
Uniunii Criticilor Muzicali 
,,Mihail Jora” pe anul 1997

ANTENA!
7.00 Dimineața devreme

10.10 Omul cu o mie de fete 
(s/r) 11.11 Windwalker (f/’r) 
12.40 Controverse istorice
13.10 Sfântul (s, ep. 2) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 55, 56) 16.00 Onyx -

culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 48) 19.00 
Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Vicii ascunse 
(dramă SUA 1994) 21.30 Știri 
21.40 Ultimele zile ale lui 
Patton (f. ist. SUA ’96) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Seinfeld (s/r) 10.25 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 
10.50 Insula misterioasă (s, 
ep. 10) 11.15 Earth Girls Are 
Easy (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Audiența națională (r)
14.30 Walker, politist texan 
(s) 15.15 Maria (s) 16.10 
Nano (s, ep. 35) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Chicago Hope (s, ep. 14) 
21.15 Avocatii (s, ep. 9) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 90) 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 Telenovelă (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 Telenovelă (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 107) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 107) 20.15 
Gardă de corp (s, ep. 7) 21.15 
Armă de închiriat (f.a. SUA 
’91) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe

ACASA
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Turist 
întâmplător (f/r) 15.00 Marile 
bătălii... (r) 16.00 Secrete de
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i SUNT i 
! două ! 
i ETAPE !
I Comentariile asupra I 
| celei de-a 32-a etape | 
| din Divizia B2 sunt în | 
■ toi, fiindcă mâine are > 
! loc o etapă interme- ! 
I diară (penultima) în I 
I care multe se pot I 
| întâmpla. în seria a II- |
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I■ i
II
I
I

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

a, unde județul nostru | 
are două reprezentante 
- Corvinul și Vega, se 
discută mult despre 
echipele ce se află în I 
fruntea clasamentului |
ce se luptă pentru | 
promovare, însă su- | 
porterii deveni insistă ! 
asupra posibilităților * 
echipei Vega Deva de a I 
scăpa de retrogradare. I
Desigur că victoria | 
devenilor în meciul cu | 
Poli Timișoara cântă- . 
rește foarte greu în ! 
favoarea lor, dar, să nu I 
uităm (în conjunctura I 
celorlalte rezultate ale |
CFR-ului Cluj și ale 
Politehnicii Timișoara) 
că mai avem un “hop” 
de trecut în ultima 
etapă cu Gaz Metan, la 
Deva. Dintre cele două

I 
I 
I
I 
I

“candidate” la retro- | 
gradare - Poli Timi- ■ 
șoara și CFR Cluj, 
timișorenii au 2 meciuri 
grele - acasă cu FC Baia I 
Mare și în deplasare la |
Electroputere, adică, cu | 
două formații ce luptă | 
pentru locul doi, la ! 
baraj. în schimb, CFR ’ 
Cluj primește mâine > 
replica echipei ARO C- I 
lung și sâmbătă se | 
deplasează la UM | 
Timișoara, lată de ce ■ 
suspansul poate exista . 
până în ultima etapă, I 
de sâmbătă. Da, I
oricum, nu mai este | 
mult. I

familie (s) 17.00 Antonella^ 
(s, ep. 155) 17.45 Concursul 
de Acasă 18.00 Antonella (s, 
ep. 156) 18.30 Marielena (s) 
19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 22.00 
Nimic personal (s) 22.45 
Moștenirea Ferramonti 
(dramă Italia 1976)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 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 Concurs 
“Știi și câștigi” - PRO TV 
Deva 22.05-22.15 Știri locale 

ANTENA H DEVA 
10.00-10.15 Știri locale 

(r) 10.15-11.00 Sportul 
hunedorean (r) 17.30- 
17.45 Program folcloric 
17.45-18.00 Știri locale 
21.30-21.45 Știri locale(r)^



19 MAI 1998 Cuvântul liber — j Sport
t> DIVIZIA 82

CLASAMENTUl

Etapa viitoare, miercuri, 20 mai: UT Arad - ASA Tg. Mureș;
Gaz Metan Mediaș - Dacia Pitești; Inter Sibiu - Olimpia SM; Poli 
Timișoara - FC Baia Mare; Corvinul - Vega Deva; Apullum A.l. - 
Electroputere; CFR Cluj - ARO C-lung; Gl. Reșița - UM Timișoara; 

Ț Unirea Dej - Minerul Motru.

(1. OLIMPIA S.M. 32 19 5 8 59-36 62
2. FC BAIA MARE 32 17 5 10 63-36 56
3. ASA TG. MUREȘ 32 17 5 10 43-31 56
4. ELECTROPUTERE 32 18 1 13 56-42 55
5. UNIREA DEJ 32 16 3 13 44-37 51
6. GAZ METAN 32 16 3 13 40-34 51
7. MINERUL MOTRU 32 15 3 14 40-43 48
8. CORVINUL HD. 32 15 2 15 39-35 47
9. U.T.ARAD 32 13 7 12 48-48 46
10. DACIA PITEȘTI 32 14 3 15 48-42 45
11. ARO C-LUNG 32 12 9 11 42-39 45
12. INTER SIBIU 32 14 3 15 39-36 45
13. APULLUM A.I. 32 13 4 15 41-51 43
14. VEGA DEVA 32 12 6 14 35-49 42
15. POLI TIMIȘOARA 32 11 5 16 32-41 40
16. CFR CLUJ 32 11 5 16 39-52 38
17. GLORIA REȘIȚA 32 9 2 21 33-61 29

Q18. UM TIMIȘOARA 32 8 5 18 35-63 29 __y

Rezultatele etapei: ASA Tg. Mureș - Olimpia SM 1-0; UM 
Timișoara - UT Arad 0-1; Electroputere - CFR Cluj 2-1; ARO C-lung - 
Gloria Reșița 4-0; Unirea Dej - FC Inter Sibiu 1-0; Minerul Motru - Gaz 
Metan 1-0; Dacia Pitești - Corvinul 6-0; Vega Deva - Poli Timișoara 1- 
0; FC Baia Mare - Apullum Al 2-1.

rcezuuaieie etapei

DIVI2IA C3j a 36-a: Petrolul Stoina -
CFR Caransebeș 7-1; 
Termo Dr. Tr. Sev - Min.
Certej 2-1; FC Vâlcea -

Drobeta Tr. S. 1-3; Min. Lupeni - Un. Petrolul Drăgășani 2-0; Aluminiul
Slatina - Șoimii Sibiu 2-1; Petr. Tideni - Parângul Lonea 1-1; Min. Berbești
-Arsenal Sadu 3-0; Min. Mătăsar - Petr. Videle 3-1; Severnav Tr. Sev. -
Rulmentul Alexandria 2-1; Pandurii Tg. Jiu - Minerul Uricani 0-1.

CLASAMENTUL
( 1. RULMENTUL ALEX. 36 23 5 8 66-27 74

2. DROBETA TR.S. 36 23 4 9 63-30 73
3. MIN. BERBEȘTI 36 19 2 15 67-52 59
4. MINERUL CERTEJ 36 18 2 18 56-45 56
5. UN. DRĂGĂȘANI 36 18 2 16 56-50 56
6. TERMO TR. SEV. 36 17 4 15 47-42 55
7. MINERUL URICANI 36 18 1 17 65-66 55
8. ȘOIMII SIBIU 36 17 3 10 45-46 54
9. PANDURII TG.JIU 36 16 5 15 70-46 53
10. PETR. VIDELE 36 15 7 14 55-50 52
11. ALUMINIU SLATINA 36 16 4 16 35-59 52
12. SEVERNAV TR.S. 36 16 3 17 59-56 51
13. PETR. TICLENI 36 16 3 17 53-52 51
14. MIN. MĂTĂSARI 36 15 5 16 52-48 50
15. PETR. STOINA 36 16 1 19 52-58 49
16. MIN. LUPENI 35 16 1 18 47-55 49
17. CFR CARANS. 36 16 0 20 67-59 48
18. PARÂNGUL LONEA 36 15 3 18 51-76 48
19. FC VÂLCEA 36 13 5 18 4148 44
20. ARSENAL SADU 35 6 0 29 18-100 18 z

Etapa viitoare (miercuri, 20 mai): Petr. Stoina - Termo; Min.
Certej - FC Vâlcea; Drobeta Tr.S. - Min. Lupeni; Un. Drăgășani - Alprom;
Șoimii - Petr. Ticleni; Parângul Min. Berbești; Arsenal Sadu - Min.
Mătăsari; Petr. Videle - Severnav; Rulmentul Alex. - Pandurii; CFR

• Carans.- Min. Uricani.

