
• - Costele, iar m-ai 
înșelat! M-am săturat! Eu 
mă întorc la mama!

- Bine, dacă tu te 
întorci la maică-ta, eu 
mă întorc la nevastă-
mea...

ÎN PREOCUPĂRILE 
EDILILOR

Parcul Orăștie!, cel de la intrarea în oraș 
dinspre Deva, a fost mai de mu it obiectul 
unor critici în paginile ziarului nostru pentru 
modul în care era gospodărit. Lucrurile s-au 
schimbat în bine în ultimii 2-3 ani.

fntrebat ce mai e nou prin municipiul pe 
care-l “păstorește”, primarul Iosif Blaga a 
răspuns fără ezitare: “am reușit iluminarea 
modernă a parcului. Acum avem un parc cu 
care nu ne este rușine". (i.C.)

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul
I

Hunedoara

Criminal la 72 de ani!
La 72 de ani, Gheorghe Giură din satul Poieni, 

comuna Densuș, a ajuns criminal. Și acest lucru, 
întrucât, în noaptea de 19 mai a.c., în jurul orei 23, 
pe fondul unor stări conflictuale mai vechi și 
profitând de starea de ebrietate a nurorii sale, în 
timp ce aceasta dormea în grajdul animalelor, i-a 
aplicat mai multe lovituri cu o lopată în cap.

Cadavrul a fost găsit a doua zi de soția lui 
Giurcă, în jurul orei 13, când a fost anunțată poliția.

Victima se numește Ana Giura, avea 52 de 
ani și locuia la același domiciliu. (V.N.)
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Social-democrația 
lucrează pas cu pas

Z

iața politică româ
nească tinde spre 

clarificări. Chiar dacă nu vor 
avea loc alegeri anticipate, 
până în anul 2000 - data 
alegerilor programate - nu mal 
este mult. Așa că forțele 
politice încearcă să se 
regrupeze, să se unească în 
nuclee puternice, capabile să

TE

acceadă la guvernare, la 
putere. Este clar că partidele 
de buzunar, fără o strategie 
proprie și putere de influen
țare a electoratului, vor 
dispărea de pe scena politică 
ori se vor dizolva în partide 
care s-au impus, care au ceva 
de spus în demersul lor.

Și așa cum analiștii politici 
prognozează, se vor conso
lida câțiva poli politici de 
rezonanță, numiți, de la stânga 
la dreapta sau invers, creștin- 
democrat, liberal, social
democrat, socialist, poate și 
altele.

Unul dintre aceste nuclee 
încearcă să se închege. Două 
partide cu doctrine relativ 
apropiate negociază 
vreme la îngemănare, 
curând au semnat un 
col de colaborare
lamentară. Este vorba despre 
un partid istoric, integrat în 
coaliția aflată la putere și 
despre altul, abia născut, fost 
în structurile puterii și acum 
în opoziție. Ele sunt PSDR și 
ApR, care prin vocile preșe
dinților lor - Sergiu Cunescu, 
respectiv Teodor Meleșcanu 
- își propun ca împreună să 
extindă spațiul social-demo
crat în Parlamentul României, 
să promoveze o serie de 
inițiative cu amprentă social- 
democrată.

de o 
iar de 
proto- 

par-

Dincolo de motivațiile 
apropierii celor două forma
țiuni politice se pare că le 
unesc și alte coordonate. 
PSDR speră să-și întărească 
astfel poziția și să-iasă din 
conul de umbră al Con
venției Democrate Române, 
în care l-a cufundat cu 
abilitate dl Petre Roman, 
președintele PD, iar ApR 
urmărește pătrunderea în 
Uniunea Social Democrată, 
alături de PD și PSDR, deci și 
în Parlament, iar pe termen 
mai lung - alături de acestea 
două - și în Internaționala 
Socialistă, unde PDSR-ul dlui 
Ion Iliescu n-a fost acceptat. 
Și chiar dacă dl Petre Roman 
este mirat de alianța dintre 
cele două partide, motivând 
că unul (PSDR) are doctrină 
social-democrată, iar celălalt 
(ApR) și-a înscris mai curând 
o doctrină social-liberală, 
colaborarea celor două 
apare totuși ca un prim pas 
spre marea coaliție a forțelor 
social-democrate în per
spectiva alegerilor din anul 
2000. Oricum, spune liderul 
PD, colaborarea dintre PSDR 
și ApR nu afectează în vreun 
fel USD și demersul ei 
parlamentar. Șl nu-l exclus 
ca nu peste mult timp USD 
să-i deschidă poarta și ApR, 
construind o puternică 
uniune social-democrată, 
care să atragă în rândurile 
ei și alte opțiuni de.aceeași 
orientare. Ar fi încă un pas.

De altfel, liderii PSDR și 
ApR și-au manifestat dispo
nibilitatea de colaborare șl 
cu alte forțe democrate, 
inclusiv cu PDSR - un alt 
mare și necesar pas - în 
pofida faptului că “politica 
PDSR este incompatibilă cu

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

iLaursare le carte
Miercuri, 27 mai a.c., ora 16, la Casa Cărții din Deva are 

loc lansarea cărții “Dictatorul sau Dumnezeu trucat" semnată 
de Alain Vuillemin, profesor la Universitatea din Arras 
(Franța). La manifestarea, organizată de Asociația Francofonă 
“FRADEV” și Inspectoratul pentru Cultură al județului 
Hunedoara, va participa autorul cărții Alain Vuillemin și 
traducătoarea Liliana Șomfeleanu (Cluj-Napoca). (M.B.)

“Zilele scriitorilor
zărăndeni”

în perioada 28-29 mai a.c., la Brad, are loc ediția a Vlll-a a 
“Zilelor scriitorilor zărăndeni”, manifestare tradițională de 
mare impact în spiritualitatea hunedoreană, organizată de 
Inspectoratul pentru Cultură al județului Hunedoara, 
Biblioteca Județeană “Ovid Densusianu” Deva, Primăria, 
Biblioteca municipiului Brad, Primăria Blăjeni. Cu acest prilej 
vor fi organizate un simpozion științific pe tema “Contribuții 
privind desfășurarea Revoluției de la 1848 în comitatele 
Hunedoara și Zarand” (Brad, Blăjeni), colocvii literare “Bradul 
în documente și evocări literare” (Brad) ș.a. Deschiderea 
manifestării va avea loc joi, 28 mai '98, ora 10, la Casa de 
cultură din Brad. Participă scriitorii Marcel Petrișor, Mircea 
Vaida, Radu Selejan și invitații ediției - Paulina Popa, Nicolae 

JMicoară-Horia. (M.B.)

■ Președintele - in 
Canada, premierul - in 
Turcia. Dl Emil Constanti- 
nescu efectuează o vizită în 
Canada, împreună cu o dele
gație din care fac parte și 
ministrul de externe Andrei 
Pleșu și ministrul privatizării, 
Sorin Dimitriu. Discuțiile, 
începute duminică, vizează 
dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre cele 
două țări. Mai aproape, în 
Turcia, se află premierul Radu 
Vasile, care participă, la 
Istanbul, la o reuniune inter
națională pe tema punerii în 
valoare a rezervelor de petrol 
și gaze din Marea Neagră și 
Marea Caspică.

■ TIBCO ’98. Joi, 21 
mai a.c., la Complexul expo- 
zițional Romexpo din Capi
tală s-a deschis Târgul Inter
național de Bunuri de 
Consum - TIBCO '98. Aflat la 
a XV-a ediție, manifestarea 
reunește 611 expozanți, 
dintre care 1.45 sunt de 
peste hotare, in paralel au 
fost deschise alte trei ex
poziții: Auto Expo Tehnica 
'98, Cer Glass '98 și Expo 
Sound plus Light '98. TIBCO 
figurează în calendarul de 
profil din Europa și din lume, 
fiind atestat de Uniunea 
Târgurilor Internaționale încă 
din anul 1994.

Românii din Ungaria 
au venit... acasă

Cu mai multe luni în urmă, în 
1997, foarte activul preot doctor 
I.O. Rudeanu, colaborator devotat 
al ziarului nostru, a mediat o 
relație de prietenie între 
Prefectura județului Hunedoara și 
Autoguvernarea românilor din 
Ungaria. Apropierea efectivă 
între cele două comunități s-a 
produs în scurt timp, prin vizita 
pe care o delegație hunedoreană 
a făcut-o fraților întru grai și 
simțire românească, în județul 
Bekescsaba, mai precis la Gyula, 
acolo unde-și are sediul sus- 
numita asociație, al cărei 
președinte este profesorul de 
limba română, loan Budai (nu și 
Deleanu, cum îi place domniei 
sale să se recomande), directorul 
singurului liceu românesc din

• •

Ungaria, “Nicolae Bălcescu”, din 
Gyula.