REZULTATELE DIN ETAPA DE 
DUMINICĂ A FAZEI JUDEȚENE 

ÎN CUPA ROMÂNIEI LA 
FOTBAL

ASA AURUL BRAD - RETEZATUL HAȚEG 
(oaspeții nu s-au prezentat)

DIVIZIA C3
Termo Tr. Severin - 
Minerul Certej 2-1

Minerul Certej a plecat la Dro- 
beta Turnu Severin pentru meciul 
său cu Termo din etapa a 36-a, 
fără 5 titulari: Dobre, Stroia, Boz- 
ga, Rădos și Șerban. Cu toate 
acestea, oaspeții au avut o com
portare destul de bună, cu toate 
că au părăsit terenul învinși.

Scorul a fost deschis de gaz
de în min. 44 și imediat după pauză, 
Termo preia conducerea cu 2-0, în 
urma transformării unei lovituri de 

la 11 metri. Scorul final este stabilit 
în minutul 80: Tăgârță ia o acțiune 
pe cont propriu, pătrunde până în 
apropierea porții și pasează lateral 
lui Preda și acesta înscrie 2-1. De 
reținut că în minutul 70, Preda a 
trimis balonul în bară. Minerul Certej 
își păstrează locul 4 în clasament. 
Miercuri, 20 mai, în etapă inter
mediară, Minerul va juca la Certej 
cu FC Vâlcea.

Minerul a aliniat formația: Gro
za, Popescu, Filip, Ohîi, Duță, Tuță, 
Ciobanu, Gheară (Moldovan), Stă- 
nilă (Stoica), Tăgârță, Pisoi (Preda).

C. SANDU

,m S"00 <""™1 LWDBAL FBOffl
în ciuda evidentei diferențe 

de goluri în favoarea gazdelor, 
meciul între aceste două formații 
aflate înaintea acestei întâlniri 
pe o poziție bună în clasamentul 
seriei Vest din Divizia A la hand
bal feminin - Remin locul 4, 
Daewoo locul 6, a avut un înce
put echilibrat, în care, în minutul 
21, oaspetele preluaseră con
ducerea cu 12-10! însă, din min. 
24, când Remin egalase printr-o 
lovitură de la 7 metri transfor
mată cu siguranță de Simona 
Bozan, gazdele au supus pe 
Daewoo unor atacuri 

debordante, în mare viteză, greu 
de stăvilit, reușind să înscrie gol 
după gol, în timp ce adversarele 
lor nu au izbutit să marcheze nici 
un gol, până la minutul 34, când 
scorul a devenit 20-13.

Și din acest minut, până la 
sfârșitul partidei, gazdele se află 
la cârma jocului, înscriind încă 20 
de goluri față de cele 7 ale echipei 
vizitatoare. Au fost faze de toată 
frumusețea, ce au produs multe 
satisfacții în tribună, fetele fiind 
aplaudate în câteva rânduri la 
"scenă deschisă".

Golurile acestei frumoase

CFR MARMOSIM SIMERIA 
ENERGIA DEVA 
FORESTA ORĂȘTIE 
MINERUL TELIUC 
VICTORIA DOBRA 
CIF ALIMAN BRAD 
CAVALERII FLUIERULUI

(s-a disputat ieri după-amiază)
Etapa următoare a fazei județene a Cupei României la 

fotbal se dispută |oi, 21 mai a.c.

IMPORTANT! Meciurile din etapa intermediară, de 
miercuri, 20 mai, din diviziile B și C, se desfășoară de la 
ora 15,00.
—

victorii au fost înscrise de Melin
da Toth 8, Codruța Zavragiu, Dia
na Patru și Laura Crăciun câte 7 
goluri, Simona Bozan și Lavinia 
Sârbu (câte 4 goluri), Violina 
Hențiu (3) și câte un gol Simona 
Buză și Cosmina Rus.

După închiderea partidei, an
trenorul principal, Marcel Șerban, 
ne-a declarat: "La acest scor nu 
poți face prea multe comentarii. 
După cum s-a văzut, o bună parte 
din prima repriză, jocul a fost e- 
chilibrat, Daewoo reușind la un 
moment dat să preia conducerea 
pe tabela de marcaj. Jocul Remi-

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA 3-2 
MINERUL BĂRBĂTENI 5-1 
FC DACIA ORĂȘTIE 1-5 
METALUL CRIȘCIOR 3-1 
FC PAROȘENI - VULCAN 1-3 
SANTOS BOZ 4-0
FOTBAL START '91 DEVA

nului avea să dovedească însă 
că echipa dacă este bine pre
gătită, disciplinată, aplică cele 
însușite la antrenamente, poate 
să treacă peste unele momente 
mai grele inerente în unele jo
curi și nu numai să refacă sco
rul, dar să evolueze într-un 
tempo ridicat, până la fluierul 
final al arbitrilor. Mă bucură că 
ne aflăm pe un drum bun, știm 
că mai avem multe de făcut, dar 
cred că perseverența fetelor din 
lot la pregătiri și având sprijinul 
permanent al conducerii Aso
ciației sportive, putem spera în 
perfecționare, în formarea unei 
echipe valoroase la Deva."

Sabin CERBU- _ *

CONNGX GSM SG ÎNTOARCG 
CU O OFGRTÂ AMGȚITOARG!

CONGCTARG GRATUITA! 
DOAR I49 USD* pentru 

modelul GRICSSON 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 esle valabilă la magazinele și distribuitorii CONNEX GSM, în limita stocului 
disponibil. Aclivarea serviciului se face în conformitate cu condițiile contractuale 
obișnuite.
* Fără TVA inclus. Noul pre( esle valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

Nu v-ați conectat încă?

Gsnrr

CONNEX GSM este marcă înregistrata a MobiFon

Adresați-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: Str. Santuhalm nr. 31A, 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, lei.: 054-213 871, 054- 
213 871 • GLOBAL NET - Deva, Sat 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, 054-222 099 • ROMSERVICE Deva: Bd. Decebal, bl. Al, parter, tel.: 054-231 084, 054-231 084 • SIV TEL - Firuta & Co Deva: Str. Mareșal Averescu, 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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Comunitatea Urbană fîrras - Municipiul Deva
JIIJIDÂMÂNI IDE IM l \lll l

6" nostalyie, desfid uicefeutiuu
Zilele acestui mijloc de 

mai au prilejuit momente 
de sărbătoare pentru 
municipiul Deva. Ceea ce 
a inceput in 1990, purtând 
inițial semnul întâmplării, 
a devenit pe parcurs o 
legătură tot mai pu
ternică; pănă când francezi 
și români și-au dat mâna 
și o mică parte din 
destinele lor s-au unit, 
aici, ia Deva.

Invocată fiind chiar o 
poveste de dragoste care 
exista in mod spontan 
intre popoarele român și 
francez, locuitori ai 
Districtului Urban Arras 
hotărau in urmă cu opt 
ani să inițieze un proiect 
de solidaritate pentru 
Deva, sensibilizați fiind de 

evenimentele din '89. 
Treptat ei au descoperit 
Deva, cu oamenii și 
realitățile ei, și au con
solidat această legătură 
chiar de la nivelul mu
nicipalității. Și se pare că 
Deva nu i-a dezamăgit, 
pentru că, iată, an de an 
căte un autobuz încărcat 
cu donații in medicamente, 
cărți, îmbrăcăminte pentru 
copii etc. rămâne aici iar 
cei ce-1 însoțesc mai pun o 
cărămidă la dezvoltarea 
acestei colaborări.