La sfârșitul săptămânii 
trecute, o numeroasă delegație 
a Autoguvernării românilor din 
Ungaria le-a întors vizita 
hunedorenilor, petrecând clipe 
extrem de agreabile în județul 
nostru. Și pentru că prima 
impresie este și cea mai 
puternică - nu-i așa? -, românii 
din Ungaria s-au simțit excelent 
împreună cu frații la care au 
venit în vizită, la cina organizată 
vineri seara la restaurantul 
“Sarmis” din Deva, agrementată 

de îndrăgite melodii de
Dumitru GHEONEA, 

Ion CiOCLEi

și

(Continuare în pag. 5)

emotionante evocări și omagii - prof. 
Stela Stănescu (absolventă a 
Liceului “Samuil Micu” și acum 
dascăl la liceul brădean), Maria 
Mocanu (absolventă a Școlii 
Normale Ortodoxe de Educatoare 
din Beiuș în urmă cu 48 de ani), 
Romulus Neag (profesor al Liceului 
“Avram lancu "). Despre activitatea 
extrașcolară valorificată prin 
intermediul revistelor celor două 
licee au vorbit elevele Cristina 
Ardelean (Beiuș) și Ioana Circo 
(Brad), iar despre “Locuri și fapte

Propunându-și să reînnoade 
“legăturile frățești” care au existat 
practic încă de la începuturi cu primele 
școli românești din Transilvania, 
Liceul Teoretic “Avram lancu” din 
Brad a sărbătorit, sâmbătă și 
duminică, o nouă ediție a Maialului. 
După ce în primele două ediții (reluate 
după 50 de ani) oaspeți, apoi gazde, 
au fost colegii din Bistrița Năsăud, 
anul acesta a venit rândul Colegiului 
Național “Samuil Vulcu ’’ din Beiuș să 
fie invitat la Brad.

în “cvintetul” Blaj, Beiuș,

ta Liceul Teoretic “Avram lancu” Brad
Brașov, Bistrița Năsăud, Brad, centrul 
frământărilor culturale și politice al 
românilor din Bihor a devenit locul 
înființării celui de-al doilea liceu 
românesc din Transilvania. Pe 
frontispiciul lăcașului fondat de 
cărturarul luminist Samuil Vulcan, la 
6 oct. 1828, stătea scris: "Pentru 
educarea tineretului acestei provincii". 
Din rândul acestor tineri aveau să se 
afirme (ca și la Brad, de altfel) viitoare 
personalități mai cu seamă ale vieții 
cultural-științifice românești. Așa 
încât, dobândind de-a lungul anilor o 
anumită tradiție, preocuparea actuală 
și permanentă o reprezintă îmbinarea 
acesteia cu modernitatea, după cum 
afirma dl prof. Teodor Rif în cadrul 
sesiunii de comunicări desfășurată în 
debutul manifestării. Dincolo de 
subiectele lucrărilor prezentate de 
profesorii Dorin Crișan (inspector ge
neral adjunct), Stelian Circo 
(directorul Liceului “Avram lancu ”), 
Marius Boldor (Colegiul Național 
“Samuil Vulcan") și loan Făgădaru 
(Lie. "Avram lancu”), această primă 
întâlnire a elevilor și a cadrelor 
didactice a constituit un prilej de

memorabile din Zarand" - eleva 
Claudia Iosin.

Finalizată cu un scurt moment 
artistic susținut de câțiva elevi 
brădeni, sesiunea de comunicări a 
avut loc într-o ambianță 
“împodobită" de cele 27 de lucrări 
(picturi) ale artistului plastic Eugen 
Patachi, directorul Liceului de Artă 
Plastică din Cluj, prezent la 
manifestare. Aceasta în timp ce în 
holul liceului își aștepta vizitatorii 
o altă expoziție de pictură, cea a 
talentatului elev brădean Teodor 
David.

Acțiunile ce-au urmat - întreceri 
sportive (baschet, fotbal), discoteci 
iar duminică vizite la Muzeul 
Aurului, Muzeul de Istorie și 
Etnografie din Brad și la 
Pantheonul de la Țebea ■ n-au făcut 
decât să destindă treptat atmosfera 
și să-i apropie deopotrivă pe elevi 
și pe profesori, cele două licee din 
Brad și din Beiuș cunoscându-se de- 
acum mai bine și împărtășindu-și 
din experiența și preocupările 
fiecăruia.

Georgeta BÎRLA

Program pilot pentru reintegrarea țiganilor
Din inițiativa dlui Petru Radu 

Păun Jura, secretar de stat la 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, vineri, 22 mai a.c., la 
Orăștie a avut loc o dezbatere pe 
problema reintegrării țiganilor, 
întâlnirea de la Orăștie a reunit 
factori cu munci de răspundere de 
la Președinție, Guvern, Prefectură, 
Consiliul Județean, Primăria locală, 
precum și reprezentanți ai țiganilor.

Potrivit declarațiilor dlui 
secretar de stat întâlnirea de la 
Orăștie vizează promovarea unui 
program pilot pentru reintegrarea 
țiganilor și se derulează după un 
model irlandez ce vizează crearea 
unui parteneriat local care să preia 
toate problemele acestei etnii.

Municipiul Orăștie nu a fost ales 
întâmplător întrucât are un număr 
mare de țigani iar problemele

acestora sunt dintre cele mai 
grave, majoritatea dintre țigani 
ajungând practic să nu aibă din ce 
trăi.

Crearea unui parteneriat local, 
în opinia dlui Petru Radu Păun Jura, 
reprezintă una dintre cele mai 
viabile căi pentru soluționarea 
actualei stări economico-sociale a 
țiganilor. După unele estimări 
municipiul Orăștie totalizează circa 
3000 de țigani fără a mai lua în 
discuție împrejurimile unde 
locuiesc alte câteva sute. Condiția 
socială a țiganilor depășește orice 
limită. în locuințe de doi pe doi metri 
s-a ajuns să locuiască 11 
persoane, fără apă, fără căldură 
și fără nici o sursă de venit, fapt 
ce explică numărul mare de furturi 
pe care le comit, în special de 
produse alimentare.

îp dialogul pe care l-am avut 
cu dl Petru Radu Păun Jura, 
domnia sa și-a exprimat 
nemulțumirea asupra felului cum 
sunt tratate problemele sociale de 
către autoritățile locale din Orăștie 
care „mai mult se plâng decât să 
ia taurul de coarne. Nu există nici 
un proiect viabil pentru rezolvarea 
acestor probleme, deși există în 
acest sens posibilitatea unor 
finanțări europene", ne-a mai 

..spus între altele interlocutorul 
nostru.

Pentru soluționarea gravelor 
probleme ce vizează comunitatea 
țiganilor din zonă, vineri la Orăștie 
au fost prezenți cei mai buni 
experți din domeniu, din țară, 
urmând ca într-o perioadă scurtă 
de timp să se stabilească un plan 
concret de acțiune.

Un program similar a fost 
promovat la Cugir, în 1997, unde 
numai după un an s-a ajuns la 
cinci-șase proiecte viabile în care 
sunt cuprinși 53 de salariați.

Inițiatorii programului pilot 
pentru reintegrarea țiganilor ce 
se intenționează să fie promovat 
la Orăștie cred că acesta poate 
fi demarat încă din toamnă când 
se pot obține primele fonduri. 
Pentru promovarea acestui pro
gram pilot s-a mai precizat de 
cărtre dl Petru Radu Păun Jura 
este nevoie de implicarea tuturor 
factorilor de răspundere - 
sănătate, învățământ, autoritățile 
locale și nu în ultimul rând a 
Ministerului Industriilor pentru a 
sprijini o zonă ce tinde să moară 
de la o zi la alta.

Cornet POENAR

■ Sfântă imuni
tate. Procurorul general al 
României, Sorin Moisescu, a 
solicitat ministrului Justiției 
declanșarea procedurii de 
ridicare a imunității parla
mentare senatorului Corne- 
liu Vadim Tudor. Preșe
dintele PRM este cauză în 17 
dosare depuse la Parchetul 
Curții Supreme de Justiție 
privind calomnii și insulte 
aduse unor personalități. 
Parchetul cere trimiterea în 
judecată a lui CVT.

■ SPP se restruc
turează. Consiliul Suprem 
de Apărare a Țării, întrunit 
săptămâna trecută într-o șe
dință de lucru, patronată de 
președintele său și al țării, 
dl Emil Constantinescu, a 
hotărât restructurarea radi
cală a Serviciului de Pază și 
Protecție, cu circa 25 la sută, 
perfecționarea profesională 
și organizatorică a organis
mului SPP. S-a decis, de 
asemenea, desființarea Uni
tății Militare 0215, devenită 
anacronică, prin calitatea

angajaților săi, în general 
cadre ’ ale fostei poliții 
politice a României.

■ S-a finalizat Le
gea bugetului de stat. 
Deciși să lucreze șapte zile 
pe săptămână pentru analiza 
și adoptarea Legii bugetului 
de stat pe anul 1998, 
parlamentarii s-au grăbit 
totuși și au încheiat docu
mentul în cursul zilei de 
vineri, 22 mai a.c., când au 
aprobat 40 din cele 61 de 
articole ale legii, pentru a nu 
rata week-end-ul. Legea, în 
ansamblul ei, va fi supusă 
votului în plen al parla
mentului în cursul zilei de 
astăzi.

■ Scandalul țigă
rilor de la Otopeni s- 
a estompat. în Afacerea 
“Țigareta II Otopeni”, 
cercetările au ajuns într-un 
punct mort. Alte arestări, 
anunțate, nu s-au făcut. 
Parchetul Curții Militare de 
Apel București a prelungit 
mandatele de arestare ale 
celor șapte Inculpați, pen
tru care avocațil lor ceru
seră punerea în libertate, 
în replică, avocațil au con
siderat că hotărârea este 
neconstituțională și au re
cuzat completul de jude
cată al Parchetului Curții 
Militare de Apel.
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3 BERBEC
Aveți termen de predare a 

unor lucrări; grăbiți-vă căci 
situația nu suportă nici o 
amânare. O problemă de 
sănătate se va rezolva în 
mod neașteptat.

□ TAUR
Asocierea cu o persoană 

mai în vârstă vă este 
favorabilă. Este posibil să 

i -aștigați bani datorită unei 
i rude apropiate.

2 GEMENI
Relațiile cu părinții sunt 

! piioritare. Aveți grijă să nu 
.ă ia gura pe dinainte căci 

l ați putea jigni pe cineva. Ați 
putea să faceți un pas înain
te în realizarea profesională.

O ’ RAC
Inițiativele dv se vor 

dovedi strălucite, aducându- 
vă o realizare matefială. 
Popularitatea dv este în 
continuă creștere, ceea ce 
vă asigură o oarecare 
protecție.

3 LEU
O mare realizare vă va 

bucura în mod deosebit. 
Din partea unor rude înde
părtate veți primi vești care 
vă vor pune pe gânduri.

3 FECIOARĂ
Nu vă grăbiți în luarea 

deciziilor căci puteți greși. 
Un prieten observă situația 
delicată în care vă aflați și 
vă vine în ajutor. Tatăl dv ar 
putea avea unele neplăceri.

Z> BALANȚĂ
Inițiative utile în ceea ce 

privește activitățile domes
tice. Relația cu persoana 
iubită evoluează bine, deci 
nu interveniți în nici un fel.

3 SCORPION
S-ar putea să vă viziteze 

colegi de la serviciu căci 
aveți ceva de lămurit. Un 
detaliu din propunerea ce vi 
se face vă nemulțumește.

O SĂGETĂTOR
Aveți șansa de a realiza 

ceva deosebit în profesia dv., 
iar relațiile cu șefii se vor 
îmbunătăți. O vorbă scăpată 
din neatenție poate dăuna 
relațiilor cu cei din jur.

3 CAPRICORN
Zi deosebită; atât material 

cât și sentimental situația 
este profitabilă. Vă veți pune 
de acord cu persoana iubită 
asupra unor chestiuni 
delicate.

3 VĂRSĂTOR
Șansa vă este favorabilă 

în rezolvarea unor afaceri 
sau probleme pers’onale. 

Procedați însă cu atenție 
pentru a nu avea neplăceri. 
Prudența trebuie pusă pe 
primul plan.

O , PEȘTI
La serviciu colaboratorii 

vă solicită părerea în multe 
probleme; deși vă obosește, 
nu vă deranjează. Vă 
preocupă o problemă de 
sănătate pe care nu ați vrea 
s-o neglijați.

Campionatul Mondial de 
fotbal pentru tineret 

ROMÂNIA - OLANDA 1-2

în finalul partidei: “Avem 
echipă, avem valoare, la 

Deva e sărbătoare!’’
VEGA DEVA - GAZ METAN MEDIAȘ 2-1

S-a scris foarte mult în 
presa noastră de spe
cialitate despre puternica 
echipă a Olandei, și cât îi va 
fi de greu tineretului nostru 
să treacă de această 
formație pentru a avea 
posibilitatea să ajungă pe 
podiumul Campionatului 
Mondial de fotbal - tineret ’98. 
Dar, ca și altă dată, ai noștri 
s-au temut mai mult decât ar 
fi trebuit și cu toate că au 
jucat bine, unele perioade de 
joc au fost foarte bune, au 
trebuit să părăsească 
terenul învinși, în urma a 
două mari greșeli în apărare. 
Tinerii fotbaliști români au 
deschis repede scorul, în 
minutul 6, când Dănciulescu 
a fost faultat în careu de 
portarul olandez. A executat 
puternic, plasat, Contra, și 
tabela de marcaj s-a 
modificat pentru prima oară 
1-0 lăsându-ne impresia că 
ai noștri pot să obțină o 
prețioasă victorie. Din 
păcate, în min. 16, Linear - 
deși avea 3 posibilități să

îl\l CUPA LIGII
Rezultatele de vineri, în grupe:
STEAUA-DINAMO 1-1
FC ARGEȘ - CHINDIA TÂRGOVIȘTE 2-1
FCM BACĂU-CEAHLĂUL P.N. 5-0
UNIV. CRAIOVA - PETROLUL 0-0
FARUL C-ȚA- RAPID 3-4
OȚELUL GALAȚI - FORESTA 3-0 (neprezentare)
CSM REȘIȚA-JIUL 1-0
Ieri, au avut loc meciurile din semifinale între FCM Bacău - Petrolul 

și Steaua - "U” Cluj.
Finala Cupei Ligii se va disputa joi, 28 mai, în Capitală.

"botul rlep»
continua

ezțentaîtiv își ? 
pregătirile .

După stagiul de pregătire la Poiana Brașov, lotul 
reprezentativ de fotbal al țării noastre pentru CM din Franța 
’98, la Câmpina a întâlnit, sâmbătă pe Cimentul Fieni. Scor 
2-1 pentru tricolori - pentru care au marcat Dan Petrescu 
și Moldovan.

lată și formația folosită de Puiu lordănescu: Stelea, D. 
Petrescu, Gică Popescu, Dulca, Selymeș, Ov. Stângă, D. 
Munteanu, Gabi Popescu, Adr. Ilie, R. Niculescu, 
Craioveanu. Au mai jucat: Stângaciu, Ciobotariu, Filipescu, 
Marinescu, Gâlcă, Hagi, Ilie Dumitrescu, Moldovan, 

^Lăcătuș.

Marți 
26 ma^

TVR1 -
6.00 România: la ora 6 fix!

8.30 Tenis turneul de la 
Roland Garros (rez./r) 9.00 
TVR Cluj 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane cu handi
cap 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Katts și câinele 
(s) 18.00 în flagrant (rep.) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
223) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.00 
Patul conjugal (satiră 
România 1993) 22.45
Jurnalul de noapte 0.00 Ca
nary Wharf (s)

TVR 2 '
6.30 TVM. Telematinal 

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

^(s/r) 11.00 Lumea sălbatică 

trimită balonul “acasă”, în 
corner sau aut, a greșit 
nepermis și Wooter a 
preluat mingea, a înaintat 
spre poarta lui Lobonț și a 
înscris sus, în colțul stâng 
1-1. Jucătorii noștri atacă 
mai mult, dar oaspeții se 
apără organizat.

La reluare, românii 
creează câteva faze ce 
ridică spectatorii în 
picioare, Cătălin Munteanu 
și Luțu trimit mingea în 
bară! Cu toții așteptam ca 
jocul foarte bun al tinerilor 
tricolori să fie oglindit și pe 
tabela de marcaj. A venit 
minutul 80 și pe partea 
dreaptă a apărării noastre, 
olandezii, contrar cursului 
jocului, au găsit o breșă și 
De Jong înscrie, aducând 
echipei sale victoria 1-2.