Districtul, devenit între 
timp Comunitatea Urbană 
Arras (cea mai elaborată 
formă de, organizare in- 
tercomunală), a fost pre
zent în aceste zile la Deva 
prin cei 15 membri care au

format delegația fran
ceză (condusă de pre
ședintele comunității): 
reprezentanți ai ad
ministrației locale, ai 
bazei de transporturi, 
membri ai Asociației de 
prietenie Artois-Rou- 
manie, jurnaliști. Prilejul 
n-a fost unul oarecare, ci 
semnarea jurământului 
de înfrățire dintre mu
nicipiul Deva și Comu
nitatea Urbană Arras. 
Despre ce este și ce va 
însemna această înfrățire 
vom mai avea ocazia să 
consemnăm. In rândurile 
ce urmează ne-am 
propus doar să relatăm 
momentele acestui eve
niment, așa cum s-au 
desfășurat ele.

După cele două zile 
rezervate donațiilor făcute 
câtorva instituții din Deva 
(consemnate în numărul an
terior a! ziarului nostru),

*

Conferință de
Cu reprezentanții adminis

trației Comunității Urbane Arras 
presa deveană a făcut cunoș
tință în cadrul scurtei conferințe 
de presă organizată după 
primirea oficială a delegației. Au 
participat la această întâlnire 
Jean Marie Vanlerenberghe - 
președintele Comunității Urbane 
Arras, consilier regional și 
primar al Arrasului, Andre 
Bouzigues - vicepreședinte al 
C.U. Arras și primar al comunei 
St.Catherine, Jean Pierre Deleury 
- primar al St. Laurent, Gisele 
Bassette - viceprimar Arras și 
președinta Asociației de prie
tenie Artois-Roumanie, alături de 
conducerea PrimărieFdevene - 
Mircia Muntean și Dumitru 
Gâlcescu (viceprimar), “inter- 
mediar" fiind Petrică Muntean, 

sâmbătă a avut loc primirea 
oficială a delegației din Arras, 
la sediul primăriei.

fn prezența și în numele 
membrilor Consiliului local,

șeful Biroului relații externe - 
mass media din cadrul Primăriei.

Constatând schimbările în 
bine ale Devei pe parcursul celor 
opt ani și preocupările actualei 
echipe a Primăriei, reprezentanții 
francezi afirmau că acum “ nu 
facem decât să onorăm pro
misiunea făcută anul trecut, 
aceea de a semna jurământul de 
înfrățire dintre Deva și Arras”. 
Dincolo de susținerea materială 
(prin ajutoate și donații) și de 
relații reciproce în plan cultural, 
pedagogic, sportiv, extinse în 
ultimul timp și în domeniul 
urbanistic, al gestionării tehnice a 
comunității, precum și în cel 
economic, se remarcă dorința de 
a accentua vizibil și concret 
aceste relații; deocamdată, cel mai 
mult le lipsește francezilor “ timpul 

primarul Mircia Muntean a 
adresat salutul de bun venit 
oaspeților francezi, subliniind 
importanța acestui moment 
ce încununează prietenia 
dintre Deva și Arras. La rândul 
său, Jean Marie Van
lerenberghe, primarul 
Atrasului, aprecia că în cadrul 
relațiilor dintre cete două 
comunități devenii Dot aduce 
informații, imagini și unele 
sfaturi în diferite domenii (cul
tural, sportiv ș.a.), dar “ceea 
ce e important e să aduceți 
prietenia și solidaritatea pe 
care o manifestați între 
dumneavoastră".

r Reporta) realizat de x 
Georgeta BlRLA, 
Codruța ISTRATE 

(Asociația FRADEV) 
Eoto. TiberiuPLEȘA )

și persoanele care să 
acționeze". Curând, unul dintre 
specialiștii în urbanism din Arras 
va veni la Deva pentru o 
perioadă de 6 luni, unde 
împreună cu colegi din Primăria 
locală vor dezvolta proiecte în 
domeniul amintit.

în ide'ea că trebuie ca 
oamenii să fie implicați în 
această înfrățire, “cred că 
este foarte important, mai 
preciza primarul Arrasului, să 
le oferim posibilitatea să vadă 
cele mai frumoase realizări, de 
o parte șj de alta". Mai mult 
decât atât, conchidea 
J.M.Vanlerenberghe, “vă 
asigur că vom fi avocații 
cauzei Devei și ai județului. în 
Franța".

fn prietenia născută între 
Deva și Arras, și-n 
apropierea mai degrabă 
sentimentală a francezilor de 
noi, Asociația de schimburi 
culturale Franța-Deva 
(FRADEV) și-a avut rolul ei, 
mai mult sau mai puțin 
recunoscut.

Ediția din acest an a 
“Primăverii francofoniei" 
(cea de-a Vi-a) a coincis cu 
așteptaturi eveniment ai 
înfrățirii celor două localități. 
Așa încât membrii delegației 
franceze au putut participa ia 
o manifestare dedicată 
tocmai francofoniei, într-o 

SPECIFIC ROMÂNESC

ml Corul Liceului 
M de Artă din Deva, 
B|j! dirijat de prof.
|rl Nicolae Icobescu.

Piața Arras pp 
harta Devei

Străbătând centrul Devei “la pas”, participant 
la ceremonia semnării jurământului de înfrățire s- 
au îndreptat duminică spre complexul “Lido”, unde 
avea să se desfășoare un alt moment semnificativ, 
mai cu seamă pentru delegația din Arras.

Zona din jurul platoului ce se află în fața 
complexului a primit, începând din 17 mai, numele 
localității înfrățită cu Deva. Momentul a prilejuit tot 
"ritualul” adecvat, cu descoperirea plăcii purtând 
inscripția numelui (situată pe peretele clădirii CEC- 
ului) și tăierea panglicii inaugurale de către primarii 
celor două localități.

Pledoaria pentru pastrarea și perpetuarea 
tradițiilor proprii unui popor, unei comunități, a 
realizat-o în fața membrilor delegației franceze 
ansamblul folcloric “Silvana” al Casei de 
cultură din Deva. Alternând ritmurile și specificul 
câtorva zone folclorice românești, taraful, 
dansatorii și soliștii vocali Elena Evsei, Lia 
Ciobanu și Valentin Crainic le-au oferit 
spectatorilor câteva din cele mai reprezentative 
creații ale folclorului autohton.

ambianță corespunzătoare 
(afișe și cartofUie înfățișând 
Arras-ui și Provența, alături 
de schițe realizate în sudul 
Franței de către membre a ie 
Asociației FRADEV și eleve 
aie Liceului de Artă din 
Deva).

Cuvântul de deschidere 
rostit de Gabriela Marcu, 
președinta Asociației 
FRADEV, conferința sus
ținută de Jean-Marie 
Vanlerenberghe, preșe
dintele Comunității Urbane 
Arras și considerațiile iui 
Jeanine Manzanares, atașat 
cultural pe lângă Ambasada

Franței ia București, au 
constituit câteva din 
momentele cuprinse în pro
gramul manifestării. N-au 
lipsit muzica (recitalul coru
lui Liceului de Artă Deva), 
poezia (versuri compuse și 
recitate de prof. Ciaudiu 
Târnoveanu), expoziția 
intitulată "Franța (D.O.M. - 
T.O.M.)’’ realizată de 
Nicolae llișiu ori momente 
ce-au evocat personalități 
de rezonanță europeană 
(CD-ui “In aeternum ” - Dinu 
Lipatti realizat și prezentat 
de Gabrieia Marcu).