România a aliniat 
formația: Lobonț, Contra, 
Linear (Reghecampf), 
ie nes i, Miu, Fi. Petre, Luțu 
(Mihaicea), Hâdan, Frăsi- 
neanu, (Liță), Dănciulescu, 
C. Munteanu.

a animalelor (r) 11.30 Scena 
politică (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Nimic sfânt 
(s7r) 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica și chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(ș, ep. 126) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup”, Hei-Rap! (cs)
19.10 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (mag. medi
cal) 20.10 Ultimele știri (s) 
20.55 Fotbal CE de tineret: 
prima semifinală (d) 23.30 
Pelerinaje... în comuna 
Poieni

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme

10.10 Omul cu o mie de fețe 
(s/r) 11.11 Film artistic 
(r)12.40 Controverse istorice
13.10 Sfântul (s, ep. 7) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 55) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 55) 19.00 
Observator/Din lumea afa

înaintea acestei partide cu Gaz Metan, 
pentru deveni cărțile erau făcute: chiar dacă 
ar fi câștigat la U.M. Timișoara, ceferiștii clujeni 
nu mai puteau acumula decât 41 de puncte și 
Vega rămânea liniștită în Divizia B cu cele 42 
de puncte acumulate până la ultimul meci al 
returului cu Gaz Metan. E drept că în situația 
că ar fi obținut victoria la Timișoara, iar Poli 
pierdea la Electroputere, cei salvați ar fi fost 
ceferiștii. Ei bine, cu toate acestea, spectatorii 
deveni au umplut stadionul, vrând parcă să 
aplaude eforturile deosebite făcute de jucători, 
antrenori și conducerile asociației și ale secției 
de fotbal pentru eforturile deosebite făcute în 
retur în vederea ieșirii din situația foarte grea 
în care s-a aflat Vega la sfârșitul turului și chiar 
în prima parte a returului și salvarea de la 
retrogradare. Și, cei veniți la stadion n-au avut 
ce să regrete: pe un timp agreabil, au vizionat 
un meci între două echipe scăpate de miză ce 
au etalat multe cunoștințe tactice și tehnice, 
un.joc în continuă mișcare, cu țesături de pase 
și deschideri “la întâlnire", ce au fost apreciate 
cum se cuvine, unele numere personale fiind 
apaudate la scenă deschisă.

Așa cum era de așteptat, devenii au început 
bine motivați să câștige acest meci. în minutul 
2 Szemely centrează pentru Popa aflat în fața 
porții lui Roșea care intervine cu promptitudine, 
iar în min. 7 Berindei expediază un balon de 
la 25 de metri, dar pe lângă poartă. în minutul 
10 însă, devenii deschid scorul. La o nouă 
acțiune de atac, Danciu, din interiorul careului 
de 16 metri, șutează la poartă, Roșea respinge 
mingea care ajunge la Gigi Ștefan aflat lângă 
colțul careului mic și reia direct în plasă 1 - 0. 
Gazdele continuă să inițieze incursiuni spre 
poarta adversă, în min. 17 Szemely face un 
“slalom” printre trei apărători, dar intră într-un

cerilor 19.45 Hidden Agenda 
(thriller SUA ’90) 21.30 Știri 
21.40 Film artistic 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) 11.15 Little 
Miss Marker (f/r) 13.05 Știrile 
PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 40) 
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. 159 21.15 Avocații (s, ep. 
10) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 94)
22.45 Știrile PRO TV 0.45 
Dosarele X (s)

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r)
12.30 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 Christy (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 112) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 112) 20.15 Gardă 
de corp (s) 21.15 Dulce 
răzbunare (co. SUA 1988) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

AGASA *
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Omul 
care voia să fie rege (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s)

DIVIZIA 8?

unghi închis, șutează și portarul reține balonul. 
După numai un minut, lorga a fost foarte 
aproape de egalare, noroc cu intervenția lui 
Rahoveanu. Și după alte două ocazii - a lui 
Popescu de la oaspeți în min. 21 și a lui Gigi 
Ștefan de la gazde în min. 33 când a fost 
excelent deschis de Popa, în min. 35, Vega 
reușește al doilea gol: Danciu lansat pe 
dreapta centrează în fața careului mic și 
Szemely venit în viteză înscrie pe lângă 
Roșea :2-0.

Până la pauză jocul a alternat la cele două 
porii, fără să se înscrie. La numai 11 minute 
de la reluare, oaspeții surprind cu un atac rapid 
apărarea deveană și lorga singur în careu, de 
la 12 metri, înscrie pe lângă Cibotaru ieșit în 
întâmpinarea sa : 2-1.

Jocul devine mai frumos, mai echilibrat,' 
ambele echipe reușind câteva construcții 
spectaculoase, în minutele 62, 63, 67, 70, 83, 
84, 87 și 88, Gigi notând câteva faze la cele 
două porii.

La fluierul final al arbitrului, Silviu Săftoiu, 
din Ploiești, tineri și vârstnici au intrat pe teren 
să felicite și să-și îmbrățișeze favoriții,i 
creându-se o atmosferă sărbătorească, plină 
de voie bună, galeria deveană (excelentă și 
pe parcursul partidei), scandând “Avem 
echipă, avem valoare, la Deva e sărbătoare!", 
“Olimp ole, Deva rămâne în B” și altele.

VEGA DEVA: Rahoveanu (46 Cibotaru), 
Fartușnic, D. Gabriel, Voinea, Berindei, Popa, 
Danciu (46 Vuia), Luca, Dobrescu, Szemely, 
Gigi Ștefan (74 Bădoi).

GAZ METAN MEDIAȘ: Roșea, Handrea, 
Lung, Miclăuș (51 Ciurar), Moldovan, Vitan (68 
Andrei), Callo, lorga, Fr. Popescu (63 Zotta), 
Boruncoi.

Sabin CERBU

17.00 Antonella (s, ep. 167)”^
17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ultimul 
ep.) 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 Le 
choc (f.p. Franța 1981)

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 

ANTENA1 - 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)
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Campionatul județean de fotbal

Rezultatele ultimei etape: Olimpia S. Mare - U.T.Arad 2-1; 
U.M.Timișoara - CFR Cluj 3-1; ASA Tg Mureș - Gloria Reșița 7-1; 
Minerul Motru - FC Inter Sibiu 1-0; Vega Deva - Gaz Metan Mediaș 2- 
1; Dacia Pitești - Unirea Dej 6-4; FC Baia Mare - Corvinul Hunedoara 
2-0; Electroputere Craiova - Poli Timișoara 3-1; ARO C-lung - Apullum 
Unirea Alba lulia 5-3.

Rezultatele ul
timei etape: Termo 
T. S. - CFR Caranse
beș 1-0; FC Vâlcea 
- Petrolul Stoina 1-3;

Min. Lupeni - Minerul Certej 3-1; Aluminiu Slatina - Drobeta Tr. Sev. 2-1; 
Petr. Țideni - Unirea Drăgășani 3-1; Min. Berbești - Șoimii Sibiu 1-0; Min. 
Mătăsari - Parângul Lonea 1-0; Sevemav Tr.S. - Arsenal Sadu 3-0; Mine- 
Ral Rovinari - Petr. Videle 2-0; Min. Uricani - Rulmentul Alexandria 0-2.

CLASAMENTUL FINAL

UNIREA VEȚEL - 
MINERUL IIGHELARI »-3

CLASAMENTUL FINAL

A promovat în Divizia A Olimpia Satu Mare. Electroputere 
Craiova susține un meci de baraj cu FC Onești din Seria I, 
pentru promovare în Divizia A

Au retrogradat U.M.Timișoara, Gl. Reșița și CFR Cluj.

M. OLIMPIA S.M. 34 20 6 8 68-40 66
2 ELECTROPUTERE 34 20 1 13 63-44 61
3. FC BAIA MARE 34 18 6 10 65-36 60
4. ASATG. MUREȘ 34 18 6 10 51-53 60
5. GAZ METAN 34 17 3 14 44-36 54
6. UNIREA DEJ 34 17 3 14 52-44 54
7. MINERUL MOTRU 34 16 3 15 42-47 51
8. ARO C-LUNG 34 14 9 11 49-43 51
9. CORVINUL HD. 34 16 2 16 40-37 50
10. DACIA PITEȘTI 34 15 3 16 54-49 48
11. U.T.ARAD 34 13 8 12 50-51 47
12. INTER SIBIU 34 14 4 16 42-40 46
13. VEGA DEVA 34 13 6 15 37-51 45
14. APULLUM A.I. 34 13 4 17 45-60 43
15. POLI TIMIȘOARA 34 11 6 17 33-14 39
16. CFR CLUJ 34 11 5 18 41-57 38
17. GLORIA REȘIȚA 34 10 2 21 36-69 32

<18. UM TIMIȘOARA 34 9 5 20 39-66 32 z

't RULMENTUL ALEX.
2. DROBETA TR.S.
3. MIN. BERBEȘTI
4. MINERUL CERTEJ
5. TERMOTR. SEV.
6. ALUMINIU SLATINA
7. MINE-RAL ROV.
8. MIN. MĂTĂSARI
9. UNIREA DRÂGÂȘ.
10. PETR. VIDELE
11. PETR.ȚICLENI
12. ȘOIMII SIBIU
13. PETR. STOINA
14. MIN. LUPENI
15. MIN. URICANI
16. SEVERNAVTR.S.
17. PARÂNGUL LONEA
18. CFR CARANSEBEȘ
19. FC VÂLCEA

,20. ARSENAL SADU

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

25
24
20
19
18
18
17
17
18
16
17
17
18
18
18
17
17
17
13

5

5
4
2
2
4
4
5
5
2
7
4
4
1
1
1
3.
3
0
5
0

8
10 
16
17
16
16
16
16
18
15
17
17
19
19
19
18
18.
21
20
33

69- 27
68- 34
70- 55
59- 49
55- 48
40-61
72-47
56- 48
58-56
58-52
56-53
45-47
60- 62
55-60
65-71
61-58
58-80
69- 60
43-53 

15-112

80
76
62
59
58
58
56
56
56
55
55
55
55
55
55
54
54
51
44
15

,Z

_________________ J
Rulmentul Alexandria a promovat în Divizia B. Drobeta Tr. 

Sev. va juca barajul pentru promovare cu Ind. S.C.Turzii. 
Severnav Tr. Sev., Parângul Lonea, CFR Caransebeș, FC 
Vâlcea și Arsenal Sadu au retrogradat'în Divizia D.

- - ——

Jucătorii gazdă au evoluat 
dezinvolt, practicând un joc o- 
fensiv, creându-și o sumedenie 
de ocazii de a înscrie. în min. 11, 
Varga scapă pe contraatac, 
centrează bine în careul oas
peților și Costea reia sub bară, 
cu o puternică lovitură de cap și 
1-0. După primirea golului oas
peții încep să pună probleme 
defensivei gazdelor și vor reuși 
egalarea în min. 29 prin autogolul 
lui Nicuță. Nu trec decât două 
minute și vârful de atac din 
Vețel, Benga, marchează două 
goluri consecutive, unul mai fru
mos decât celălalt, mărind sco
rul la 3-1.

în partea a doua a meciului, 
ambele echipe joacă mult mai 
bine, oaspeții vor reduce din 
scor în min. 64 prin jucătorul M. 
Prodan care a transformat o 
lovitură de la 11 m, corect acor
dată de arbitrul Claudiu Suciu 
pentru un henț în careu al lui

Răfăilă. Impulsionați de către 
antrenorul Ion Cancelarie, gaz
dele își continuă ofensiva și 
Oargă în min. 73 va înscrie după 
o excelentă fază de atac, 4-2 
pentru Unirea.

Oaspeții cu antrenorul - ju
cător Liviu Pop în teren vor reuși 
din nou să marcheze în min. 85. 
Ultimul gol al partidei va fi în
scris de către Nicuță, în min. 89, 
răscumpărându-și greșeala de 
la autogol.

UNIREA VEȚEL: Zoica, Var
ga, Sabău, Szocs, Cristescu, 
Nicuță, Becheș, Răfăilă, Oargă, 
Benga, Costea.

MINERUL IIGHELARI: Stan- 
ciu (Hașcă), M. Prodan, Boțu (m. 
55Andreescu), Malea, D. Stachi, 
L. Pop, D. Pop, Câriigeanu, Dângă 
(Pruteanu), Banu, Manafu 
(Toma).

Viorel NiCULA

x.

F

y y,

"VIDEOCOLOR" TIMIȘOARA - "REMIN" DEVA 23 -37 HANDBAL FEMLMA
Ultima etapă de handbal fe

minin, Divizia A, seria Vest, des
fășurată sâmbătă, 23 mai a.c., la 
Sala Olimpia din Timișoara, a a- 
dus succes echipei "Remin" De
va, situând-o pe locul IV în cla
sament. La acest joc, echipa de- 
veană s-a prezentat după 4 vic
torii consecutive, obținute la 3 
jocuri acasă și unul în deplasare.

s

S-a derulat un joc la discreția 
echipei "Remin”, care din primul 
minut s-a instalat la conducerea 
partidei. Astfel că în min. 3 scorul 
era 3-0 în favoarea oaspetelor, 
devenind în min. 14,10-6.

Jocul a continuat în nota de 
dominare clară a echipei devene, 
cu acțiuni combinative purtate în 
viteză și, în același timp, eficiente, 

făcând deliciul puținilor spectatori 
prezenți la Timișoara.

La pauză, echipa "Remin" a 
condus concludent cu scorul de 
21-10. Repriza a Il-a a început în 
același mod de desfășurare, așa 
încât antrenorul și-a permis multe 
mutări în echipă, rodând în acest 
fel întregul lot de jucătoare de
vene.

Jocul s-a încheiat cu un re
zultat care ne scutește de prea 
multe comentarii, respectiv cu o 
diferență de 14 goluri. însă, după 
discuțiile purtate cu antrenorul 
principal, prof. Marcel Șerban, și 
directorul tehnic., prof. Ion Mătă- 
saru, "greul de acum începe”, a- 
vând în vedere obiectivul echipei 
în campionatul viitor: promovarea 

în primul eșalon valoric al țării.
Felicităm echipa pentru rezul

tatele frumoase obținute la finele 
acestui campionat și le dorim mult 
succes în continuare, atât lor, cât 
și principalului sponsor, E.M. Mintia 
-Vețel.

Pentru Remin Deva au înscris: 
Melinda Toth -10 goluri, Codruța 
Zavragiu, Diana Pătru câte 6 g., 

Simona Bozan - 5 g., Lavima 
Sârbu - 4g., Laura Crăciun, 
Gabriela Guleș câte 2 g., 
Cosmina Rus și Violina Hențiu 
câte un gol.

Urmează ca în această săp
tămână conducerea asociației, 
în prezența întregului lot de jucă
toare, să efectueze analiza 
comportării echipei în campio
natul Diviziei A, seria Vest, și să 
stabilească obiectivele formației 
pentru viitorul campionat.

Cristina CÎNDA

CONNGX GSM SG ÎNTOARCE 
CU O OFGRTÂ AMGȚITOARG!

CONGCTARG GRATUITĂ! 
DOAR 149 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 este valabilii la magazinele și distribuitorii CONNEX 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 încă?

CONNEX
|Gsnrr

CONNEX GSM este marcă înregistrată a MoblFon

Adresali-vă celui mai apropiat dealer CONNEX GSM!

DEVA
ANA ELECTRONIC - Marchian Deva: Bd. Decebal, bi. 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 Interserv 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- 
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Cei șase mecanizatori 
de la secția din Cristur a A- 
gromec Deva, împreună cu 
dl Vasile Giuhat, șeful aces
tei secții, și-au câștigat un 
bun renume în zonă datorită 
seriozității cu care răspund 
solicitărilor proprietarilor de 
pământ, nu numai ale celor 
din Cristur, dar și ale celor 
din Popești, Archia, Almaș 
sau Bîrcea. în ciuda greu
tăților cu care se confruntă 
privind starea bazei mate
riale, care este mult înve
chită, după 1990 nemaipu- 
tându-se face dotări cu uti
laje noi, mecanizatorii se 
străduiesc și reușesc să asi
gure o bună funcționare a 
tractoarelor, combinelor și 
celorlalte mașini, putând ast
fel să execute lucrări de cali
tate, fie că este vorba despre 
arături, îngrijirea culturilor 
sau de recoltat.

în cei peste 20 de ani de 
când lucrează în zonă, dl 
Giuhat a reușit să cunoască 
bine terenurile și pe proprie
tarii lor, știind, din practică, 
ce trebuie făcut pe fiecare 
parcelă pentru ca producă-

La Bulzeștii de Sus

Asistența medicală
în suferință

asistentei - am discutat cu dl 
Octavian Paul, viceprimarul 
localității.

- Am întrerupt lucrările 
fiindcă nu mai avem bani - 
ne-a spus interlocutorul.

- Ați fi de acord ca asis
tenta să locuiască în dis
pensar?

- Da. Eu n-am știut de 
această dorință a dumneaei.

Am abordat cele două 
aspecte și în discuția ce am 
avut-o mai apoi și cu dl Victor 
Paul, primarul comunei, ca
re ne-a spus:

- Imediat ce vom primi 
fonduri vom relua lucrările, 
în ce privește asigurarea u- 
nei locuințe pentru asisten
ță, sunt de acord, cu condi
ția să locuiască tot timpul 
aicf, nu să vină în comună 
numai din când în când, 
cum făcea înainte.

Aceasta este, deci, situa
ția asistenței medicale din 
comuna Bulzeștii de Sus. 
Cum se vede ea se află în 
suferință, în momentul de 
față. După cum se știe, țara 
încă n-are buget pe 1998.

Să sperăm că va fi adop
tat în timp scurt și comuna 
Bulzeștii de Sus va primi ba
ni pentru continuarea lucră
rilor de reparații la dispen
sar. în același timp, opinăm 
că ar trebui ca Direcția sani
tară județeană să intervină 
pentru a însănătoși asisten
ța medicală din localitatea la 
care ne-am referit în rându
rile de față.

Cristina CÎNDA, 
Traian BONDOR

— .....................