19 MAI 1998 Cuvântul liber - -— **
Cu diferite prilejuri, partidele 

din opoziție se pronunță pentru 
alegeri anticipate. Situația eco- 
nomico-socială grea în care se 
află țara și incertitudinea că a- 
ceasta va fi prea curând depă
șită îi îndreptățesc pe politicienii 
aflați până mai ieri la putere să 
pretindă alegeri generale îna
intea anului 2000. Iar electoratul 
este ușor de convins de aceas
tă necesitate. îngroșarea rân
durilor șomajului, banii tot mai 
puțini și prețurile tot mai mari, 
amploarea crescândă a corup
ției și ignorarea legilor țării, spo
rirea și consolidarea privilegiilor 
celor aleși să apere interesele 
națiunii, ca și a unor categorii 
profesionale - în detrimentul al
tora, al celor mulți și nevoiași - 
sunt tot atâtea argumente în fa
voarea unei noi schimbări. Din 
păcate nu există alternative. 
Fosta putere și actuala opoziție 
nu s-a dovedit capabilă să adu
că oamenilor speranțe spre mai 
bine. Dimpotrivă, la vremea ei, 
toate tarele societății au prolife
rat, măsurile pentru diminuarea 
lor au întârziat, lumea s-a cu
fundat în nevoi și deznădejde. 
Este adevărat că nici noii veniți 
n-au transpirat pentru a face

Cine curăță 
I decantorul? |

Dl Grigore Mihalca ne-a scris în numele câ
torva locatari din zona magazinului "COMTIM". Cu 
toții sunt indignați și nemulțumiți de faptul că “zi de 
zi suntem nevoiți să inhalăm mirosul neplăcut și să 
călcăm în mizeria ce se scurge din decantorul plin 
de tot ceea ce se aruncă de la barul Max Fast- 
Food, situat în strada Libertății”. în continuare, 
semnatarul scrisorii afirmă că dejecțiile ajung până 
în fața magazinului iar fenomenul acesta persistă 
de multă vreme.

Aceeași întrebare retorică din finalul scrisorii 
o adresăm și noi, împreună cu locatarii, celor 
care sunt în măsură să întreprindă ceva pentru 
purificarea situației create pe strada Libertății, din 
Deva.

*- Chiar așa este de greu de curățat un de
canter?"

(Cr. C)
- -------- —-------  ----------— J)

Sub povara anilor
Pe una din ulițele comunei Bulzeștii de Sus, nu 

departe de centru, sub razele calde ale soarelui 
de mai, o bătrânică își așezase povara anilor pe 
banca din fața casei. Se numește Letiția Alba, are 
92 de ani, privirea plină de duioșie, iar pe chip 
amprenta timpului căpătase contur adânc. împre
ună cu dânsa, locuiesc „cei doi copii (vorbea puțin 
greoi și nu am înțeles pe care dintre cei doi, soț și 
soție, l-a adus pe lume - n.n), care acum sunt și ei 
bătrâni". Aceștia se ocupă de gospodărie - în 
care intră 2 vaci, 2 juninci, 2 capre, 5 oi, porci și 
păsări - .precum și de agricultură. Despre aceste 
aspecte, dna Letiția Alba vorbea cu nostalgie, căci 
la vârsta dumneaei nu mai dăinuiește puterea de a 
lucra pământul sau de a îngriji un animal. Face 
parte din acei țărani care au trudit o viață, dar 
cărora vârsta înaintată și durerile specifice bă
trâneții nu le mai permit acest lucru. (Cr.C.)

In așteptarea bacalaureatului
întrebării firești - care sunt 

preocupările de moment -, puse 
într-o instituție în care n-ai mai 
fost de multă vreme, dl lancu 
Toma, directorul Liceul Teoretic 
Ghelar, a răspuns scurt: "Ne 
pregătim de bacalaureat". Simu
larea organizată cu ceva timp în 
urmă s-a desfășurat bine, în 
sensul că subiectele au fost 
corect recepționate și ele nu i- 
au luat prin surprindere pe cei 
18 absolvenți de la cursurile de 
zi și 17 de la cele serale. Dar 
pentru ca la examenul propriu- 
zis elevii să aibă rezultatele 
scontate trebuie să se facă în 
această perioadă pregătiri. 
Chiar dacă această promoție n-o 
va ajunge ca performanțe pe 
cea din 1995, când mai bine de 
jumătate dintre absolvenți au 
intrat la facultate, merită să se 
facă eforturile necesare pentru 
a le da acestor tineri o șansă de 
reușită în învățământul superior.

în prezent, în toate ciclurile 
de învățământ, sunt cuprinși 357 
de elevi. Pentru fiecare an de 
studiu există câte o clasă, ex
cepție făcând a IV-a, a V-a și a 
Vl-a (cu câte două clase para
lele). Cursurile se desfășoară 
într-un singur schimb, dar o par
te din clase au ore în "școala 
veche" sau chiar în grădinița din 
centru. în viitorul an școlar se 

, intenționează revenirea la stu
diul pe cabinete și laboratoare și 
.’tunci elevii vor învăța în două 
schimburi. Cât privește dotarea, 
liceul a primit în urmă cu 2 ani 
un calculator și, se speră, că va 
fi dotat curând și cu o impri
mantă. A mai fost dotat și cu

Pregătiri pentru alegeri
ordine în țară. Ba chiar au privit 
îngăduitori la continuarea, la ac
centuarea unor stări de lucruri 
negative, care, iată acum se răz
bună cu vârf și îndesat. Așa că 
incertitudinea electoratului este 
destul de mare. întoarcerea la tre
cut nu reprezintă o soluție. După 
cum nici prezentul nu dă nădejdi 
în mai bine azi - mâine. Și nici nu 
poate da. Tranziția nu aduce ime
diat lapte și miere.

Cu toate acestea, politicienii 
se gândesc tot mai insistent la 
alegeri. Și cei ai puterii și cei din 
opoziție. Iar prima lor grijă, mani
festată deja, este modificarea 
Legii electorale; cum să votăm, pe 
cine să alegem. Cei care au dat 
deja semnale în această privință 
au fost senatorii. Deopotrivă PD și 
PNL au reiterat ideea votului uni
nominal. Președintele Partidului 
Democrat și al Senatului, Petre 
Roman, spune chiar că a avut 
primul inițiativa votului uninominal 
pentru alegerile din 1992 și că de 
atunci a repetat de mai multe ori

mobilier pentru două clase. Dacă 
la acest capitol lucrurile stau 
relativ bine, "suntem deficitari în 
ceea ce privește profesorii de 
limbi moderne", sublinia dl director 
Toma. în schimb există profesori 
buni la celelalte obiecte. O dove
desc și rezultatele obținute la ad
miterea în liceu a absolvenților de 
clasa a Vlll-a, cât și premiile obți
nute la faza județeană a olimpia
delor școlare (II la biologie și III la 
științe socio-umane). "Corigenți"

Liceul Teoretic 
Ghelar

sunt la antrenarea la asemenea 
concursuri și a elevilor de liceu.

Clădirea liceului, care domină 
împrejurimile prin poziția sa, are un 
aspect plăcut. Reparațiile con
sistente, în valoare de mai multe 
zeci de milioane de lei, făcute în 
ultimii ani, se văd. Asemenea lu
crări s-au făcut și în școlile din 
satele aparținătoare, în special la 
Ruda. La liceu însă mai sunt unele 
probleme, după cum remarca dl 
Nicolae Florincaș, director adjunct, 
în primul rând este canalizarea de
fectă, problema apei care uneori 
are aspectul cafelei fiind de fapt a 
întregii așezări. Ar mai trebui pusă 
la punct baza sportivă (căreia îi 
lipsește împrejmuirea) și reparate 
ramele geamurilor care au rămas 
astfel de la construirea clădirii, în 
urmă cu 36 de ani.

în anul școlar trecut în plan 
cultural s-au obținut premii la 
concursuri naționale și interna
ționale. Dar acum activitatea cultu

ideea, însă nu s-a făcut auzit și 
înțeles. Petre Roman relevă că 
votul uninominal este crezul său 
politic și argumentează că atunci 
când votează un candidat, cetă
țeanul știe că acel om îl repre
zintă, pe când dacă votează o lis
tă, votează un partid.