în comuna Bulzeștii de 
Sus există un dispensar me
dical destul de încăpător ca
re a intrat în reparație capi
tală cu mai multă vreme în 
urmă. în anul trecut a fost 
pus la punct acoperișul și 
au început reparațiile în inte
rior.

Asistența medicală a ce
tățenilor din comună - al că
ror număr se situează cu 
ceva peste 500 - este asigu
rată de dl Grațian Circo, de 
la dispensarul din comuna 
Baia de Criș.

Stând de vorbă cu dl doc
tor l-am întrebat de câte ori 

•ape săptămână se deplasea
ză la Bulzești. Ne-a răspuns:

- Nu este stabilită o zi a- 
nume când să acord consul
tații acolo, dar mă duc de 
câte ori sunt solicitat.

Ar fi, poate, bine să se 
stabilească o asemenea zi. 
Dar, cum scriam mai sus, 
dispensarul nu poate fi folo
sit. Am luat cu noi o asistentă 
de la Centrul de sănătate 
din Baia de Criș ce a lucrat 
la dispensarul din Bulzești și 
avea cheia clădirii, 
statat la fața locului 
rile de renovare a 
sunt departe de a
iate. Tot însoțitoarea noastră 
- care ne-a rugat să nu-i scri
em numele în ziar - ne-a 
mai spus că ar vrea să revi
nă la vechiul loc de muncă 
și chiar să locuiască în incin
ta dispensarului, dar primă
ria nu este de acord cu așa 
ceva. Pe cele două proble
me - întreruperea lucrărilor 
de renovare și reîntoarcerea 

V- 

Am con- 
că lucră- 
acestuia 
fi înche-

torii agricoli să obțină producții 
cât mai bune, care să le răs
plătească eforturile și chel
tuielile, având în vedere că nu 
peste tot gradul de fertilitate 
naturală a pământului ește 
atât de ridicat încât, să nu fie 
nevoie de aplicarea cu rigu
rozitate a tehnologiilor speci
fice fiecărei culturi.

Discutând despre orienta
rea și interesul proprietarilor 
de pământ pentru a valorifica 
potențialul terenurilor, dl Giu- 
hat remarca faptul că, datorită 
politicii agricole actuale și 
practicării unor prețuri neaco
peritoare, oamenii sunt des
curajați și abandonează în 
special preocuparea pentru 
cultivarea cerealelor. Ca do
vadă în toamna trecută s-au 
mai însămânțat cu grâu abia 
80 de ha, față de 400-500 ha 
câte se cultivau în anii ante
riori. La fel stau lucrurile și în 
cazul porumbului, în această 
primăvară porumbul ocupând 
numai 100 ha. Neavând sigu
ranța valorificării producției, 
proprietarii cultivă cereale 
doar pentru satisfacerea nevo
ilor proprii și pentru creșterea 

animalelor din gospodărie, 
în această primăvară s-a 
constatat o mai mare preo
cupare pentru cultivarea or
zoaicei, pentru a nu rămâne 
prea multe terenuri nelucra
te. Din constatările localni
cilor s-a desprins nevoia re
considerării opticii legate de 
producerea și folosirea unor 
semințe de calitate, consi- 
derându-se că măsura de a 
subvenționa o parte din cos
tul acestora este un real aju
tor ce se poate acorda pro
ducătorilor agricoli.

Din discuția cu șeful 
secției de mecanizare am 
desprins și preocuparea 
oamenilor din secție pen
tru a lucra unele suprafețe 
sub formă de arendă, însă 
există multe semne de în
trebare legate de posibi
litățile de a valorifica re
colta. în baza unui aseme
nea experiment se va ex
tinde sau se va renunța la 
asemenea metode de cola
borare cu proprietarii pă
mântului.

Nicolae TÎRCOB

Taxele arată grija față de pășuni
Așa, cum am mai arătat de 

curând prin intermediul ziarului 
nostru, în anul 1998 taxa medie 
pe județ stabilită pentru pășu- 
natul animalelor este de 30.300 
lei în cazul speciei bovine și 
7.000 lei la ovine, față de nivelul 
propus inițial care se situează 
undeva la dublu comparativ cu 
sumele amintite. Pornind de la o 
asemenea situație, nu este greu 
de constatat că taxele de pășu
nat stabilite de către consiliile 
locale reflectă nemijlocit grija 
sau mai exact spus lipsa de 
preocupare față de soarta aces
tei resurse principale de furaje.

Pentru a vedea cum se pre
zintă lucrurile în realitate ne vom 
referi la câteva exemple con
crete pe care le-am desprins din 
situațiile centralizate la nivelul 
județului. în rândul localităților 
unde există un interes sporit 
față de îmbunătățirea cantitativă 
și calitativă a producției de masă 
verde pe pășunile aflate în pro
prietatea și administrarea obștii 
se numără comunele Băița, Bră- 
nișca, Ilia, Baia de Criș și Certeju 
de Sus. în fiecare dintre loca
litățile amintite taxele pentru pă
șunat au fost stabilite, ca sume 

i medii pentru o bovină, între

DOUA PROBLEME
Dl Petru Anghel din co

muna Certeju de Sus s-a a- 
dresat verbal și în scris re
dacției ziarului nostru, adu
când în discuție două pro
bleme a căror soluționare 
stă în puterea autorităților 
locale. în primul rând, cum 
constată petentul, lacul Făi- 
rag de unde se face alimen
tarea cu apă, în special a 
blocurilor din localitate, a 
devenit o sursă poluantă 
peste măsură, deoarece tu
riștii nu respectă reguli ele
mentare de ordin sanitar, u- 
nii permițându-și chiar să 
spele autoturismele cu apă 
care este scoasă și apoi se 
scurge din nou în lac. în plus, 
mulți fac baie în lac, întâm- 
plându-se și cazuri de înec. 
Este adevărat - ne spune dl 
Anghel - că apa trece printr- 
un filtru unde se și clorinea- 
ză, dar probabil că acesta 
are defecțiuni, fapt constatat 
în special după ploaie, când 
apa primește o culoare că
rămizie timp de 2-3 zile, utili
zarea ei pentru băut nefiind 
posibilă decât după o peri
oadă mai îndelungată de 

^păstrare și decantare.

50.000 și 75.000 lei. Având asigu
rate asemenea sume la dispoziție, 
primăriile respective pot interveni 
eficient în vederea aplicării unor 
măsuri de ameliorare, constând în 
curățări, însămânțări și supraîrr- 
sămânțări, fertilizări ș.a.

La polul opus se situează în
să numeroase alte localități unde, 
din motive electorale sau poate 
din alte considerente de ordin 
subiectiv, s-au prevăzut sume mai 
mult simbolice, care reprezintă 
taxele de pășunat pentru o bo
vină. Cu toate că pășunile ce le 
dețin nu au o stare prea bună de 
îngrijire, în comuna Bătrâna s-a 
stabilit ca taxa să însumeze abia 
8.000 lei, iar în Toplița 10.000 lei 
pentru o bovină adultă. Nici su
mele stabilite de consilierii locali 
din Totești, Lunca Cernii, Baru, 
Mărtinești și din alte localități, nu 
sunt acoperitoare față de nevoile 
reale de îmbunătățire. Evident că 
în condițiile când se încasează 
numai 10-20 mii lei pentru o bo
vină adultă, nu este de conceput 
să poată fi luată în calcul apli
carea unor măsuri care să schim
be cu ceva situația în bine. Cu 
sume ce reprezintă numai contra
valoarea la preț de piață a 2-7 I 
lapte, cantitate ce nu înseamnă

O altă nemulțumire, nu 
numai a dlui Anghel, constă 
în faptul că fără a fi vorba 
despre a se opune unei tra
diții din zonă, unii copii de 
școală fac abuzuri privind 
detonările cu carbid (obicei 
practicat cu ani în urmă 
doar în noaptea învierii 
Domnului). Dl Anghel nu are 
nimic împotriva tradiției și 
nici nu are suspiciuni privind 
sursa de procurare a "mate
riei prime". El este îngrijorat 
însă de faptul că - având în 
vedere pericolele la care se 
expun copiii și frecvența ca
zurilor de detonare care pro
voacă neliniștea oamenilor 
și stresul animalelor - autori
tățile locale nu iau atitudine 
pentru a pune capăt unor 
astfel de preocupări dăună
toare. Trecând peste amă
nuntele legate de confecțio
narea mecanismelor de deto
nare și peste cele privind per
soanele încriminate, lăsăm la 
aprecierea autorităților locale 
dacă este sau nu oportun să 
se implice, în baza atribuțiilor 

. ce le au, în soluționarea celor 
două probleme aduse în a- 
tenție. (N. T)

_________ 9
nici cel puțin producția ce se ob
ține de la o vacă pe zi, nu se între
zărește nici o posibilitate să se 
amelioreze starea jalnică a unor 
suprafețe degradate în ultimii ani 
ca urmare a lipsei de interes pen
tru aplicarea măsurilor în complex 
stabilite de specialiști prin progra
mele întocmite și aflate la fiecare 
primărie. în condițiile când anima
lele sunt întreținute 150-180 zile 
pe an la pășunat, este greu de 
priceput de ce nu se ajunge la o 
înțelegere între consilieri și cres
cătorii de animale, astfel încât taxa 
de pășunat să reprezinte cel puțin 
echivalentul producției de lapte 
ce se obține în 2-3 zile.