Asemenea Partidului Demo
crat gândesc și unii reprezentanți 
ai Partidului Național Liberal. Sena
torii Paul Păcuraru și Alexandru 
Morțun au și depus la Senat un 
proiect de modificare a Legii elec
torale, care prevede introducerea 
votului uninominal și stabilirea unui 
prag electoral de 5 la sută pentru 
ambele camere ale Parlamentului. 
Atât reprezentanții PD, cât și ai 
PNL susțin introducerea votului 
uninominal numai pentru senatori.

rală merge greu fără sponsori
zare. în iarnă au fost la spec
tacole de 1 Decembrie, în județul 
Cluj, cu dansurile și urmează să 
participe, prin intermediul Sin
dicatului “Rusca", la Brad și în 
Maramureș. Emerson Toma, pro
fesor de sport, care se ocupă 
și de instruirea muzicală a ele
vilor, preciza că talentele liceului 
sunt cooptate la Clubul Copiilor 
din Hunedoara, căruia îi aduc și 
laurii. La activitatea sportivă, la 
etapa municipală, școala a parti
cipat cu echipele de handbal 
băieți și fete (care a ocupat lo
cul III) și la șah (locul I). Din pă
cate s-a desființat secția de atle
tism. Dar acum se fac demersuri 
pentru înființarea unei asociații 
sportive școlare cu secții de 
atletism, fotbal, schi și orientare 
turistică.

Alte probleme deosebite li
ceul nu are. Delincvența este 
zero, elevii fiind disciplinați. Din 
nefericire sunt 11 burse me
dicale, înregistrându-se mai mul
te cazuri de TBC în rândul ele
vilor, dar asta e o problemă so
cială în primul rând. Alt. neajuns,.' 
care are o mai mare tangență cu 
procesul de învățământ, este 
desființarea internatului întrucât 
cuantumul burselor școlare era 
departe de a acoperi cheltuielile. 
De aceea elevii din Ruda, din 
cătunele lăturalnice, vin pe jos la 
școală, doar câțiva din localități 
foarte îndepărtate stând în gaz
dă. Dar, chiar și în aceste con
diții ei frecventează cursurile și 
învață cât pot de bine.

Viorica ROMAN 

Din punct de vedere tehnic, meto
da este ceva mai complicată, pre
supunând organizarea a 143 de 
circumscripții electorale, din care 
va trebui să fie ales câte un se
nator, fiecare trebuind să obțină 
50 la sută din voturile alegătorilor. 
Primii doi clasați în fiecare circum
scripție ar urma să participe la al 
doilea tur de scrutin.

Soluția votului uninominal la 
viitoarele alegeri generale este 
promovată și de Alianța pentru 
România, cu sublinierea de a fi 
aplicat și pentru senatori și pentru 
deputați. Procedura este mai co
rectă, eliminând dezechilibrele 
care ar apărea între cele două 
Camere ale Parlamentului, ceea ce 
ar contraveni Constituției, care 
stipulează egalitatea acestora.

Și mai apare un avantaj al ale
gătorului prin aplicarea votului uni
nominal. El va vota un om și nu un 
partid, pentru că foarte adesea în 
fruntea listelor de partid urcă pro
fitorii, amploaiații, oamenii mânați de 
relații și interese. Exemplele sunt "la

[ Cupide 

j Jjtfipo engleză
La cererea agenților eco- 

I nomici, Master Business 
| Center (fosta CAT) Deva or- 
| ganizează cursuri de limba 
I engleză, cu accent pe în- 
' sușirea termenilor și expre- 
I siilor uzuale în afaceri. Ase- 

| menea cursuri sunt în des- 
| fășurare la S.C. Fares Orăș- 
I tie și la Simal Exim Deva. 
•(/V.7Ț

ADUCE CALITATE VIEȚII
<57 Combină frigorifică ART 812

Două uși, volum total 241L (congelator - 79L]
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In perioada
11 Mai -15 Iunie, 

profitați de 
oferta specială 
WHIRLPOOL 
în magazinele: 

zi* și lângă noi. Mai mult, ApR pro
pune încă o soluție în noua Lege 
electorală, extrem de interesantă 
și de necesară și anume alegerea 
unui parlament unicameral, chiar 
dacă va fi nevoie de modificări în 
Constituție. Argumentul este mai 
mult decât logip: existența a două 
Camere cu prerogative identice 
îngreunează procesul de ela
borare a legilor și reprezintă o 
considerabilă risipă a banului pu
blic - și așa puțin și slab.

Sunt și voci de ridicare a 
pragului electoral până la opt la 
sută, pentru a da posibilitatea 
accederii la putere doar a parti
delor cu mare forță politică, cu 
doctrine și strategii solide, care 
să-și poată conjuga mai rapid și 
mai productiv eforturile în di
recția susținerii intereselor na
ționale, ale majorității electo
ratului. Este însă greu de crezut 
că bravii noștri parlamentari vor 
adopta legi care să le limiteze 
ascensiunea și structurile pu
terii, privilegiile pe care și le cro
iesc după pofta inimii și adân
cimea buzunarului.

Dar până la alegeri mai este. 
Poate chiar până în 2000...

Dumitru GHEONEA

- — — — — — 

Btizădedtrte j 
în preocuparea salariaților | 

de la Master Business Center | 
Deva, cum ne-a informat dna . 
Isabella Arșoi, director executiv, ■ 
stă și realizarea unui nou pro- | 
dus pentru activitatea de afa- ■ 
ceri, anume crearea unei baze ! 

proprii de date. I
Prin acest sistem informa- | 

țional, unde sunt cuprinși membrii ■ 
MBC, există posibilitatea ca toți ■ 
cei conectați să aibă acces la I 

datele privind ofertele de pro- | 
duse și prețurile practicate de . 
către operatorii din sistem. (N.T.) •

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

fif Frigider ART 785
Două uși, volum total 235L (congelator- 48L)

<3f Congelator AFB 409
3 sertare, volum total 130L

Notă: prețurile pol fi modificate funcție de cursul USD

DEVA-SAT - Str. Avram lancu Bl. HI, parter, Deva 
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43, Deva 
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Petroșani 
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan 
IMCOMEX 
IMCOMEX 
QUASAR - 
QUASAR - 
QUASAR - 
QUASAR -
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, patter, Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

- Str. 1 Decembrie, nr. 11A, Deva
- Str. N. Bălcescu, nr. II, Orăștie 
Bd. Decebal, Bl. R, parter, Deva 
Bd. Dacia, nr. 37, Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani 
Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie

NOTA 

Fumăraiul

Multe sunt magazinele tip 
"ABC” în municipiul Deva. 
Multe și aprovizionate cu de 
toate. Doar sunt... ABC, nu? 
Unul dintre ele are, însă, un 
statut aparte "câștigat" prin 
situarea lui peste drum de 
un edificiu de învățământ - 
pe str. Andrei Șaguna. De 
câteva luni bune, "ABC"-ul 
de aici este foarte populat. E 
adevărat că, datorită spa
țiului restrâns, nu "încap" 
prea mulți cumpărători deo
dată, dar vreo 10 tot au loc - 
unii în jurul măsuței pe care 
scumierele se umplu con
tinuu, alții - așezați pe "na
vetele" cu sucuri, ținând cu 
grijă, într-o mână, farfurioa- 
ra-scrumieră. Țigările parcă 
se sorb, iar fumul din încă
pere poate fi "tăiat cu cuțitul". 
Să nu îndrăznească vreun 
matur, care intră în magazin, 
să-și arunce privirea spre 
grupul fumătorilor! De îndată 
e săgetat de privirile dispre
țuitoare ale copilandrilor. Da, 
da, copilandri! Că fumătorii 
sunt bobocii liceeni, nu cei 
din clasele mai mari, care, 
poate, au simțit, deja, "bine
facerile" viciului. Oricum, 
"ABC"-ul e plin de fum, nu 
numai în pauzele dintre ore. 
10-12 elevi își găsesc per
manent câte o "fereastră" 
pentru o țigară-două.