De menționat că-asemenea 
programe trebuie actualizate cu 
prețurile actuale pentru fiecare 
acțiune, având în vedere că o dată 
la patru ani este nevoie să fie cu
prins în lucrări ameliorative fie
care trup de pășune. în altă ordi
ne de idei, important de relevat 
este și modul cum se încasează și 
cum sunt folosiți banii proveniți 
din taxele pentru pășunat. Datele 
pentru anul 1997 ne arată că din 
cele peste 400 milioane lei ce s-au 
încasat, 148 milioane s-au utilizat 
pentru cumpărarea de îngrășă
minte și fertilizarea pășunilor, iar

Gazul metan în 
unitățile 

Consumcoop
O preocupare importantă în 

această perioadă a conducerii 
Consumcoop Geoagiu este in
troducerea gazului metan în uni
tățile sale comerciale și de pres
tații de servicii. Anul trecut o 
astfel de operațiune a avut loc 
la brutăria Consumcoop. în pre
zent există toate aprobările și 
urmează să se introducă gazul 
metan la restaurantul din locali
tatea - centru de comună. în 
continuare se fac demersurile 
pentru introducerea gazului me
tan și în celelalte unități ale Con
sumcoop Geoagiu, care au posi
bilitatea de a fi racordate la sur
sa de gaze. (Gh. Pave!)

Un nou traseu 
pentru călători

Cu câteva zile în urmă, la re
petatele insistențe ale primarului 
comunei Buceș, Viorel Vulturar, 
S.C. Crișbus S.A. Brad a mani
festat receptivitate, deschizând 
un nou traseu de călători pe ruta 
Brad - Buceș - Dupăpiatră și re
tur. Autobuzul are plecarea din 
Brad la ora 7,20, iar de la După
piatră se reîntoarce la ora 9.

Prin deschiderea acestui 
traseu s-au stins, sperăm, defi
nitiv, apelurile repetate ale pri
măriei din Buceș către condu
cerea S.C. Crișbus pentru trans
portul călătorilor navetiști care 
lucrează la instituțiile de,pe raza 
comunei Buceș. Constatarea din 
diminețile ultimelor zile denotă că 
traseul este rentabil, autobuzul 
fiind plin cu călători. (A/.J.)

Prietenii noștri
Dna Viorica Buda, poșfășiță 

în Toplița și Dealu Mic, duce în 
fiecare zi ziarul "Cuvântul liber" 
la cei 40 de abonați din cele do
uă sate. Dna Minerva Radulian, 
diriginta oficiului poștal al co
munei Toplița, ne spune că ziarul 
nostru are mulți prieteni și în 
satele Hășdău și Dăbâca. Ne 
bucurăm pentru asta. {Tr.B.)

116 milioane s-au cheltuit pentru 
plata lucrărilor de curățare. 
Greu de explicat este faptul că 
o sumă de 146 milioane lei a 
rămas în conturile primăriilor, 
nedându-i-se nici un fel de uti
lizare. Firește că acești bani nu 
se regăsesc în producția zoo
tehnică, așa cum era normal să 
aibă destinația. Cum inflația nu 
ocolește pe nimeni, se înțelege 
că ceea ce se putea face cu 
banii respectivi în anul trecut în 
folosul ameliorării pășunilor, în 
acest an volumul de acțiuni nu 
mai ajunge poate nici la ju
mătate.

O altă constatare care con
stituie un serios semnal de îngri
jorare se referă la faptul că, deși 
există circa 60.000 ha pășuni îm
pădurite, s-au abandonat aproa
pe complet lucrările de defrișare 
și curățare, de readucere a aces
tor suprafețe în circuitul pajiștilor 
naturale. De asemenea inexpli
cabilă este și neglijarea lucrărilor 
de regenerare prin însămânțări și 
supraînsămânțări pe pășunile de
gradate, al căror potențial pro
ductiv nu este nici pe departe 
valorificat.

Nicolae TÎRCOB

 ■
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Cupoanele agricole și speculanții
Agricultura românească 

trece prin momente grele. Este 
un fapt cunoscut și recunoscut 
chiar și de guvernanți. Dar 
simpla recunoaștere a greutăților 
și necazurilor nu este de natură 
să încălzească pe țăranii noștri, 
care de câțiva ani buni s-au 
întors la agricultura medievală, 
lucrându-și pământurile cu boii, 
caii și plugul de lemn. Oricât am 
vrea să-i dăm dreptate 
Gavrilescului (care conduce cu 
nonșalanță spre prăpastie 
agricultura țării) atunci când se 
laudă nu putem s-o facem. 
Dumnealui, după ce a distrus 
complexele de creștere a porcilor 
și e pe cale să le termine și pe 
cele avicole, lăudându-se că 
face reformă, a inventat și cu
poanele care pasămite salvează 
pe țăranul român pentru că astfel 
primește direct fondurile des
tinate dezvoltării agriculturii. Ce 
sunt în fond cupoanele? Niște 
firimituri aruncate acolo, 
țăranului, ca să-i astupe gura. 
Căci ce poate face nea Ion din 
Chimindia, de pildă, cu 150.000 
lei la hectar, când costurile 
lucrărilor pe această suprafață 
depășesc 400-500000 de lei? 
Dar cu ce mai cumpără 
sămânța, cu ce bani întreține și 
apoi recoltează culturile? 
Cuponiada Gavrilescului - să mă 
ierte guvernul - este o crasă 
bătaie de joc la adresa țărănimii 
române.

Cu aceasta nu vrem să 
spunem că guvernanții care au 
precedat actuala putere au făcut 
mai mult. Nicidecum. Aceia 

^orientau fondurile agriculturii 
spre gospodăriile de stat, lăsând

r 
I UN VIITOR POL POLITIC?
i
; Aflat nu cu multă vreme în 
. urmă în județul Hunedoara, dl 
I Emil Putin, vicepreședintele 
| PSDR, a exprimat o seamă de
■ idei față de fenomenul politic 
I actual din județ și din țară. In 
| esență vi le prezentăm și
■ dumneavoastră.

^Organizația județeană 
| Hunedoara a PSDR poate
■ constitui un model la nivel 
1 național. Ea este receptată ca o 
I organizație de excepție.
j ^Județul Hunedoara este 

unul dintre cele cu probleme,

Românii din Ungaria au venit... acasă
(Urmare din pag. 1)

muzică populară interpretate de 
cunoscuții soliști Mariana 
Anghel, Viorica Brândușan și 
Ciprian Roman, acompaniați de 
orchestra "Hațegana" a Casei de 
cultură Hunedoara. Grație 
consilierului - purtător de cuvânt 
al Prefectului de Hunedoara, dra 
Claudia Bedea, presa a avut 
acces larg la manifestare.

Sâmbătă dimineața, oaspeții 
români din Ungaria s-au întâlnit la 
sediul Prefecturii Hunedoara cu 
conducerea acesteia, cu directori 
ai unor instituții de învățământ, 
cultură, sănătate, culte, societăți 
comerciale, cu ziariști. Le-au urat 
bun venit fraților români din 
Ungaria dnii Pompiliu Budulan - 
prefect și Gheorghe Dreghici - 
vicepreședinte al Consiliului 
județean. Subprefectul Nicolae 

țărănimea de pripas, la cheremul 
a tot felul de afaceriști, care mai 
de care mai puși pe căpătuială.

Di Gavrilescu se laudă cu 
marea lui realizare - cupoanele, 
dar dacă ar coborî de la înălțimea 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației pe tarlaua unde nea 
Ion nădușește îndemnându-și 
vacile puse la jug să tragă plugul 
și brazda după ele, ar vedea ce 
batjocură este cuponiada. Ar afla 
că aceste cupoane se vând celor 
care au nevoie de motorină, se 
schimbă în piețe pe cartofi sau 
cereale mult sub valoarea lor, că

puțini țărani le folosesc la 
acoperirea unei mici părți din 
costul lucrărilor agricole. De 
regulă, cupoanele încap pe mâna 
unor speculanți care n-au 
procese de conștiință că le 
plătesc țăranilor la jumătate din 
valoare sau chiar și mai puțin.