Păcat. Sunt atât de tineri!

de la 2.493.000 lei
firi TVA

de la 2.849.000 lei
firi TVA

de la 1.943.000 lei
firi TVA
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COMEMORĂRI

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 3600 mp teren arabil în 
Deva. Tel. 621486 (7630).

• Vând apartament 4 camere, 
etaj 1,cu garaj și boxă. Tel. 212073.

• Vând apartament 2 camere, 
centru oraș Brad, parter (spațiu 
comercial). Informații latei, nr. 651938.

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 2, Orăștie, tel. 247074. (7378)

• Vând garsonieră, zona Miorița.
Tel. 623273, după ora 20. (7659)'

• Vând apartament 2 camere, 
lângă liceul Auto. Tel. 627104 (5029)

•Vând casă, în Deva. Informații 
tel. 223041, după ora 20 (7160)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, bdul Decebal, bl. 36, ap. 36. (7163)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj II, mici îmbunătățiri, plus garaj. 
Tel. 058/812490 (7271)

• Vând casă (grădină, pădure), 
Câmpuri Surduc, preț negociabil. Tel. 
218761 (7171)

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

• Vând taragot ’Starga Jos' 
preț 6 milioane. negccinbt Sătciua. 
jud. Alba. nr. 93 Tel. 162. (7511)

• Vând pătut copii. Tel. 215962. 
(7173)

• Ofer pentru închiriere spațiu 
comercial sau birouri. Deva, tel. 
225616(7692)

• Cedez spațiu comercial în
chiriat. Deva, zona Progresului, preț 
19.000.000 lei, negociabil. Tel. 215169 
(7158)

• Caut pentru închiriere garso
nieră sau apartament. Ofer 80-150 
DM. Tel. 233637(7160)

• Societate comercială angajea
ză tâmplari. Informații tel. nr. 226149, 
094/515468 (OP)

ÎNCHIRIERI

• Redactez proiecte diplome, 
pictograme și grafice color. Tel. 
216717(7689)__________________

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

• Soțul îndurerat și veșnic 
nemângâiat, profesor Mircea, 
reamintește celor ce au cunoscut- 
o și au iubit-o că au trecut 6 luni de 
la despărțirea tristă și ireparabilă 
de cea care a fost

prof. VIORICA ZASLOȚI

• Veșnic nemângâiați soția, 
fiica, ginerele și nepoata anunță 
trecerea unui an de la dispariția 
celui care a fost

plt.odj. (r) KISTOTH (POAIY)

Spitalul C.F. Simeria 
organizează în termen de minimum 15 zile de 

la data apariției în ziar concurs pentru 
ocuparea postului de:

Contabil I A
Informații privind condițiile de participare la 

concurs și tematica se obțin de la sediul unității 
din Simeria, str. Avram lancu, nr. 26 sau la 
telefon 260681.

----------------------------------------------- 1

INTERNATIONAL s.r.l.

• Vând Volvo 244 DL C.I.V. VT99, 
eventual talon. Tel. 094/500728 (7618)

•Vând Peugeot J5 Diesel, 1987. 
Informații tel. 650082 (7512)

• Vând Opel Kadett 1,6, înma
triculat, 1986, tel. 092/222754 (7176)

• Vând vitrine frigorifice orizon
tale, stare nouă, preț avantajos. Tel. 
094/561586(7638)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
01/6376273, 092/312628, 092/

OFERTE DE 
SERVICII

o soție iubitoare, o rudă și prietenă 
sinceră, un dascăl minunat. Paras
tasul de pomenire va avea loc la 
Biserica din Vețel, la 24 mai 1998. 
Dumnezeu să îi dea odihnă bine- 
meritată! (7653)________________

• Se împlinesc două decenii de 
când dragul și scumpul nostru

EUGEN FIRCZA
a trecut în eternitate. Și astăzi este 
viu în sufletele noastre. (7170)

•Amintim celor care au cunos
cut-o și au prețuit-o că s-a împlinit 
un an de la dispariția dragei 
noastre

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

• S.C."Nardus Farm" SRL Ha
țeg, cu sediul în Hațeg, str. Piața 
Unirii, nr. 1 anunță intenția de 
autorizare din punctul de vedere

LĂZURCĂ ELENA

Soțul, fiica și fiul îi vor păstra 
amintirea și o vor plânge cu 
nesfârșită dragoste.

r
342629 (MP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), video, 
satelit. 092368868.

• PARBRIZE. Deva, str. Dragoș 
Vodă, 14. Tel. 225075 (7670).

• Vând tablă zincată 0,5 mm, cu 
72.000 le/coală, în Deva. Tel. 219232, 
211041 (7675)

• Vând lăzi orizontale, inventar 
apicol și ceară. Informații tel. 234271, 
094/591600(7658)

• Vând garaj sub bloc, încălzit. 
Tel. 621609, după ora 19(7690)

• Piese auto import Italia, la 
magazinul Orlando, Alba lulia, str. 
Traian, nr. 57, tel. 058/810958 (7380)

• Vând boiler apă caldă și 
centrală termică (gaz). Asigur montaj. 
Tel. 092/701072,723908 (5079).

• Vând motocicletă Jupiter 3, cu

mediului. Eventualele reclamații 
: depun la APM Deva, în termen 
; 15 zile. (7695)

DIVERSE

• Cu autorizația nr. 15567/98 s- 
a deschis societatea Bulgaru având 
ca obiect de activitate comer
cializare produse alimentare și 
nealimentare în Hunedoara, str. 
Trandafirilor, nr. 31. (7374)

• Solicit împrumut financiar 6500 
DM. Garanții camion 7,5. Tel. 094/ 
614541 (7151)

PIERDERI

ataș, preț 3.500.000 lei. Tel. 241652 
(7381)

• Vând SRL fără activitate, 
Romos, nr. 133, preț convenabil. (7377)

• Școala Normală "Sabin Drăgoi" 
Deva vinde țiglă din recuperări. 
Licitația va avea loc în data de 
22.05.1998, ora 10, la sediul unit[ții 
din str. Gh. Barițiu, nr. 2, Deva. (7161 j.

• Pierdut declarație vamală de 
călător nr. 1352/9.05.1998.0 declar 
nulă. (7165)

• Cauba Gheorghe, angajat al 
Depoului CFR Simeria, funcția 
mecanic ajutor, actualmente elev al 
Grupului Școlar CFR Timișoara, 
pierdut autorizație de călătorie pe 
CFR. (7270)

<•-

Direcția de 
Telecomunicații 

Hunedoara
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Vinde prin licitație publică, în ziua de 
04.06,1998, ora 12, la sediul Direcției de 
Telecomunicații Hd, din str, Libertății, nr.2, 
■următoarele mijloace fixe scoase din 
funcțiune:

S CTA 7D Deva;
CTA 7D Simeria;

® CTA 7D Orăștie
precum și piesele de schimb din stocul 

de rezervă aferente lor.
Relații suplimentare la tel: 204291 sau 

204329.
V --------------------------------------------

• Cadrele S. J.P.T.F. Hunedoara 
sunt alătui de pit.adj. Bălțatu 
Constantin de la Postul de Poliție TF 
Deva, la greaua pierdere provocată 
de trecerea în neființă a tatălui

BĂLȚATU I0AN

Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. (7162)

• Familiile Csonka Ludovic și 
Engel John regretă nespus dispa
riția tatălui și socrului

GHILEAI0AN
Dumnezeu să-l ierte și să-l 

odihnească! (7181)

• Fam. prof. Dobrei anunță cu 
durere dispariția celui care a fost

bunul GHILEA
Dumnezeu să-l odihnească! 

(7181)

acordă numai în

luna MAI
reducere de

DGMPS - Oficiul forter

de munca și șomaj
Organizează în data de 1 iunie 

1998, ora 9, concurs pentru ocuparea 
a cinci posturi, după cum urmează:

1 post referent (studii medii) - 
BFMȘ Petrila;

1 post referent (studii medii) - 
Oficiul județean de forte de muncă și 
șomaj;

1 post referent (studii medii) - 
BFMȘ Petroșani;

1 post referent (studii medii) - 
BFMȘ Ilia;

1 post economist (studii supe
rioare) - CCRPȘ Deva.

Informații suplimentare se pot ob
ține la telefon: 217048 sau 216151 
(dșoara Crișan Daniela) sau la sediul 
OFMȘ județean, P-ța Unirii, nr.2, et.II, 
cam.3.

Ultima zi de înscriere: 29 mai 
1998.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A
DRUMURILOR - RA DEVA

Organizează in 28 mai 1998, ora 9 
Licitație deschisă pentru vânzarea:

O 3 autoturisme Dacia 1310 break;
3 2 autoturisme ARO 10.
Licitația are ioc ia sediul DJD -RA, str. Dragoș Vodă 

nr. 1-3.
Autoturismele pot fi văzute la Baza Auto DJD-RA, 

str. C.A. Rosetti (lângă OGA).
Informații la telefon 054/225090.
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| la aparate pentru

călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare
• ambientizare

Deva: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Decebal Bl. 5

Hunedoara: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L.,
Bd. Dacia Nr. 6B, Bl. 5

Orăștie: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Eroilor Bl. A parter

K REMPET J.A. 
DEVA

str. C.A.Rosetti, nr. 5, 
tel. 221273, int. 194; 195, fax 226161 

informează agenții economici din municipiul Deva și 
împrejurimi că începând cu data de 15.05.1998 execută 
următoarele activități noi care nu au mai fost realizate 

în cadrul societății:
E încărcat tuburi de oxigen puritate minimum 99,2%; 
E reparat tuburi de oxigen și reductoare;
E verificat la scadență funcționarea tuburilor de 

oxigen și reductoare.
Rugăm pe cei interesați să depună comenzile la Serv, 

desfacere.

S.C. Soma Impex S.R.L Sibiu
execută pe bază de comandă:
> instalații hidraulice pentru mașini unelte și 

utilaj mobile;
> proiecte la temă, modernizări, reparații, de

panări;
> prelucrări mecanice pe strunguri automate.
Informații și comenzi tel/fax: 069/446218.

S.C. ROMNIHUNG TRADE S.R.L. Timișoara
HAINE LA KG ! 

IMPORT CANADA
- cea mai bună calitate
- baloți de 45 kg
- toate sortimentele de vară
- preturi accesibile.

Inf. latei: 094612557



Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA UE:
> f

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

S.C. ALUMMIU COMF SRL 
CONFECȚIONEAZĂ ȘI 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: 054/230531.

MQDEX5'jjp HOLDING

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMIN1E IMPORT 

DINȚARĂ

Vă oferă

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

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie - 
tel/fax 054-24.79.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96 

Oferă
Produse electrocasnice"cu prețuri reduse 

Preț vechi Preț nou
ST aspirator TRACY 1300 W 599.000 lei
■/ mașină de spălat vase 60 I LWWMHTIei 1.350.000 lei

fvVi > Centrale termice pe gaz și calorifere 
„ cu plata în 24 de rate și avans O,

\ ' prin magazinul CENTRAL Orăștie
■ ’ tel: 054-24.74.96.

Depozit materiale de construcții

S C. CLASS -PROIECT SRL Deua
Str. Mihai Eminescu, 48, tel: 232715

Oferta săptămânii
ciment, var, ipsos, ciment alb, aracet, cuie,1 

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

feronerie pentru tâmplărie 
lemn.

îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 
calitate, bogată în sortimente de sezon, am
balată in saci transparenți:

✓tricouri, pantaloni scurți, costume baie; 
✓bluze, cămăși;
✓fuste, rochii, pantaloni;
✓ articole casnice;
✓ treninguri; 
✓încălțăminte.

NOU! NOU! NOU!

Baloți de 45 kg cu îmbrăcăminte de 
vară cu conținut mixt la prețul de numai 
4500 lei + TVA/kg.

NU UITAȚI:
LA NOI - CELE MAI AVANTAJOASE PREȚURI!

Informații: Clițj-Napoca, 
str. luliu Maniu, nr.6, 
tel: 064/193493; 

018/623482.

Orar depozit: 
Zilnic 8-18
Sâmbătă 8-14

autocolante publicitare
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS ! 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL ! 
TTTTm CONCEPȚIE GRAFICĂ 

COMANDAțl ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR ț

Firmă de producție cu sediul în Timișoara 
angajează pentru distribuția produselor 

"ESPANOL" în județul Hunedoara
REPREZENTANT VÂNZĂRI

Condiții: experiență în domeniu
vârsta 25-35 ani

Informații la tel.: 056/127420, 226893, 226891

Auto schrott Transit Arad
Calea Lipovei, nr. 211

Tel: 057/267089,057/266033,018/621910, Fax: 057/259833-
Parc auto specializat în cumpărări și dezmem

brări autoutilitare (mașini transport marfă și 
persoane) vinde din stoc piese pentru majoritatea 
bus-urilor până la 3,5 t precum:

VW LT, transporter, Ford Transit, Fiat Ducato, 
Iveco, Renault Master, Trafic Citroen C 25, C 35, 
Peugeot J5, Mercedes 207-407.

De asemenea, aduce la comandă în regim de 
urgență piese de schimb noi pentru autoturisme și 
autoutilitare (elemente caroserie, piese motor) atât 
europene cât și japoneze.

~| Singurul parc-auto specializat în 
autoutilitare din vestul țării.

Atenție!

EXPRESCOM R_ 
iubiri 054-217009

092 - 281882
Q FIRME LUMINOASE
Q PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

£3 PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

SC AUROCAR SERV SRL ORASTIE
Dealer autorizat al SC Automobile Dacia SA 

Pitești 
vinde toată gama de autoturisme Dacia 

în maximum 7 zile.
De asemenea, automobilele pot fi achiziționate cu 

plata în rate, cu un avans de 30 Ia sută.
Informații la telefon: 247468.

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

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

CP- Centrale telefonice.

NU LASAȚI BANII SA DOARMA!
O lucrare care ar fi salvat zeci de mii de familii 

de la dezastre financiare!

■ Plasamente în valori 
imobiliare

■ Plasamente bancare
■ Plasamente în aur
■ Plasamente prin 

intermediul C.E.C.
■ Plasamente în 

opere de artă

GHID PRACTIC 
pentru micii 
INVESTITORI

*
Informații si sfaturi
pcnirii loți «1 cart'
au tcrnioinisil de 1a * ’• * T 

smw h... 5(Xi.mw '

■ Plasamente în 
valută forte

■ Plasamente prin 
intermediul valorilor 
mobiliare

■ Plasamente prin 
intermediul fondurilor 
de investiții

/o 11.900 lei

Dacă vă pasă de economiile dvs. bănești, nu mai pregetați! Există această lucrare 
care vă poate ajuta să vă puneți BANII LA ADĂPOST de escroci, de devalorizare, de pagubă!

TALONUL DVS. DE COMANDA
□ DA, vă rog să-mi expediati în sistem ramburs, (plata la primire)______ exemplare din lucrarea

«GHID PRACTIC PENTRU MICII INVESTITORI», la prețul special de 11.900 lei/ex., la adresa de mai jos:
Firma_________________________________________Domeniul de activitate
Nume_____________ Prenume
Localitatea________
Ap.____ Sect. /Cod
Pentru facturare, vă rugăm indicați plătitorul: □ firma □ persoana Semnătura

Decupați si expediati acest talon pe adrcsa:RENTROP & STRATON, O.P. 54, C.P. 46, București, sector 1,
sau prin fax, la numerele: (01) 3203884; 3112635; 3112834; 3112812.
Primim comenzile dvs. si la tel.: 092 731 315; 092 722 624; 092 722 625.

Funcție

(0362)
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măritului militar. Comandantul de 
pluton ne explică ce înseamnă 
acest moment, care sunt etapele 
festivității, care este importanța 
Drapelului de Luptă al unității. 
Înțeleg că dispariția sau pierderea 
în luptă a Drapelului conduce 
automat la desființarea respectivei 
unități militare.

O lună. Marele moment este 
aproape. Pas de defilare, epuizare,

repetiții generale. întreg Centrul ne 
sprijină și defilează cu noi. Totul 
trebuie să fie perfect. Suntem 
jandarmi și suntem cei mai buni. 
Ziua cea Mare, 16 mai 1998. Emoții, 
hotărâre, încolonare, sunet de 
fanfară, dor de casă și de cei 
dragi. Totul merqe perfect, ca un 
mecanism bine uns. Plutonul 
Termen Redus este la înălțime. 
Privim cu bărbia sus spre tribuna

oficială unde dl comandant 
Stratulat ne felicită și ne spune 
câteva cuvinte despre 
importanța jurământului, despre 
importanța jandarmeriei și 
despre rolul acestei instituții în 
viața contemporană a României, 
întâlnirea cu părinții, cu prietenii 
și, bineînțeles, permisia. Au mai 
rămas cinci luni.

PUBLICITATE

"CCnrAKTO'L
MEEK"

..•••• ■ t Tț

Curele, furtune, plăci cu inserție și fără 
inserție, toată gama de anvelope, accesorii din 
cauciuc și semeringuri pentru autoturisme - 
găsiți acum în 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!

’ ------------ -------------- z

(Urmare din pag. 1)

promovată de actuala putere, s- 
a opinat printre altele în cadrul 
dezbaterilor de sâmbătă, este 
una greșită fapt ce nu exclude 
mari dificultăți în perioada ur
mătoare. S-au făcut referiri la 
agricultură și la restructurarea 
în minerit și cea din siderurgie. 
In concret s-a apreciat că 
divizarea SC Sidermet SA Călan

Experiența 
în 12 societăți nu este altceva 
decât o sinucidere curată iar în 
minerit s-au dat bani oamenilor 
ca să devină șomeri.

Ca o apreciere generală s-a 
mai spus că din anii 1990 în 
țară nu s-a făcut altceva decât 
experiență, neglijându-se cea 
mai importantă realitate: 
experiența mondială care putea

mondiala
să asigure o altă perspectivă 
României.

In plan politic și social PUR, 
a apreciat secretarul executiv dl 
Dorel Bahrin, dorește să con
tribuie la schimbarea radicală a 
actualei stări, iar în perspectiva 
anului 2005 România să devină 
o țară în care să primeze munca 
și valorile.

Noaptea Devoratorilor de Publicitate

(Urmare din pag. 1) 

masa negocierilor a forțelor aflate 
în divergență. O asemenea 
activitate n-a avut ceva 
spectaculos în ea și nici nu s-a 
dorit acest lucru.

Poporul vede că de opt ani 
batem pasul pe loc și este pe cale 
să-și piardă încrederea în forțele 
politice care-l conduc. Explicația stă 
în aceea că în România, deși nu se 
afirmă fățiș, sunt forțe care se opun 
atât reformei cât și integrării 
europene, iar structurile statale sunt 
adânc penetrate de aceste forțe.

întrebările noastre privitoare la 
modul concret cum a realizat UDMR 
medierea în timduI crizei politice și 
de guvernare și respectiv în ce fel 
se realizează discriminarea pozitivă 
față de românii minoritari în județele 
Covasna și Harghita au primit răs
punsuri din partea dlui Takâcs 
Csaba, respectiv MârtonArpâd. Din

Strădaniile pentru 
dezbinarea românilor...

motive de spațiu vom rezuma 
răspunsurile fără însă a le diminua 
substanța.

în timpul crizei guvernamentale 
UDMR a mediat 14-15întâlniri în care 
au fost dezbătute la nivelul condu
cerii tuturor partidelor problemele din 
coaliția guvernamentală prin care 
fiecare își justifica interesele 
antagonice.

în urma discuțiilor între părți s- 
au avansat soluții de fiecare parte, 
dialogul s-a intensificat și s-a ajuns 
la înțelegere. UDMR a făcut în acest 
scop și sacrificii, cedări de poziții 
ministeriale. în accepția UDMR, 
discriminarea pozitivă nu înseamnă 
a acorda cuiva drepturi speciale de 
care majoritarii nu se bucură, 
înseamnă a asigura minorității sau 
minorităților împlinirea aspirației

normale la dezvoltarea culturii, a 
limbii proprii.

,,In județul Covasna pe care-l 
cunosc mai bine-spune deputatul 
UDMR MârtonArpâd, românii se află 
într-o minoritate numerică nu în 
starea oricărei alte minorități 
naționale. Sunt înjudeț sate în care 
doar20-30 de locuitori sunt români. 
Reprezentarea numerică nu le-ar 
da dreptul la un reprezentant în 
consiliul local. Și totuși ei au repre
zentant. în județ românii sunt în 
proporție de 24 la sută dar ei au în 
consiliul județean mai multi repe- 
zentanți decât ar justifica-o acest 
procent, iarunul dintre vicepreședinți 
este român. în general în organele 
alese raportul este de 2/3 la 1 /3 deși 
populația românească reprezu ită 
doar 114 din cea a județului".

. .no și câștigă '-x 
premii N 

senzaționale
'numai pe baza seriei biletului,' 
X de intrare) /

di
Serviciu

prezintă sâmbătă, 30 mai 1398, ora 15^°, la Casa de Cultură a Sindicatelar-Deva

I GSirr pentru tine

Fii pe fază! Pe 30 mai, orele 19°°, la 
Casa de Cultură, pentru prima dată 

în orașul tău, un spectacol unic, un 
show publicitar de senzație, o 

nebunie importată din Franța, numai 
pentru tine.

Devorează publicitate împreună cu 
iubita, cu secretara, cu 

departamentul de marketing...

SPONSORI

SPONSORI MEDIA

J wisihwih Jurnal

Organizator: Fundația Transilvania Expres
Biletele se găsesc la Casa de f
* tiltură a Sindicatelor-Deva £

Tarife mici. Căsuță de mesaje vocale CONNEX VOX.

DACĂ VOI NU LE VREJI NOI LE VREM!
Vă dăm de știre, boieri dumneavoastră, că de azi încolo tarifele-s 
mai mici la CONNEX GO! Mai mici în timpul zilei, dar și mai 
mici la ceas de seară și în week-end! Intre orele 7 scara și 7 dimineața, 
ca și la sfârșit de săptămână, puteți sta la taifas mai mult de-acum.
Și vă mai dăm de știre, dragi boieri, că de azi ‘nainte puteți primi și o 
căruță de mesaje: le ține minte VOX, căsuța de mesaje! Pentru că tot omul 
care are CONNEX GO! primește gratuit și CONNEX VOX*. Boierie! 
Urmăriți, domniile voastre, tabelul de mai jos:

” nlrlr* f.v I'lUojf

APELURI LUN1-VINERI
(07:00-19:00)

LUNI-VINERI
(19:00-07:00)

SAMHATA. DUMINICA SI 
SÂSIIÂWMILE LECALL

De la CONNEX h 
CONNEX

0.10 USD/min. 0.20 USD/min.

Dc la CONNEX h orice 
altă dcslinațic in România**

0.60 USD/min. 0.10 USD/min.

De la CONNEX Ia
1 CONNEX VOX

0.10 USD/min. 0.20 USD/min.
Informații la: 302.11.11

CONNEX GO!, un serviciu legendar, acum cu telefon sau fără.

* Pentru toți cei care vor cumpăra unul dintre pachetele CONNEX GOI începând 
cu 18 mai, căsuța de mesaje vocale va fi activată în maximum 2d de ore de la primul 
apel primit sau emis. Pentru informații suplimentare despre noile tarife și CONNEX 
VOX. sunați GRA TUIT la 777.

De acum înainte. 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL.