Sigur, se poate spune că și 
țăranul trebuie să contribuie la 
lucrarea pământului nu numai cu 
forța lui de muncă, dar și cu 
fondurile pe care le obține prin 
valorificarea produselor agricole. 
Este adevărat. Țăranul român n- 
a așteptat niciodată mila celor 
suspuși. Și nici de cupoanele 
Gavrilescului n-ar avea nevoie 
dacă statul român, la talpa căruia 
stă de secole, ar legifera un 
sistem de împrumut accesibil cu 
adevărat țăranului, adică pe 
termen lung și cu o dobândă de 
3-5 la sută anual, astfel încât, într- 
o perioadă de câțiva ani, 

pentru că aici nu s-a făcut 
reconversia forței de muncă.

OPSDR-ul are reprezentanți 
la guvernare, deci și mari 
responsabilități.

oîn prezent se caută pola
rizarea doctrinelor politice, dar 
sunt și polarizări artificiale.

tPSDR-ul nu trebuie să uite 
că reprezintă social-democrația 
în România.

^Partidului i s-au propus 
mai multe alianțe, inclusiv din 
partea PDSR. Atâta vreme însă 
cât respectiva formațiune

Segesvari a făcut prezentarea 
generală a gazdelor, iar profesorul 
loan Budai i-a caracterizat scurt, 
într-o limbă română perfectă, 
cursivă, pe fiecare dintre membrii 
delegației sale, s-a referit la 
existența lor istorică și socială în 
țara vecină, la preocupările și 
problemele cu care se confruntă.

O undă de tristețe i-a brăzdat 
chipul când a spus că timp de peste 
70 de ani, de la 1918 până în 1990, 
frații lor din România n-au prea vrut 
să știe de ei. "De aceea, acum 
venim în România ca și acasă, ca 
niște acumulatoare descărcate, 
deși ne-am păstrat neștirbite limba, 
portul, religia, datinile, pentru a ne 
încărca sufletul și inima de 
românism, de credință și speranță. 
Suntem același neam, ne unesc 
aceleași idealuri, aceeași dreaptă 
credință."

Cei care au luat cuvântul în 

asociindu-se și cu vecinii sau 
cu cine îi place, să iasă din 
marasmul sărăciei, să devină 
un fermier care lucrează 
pământul mecanizat, după 
tehnologii moderne. De 
câștigat nu ar avea numai 
țăranul, dar și țara care nu s-ar 
mai îndatora străinătății ca să 
aibă ce mânca. Dimpotrivă, ar 
face export de cereale, de 
produse animaliere și câte 
altele.

Așa însă, nea Ion stă la 
cheremul cuponului și al 
speculanților care îi cumpără 
produsele la prețuri derizorii și 
care se îmbogățesc tot mai 
mult pe spinarea lui. Ce-ar mai 
putea să facă nea Ion, țăranul 
român oropsit și sub vechile 
regimuri și neregăsindu-și 
drumul său firesc nici în zilele 
noastre democratice?

Ar putea face multe, dar 
deocamdată își lasă pârloagă 
o parte din pământul primit în 
proprietate. Iar dacă dl 
Gavrilescu ar bate cu piciorul, 
sau ar survola cu elicopterul 
Valea Mureșului, văile Crișului 
Alb și a Streiului (asta numai în 
județul Hunedoara) ar vedea 
zeci și sute de hectare 
nelucrate încă. Iar cauza 
principală este aceea că 
țărănimea, ca și majoritatea 
populației din România, 
sărăcește pe zi ce trece. Cine 
va putea ca să-i redea lui nea 
Ion încrederea în forțele sale și 
în posibilitatea reală de a și le 
etala, fără a mai fi umilit cu 
cupoane de stăpânire și înșelat 
de speculanți?

Gh. PAVEL

politică este condusă de Ion . 
Iliescu nu poate fi vorba de I 
așa ceva. I

tPSDR trebuie să se . 
dezvolte prin el însuși, apoi să ■ 
se gândească la alianțe. | 

• Cu toate acestea s-a ■ 
trecut la elaborarea unui ' 
protocol de acțiune politică | 
împreună cu ApR. De fapt, se i 
are în vedere realizarea unei ! 
Uniuni Social-Democrate din I 
care să facă parte PSDR - PD | 
- ApR, care să constituie un . 
nou pol politic capabil ca la I 
viitoarele alegeri să ajungă | 
singur la putere. .

Valentin NEAGU ! 
_______________________ _______J

continuare - Gheorghe Grun, 
directorul general al Camerei de 
Comerț și Industrie, preoții 
Gheorghe Hațegan și I.O. 
Rudeanu, Liviu Popescu, directorul 
Liceului Pedagogic Deva, 
Sigismund Duma, prorectorul 
Universității Ecologice Deva - și- 
au exprimat satisfacția întâlnirii cu 
frați de grai și de simțire 
românească, le-au garantat 
apropierea sufletească, le-au 
promis sprijin moral și material în 
domeniile lor de activitate.

în cursul aceleiași zile, delegația 
Autoguvernării românilor din 
Ungaria a vizitat obiective eco
nomice și turistice, monumente de 
artă și de civilizație din municipiile 
Deva și Hunedoara și din 
frumoasa Țară a Hațegului. Iar 
duminică s-a prezentat la vot, la 
cel de al doilea tur de scrutin al 
alegerilor generale din Ungaria.

La sfârșitul săptămânii 
trecute a fost prezentă la 
sediul S. C. Comelectroservice 
SRL Deva o delegație a firmei 
americane CROW SCIEN
TIFIC ENGINEERING din 
Fort Lee, firmă specializată în 
producerea sistemelor digitale 
de securitate și alarmare. 
Firma americană a fost 
reprezentată de către mister 
David, proiectantul șef al 
acesteia, care a supus atenției 
partenerilor deveni cele mai 
noi sisteme și tehnici de 
securitate bancară, echipa
mente specifice ultramoderne 
în domeniu.

In cadrul întâlnirii s-a 
stabilit un protocol ce vizează

Colaborare In 
domeniul 

sistemelor 
de pază și 
securitate

distribuția în România a 
acestor echipamente, în 
condiții foarte avantajoase 
sub aspectul prețurilor.

Potrivit spuselor repre
zentanților firmei Com
electroservice SRL Deva 
întâlnirea cu partenerii 
americani este apreciată drept 
un succes și va contribui într- 
o etapă următoare la promo
varea pe piața românească a 
unor produse de mare 
performanță în domeniul 
tehnicilor de securitate, pază 
și apărare a unor obiective 
economice și nu numai.

_________ Corne! POENAR 

r£i3 focul uiiu-S” 
de glumit 

AMENZI
CONTRAVENȚIONALE 
IN VALOARE DE SUTE 
DE MILIOANE DE LEI «■ z

Un curs și 
învățămintele lui

T
Agenția Statelor Unite ale Americii pentru dezvoltare 

internațională - USAID a inițiat pentru România un 
Program de asistență pentru dezvoltare. Un segment al 
programului este destinat administrației locale. Unul 
dintre cursurile pe această temă a fost organizat recent 
la Sinaia. Selecția pentru curs s-a făcut pe baza unui 
chestionar trimis la 260 de primari. Au răspuns bine la 
chestionar 23 de primari. între ei și primarul municipiului 
Orăștie, dl Iosif Veniamin Blaga.

Una din temele dezbătute la cursul - ale cărui 
cheltuieli le suportă în întregime USAID - a fost destinată 
consilierilor locali. Ea atrage atenția prin aceea că 
misiunea consilierului local este văzută și definită într- 
o activitate în cadrul consiliului și în teren. Consilierul, 
potrivit concepției americane, nu este doar 
reprezentantul alegătorului care ridică mâna pentru sau 
contra în ședințele de consiliu în care se dezbat proiecte 
de hotărâri, el este un observator autorizat în comunitate 
pentru modul cum sunt înfăptuite aceste hotărâri. Parcă 
am mai avut noi așa ceva în spațiul Carpato - Danubiano 
- Pontic, nu? Trebuiau să vină americanii să ne spună că 
în practica administrației de stat și a puterii locale am 
mai avut și lucruri bune dar aruncând apa din 
scăldătoare am aruncat și copilul. Și dacă am fi făcut-o 
doar în acest domeniu.

De altfel, domnul Blaga a ținut să enunțe cel puțin 
două concluzii ale cursului: că e nevoie, în cadrul 
consiliului și al primăriei, de lucru în echipă și că este de 
asemenea stringentă nevoie de' o comunicare 
permanentă, nemijlocită între primar și cetățeni. Unde 
am mai auzit oare despre aceste cerințe ale muncii în 
cadrul puterii și administrației locale?

Ion CIOCLEI ,

Se știe, și societățile 
comerciale cu capital privat 
sunt supuse rigorilor legislației 
în vigoare privind protecția 
împotriva incendiilor. Or, acest 
lucru nu este bine înțeles. La 
nivelul Grupului de Pompieri 
"lancu de Hunedoara” se 
apreciază că majoritatea socie
tăților comerciale cu capital 
privat care au primit aviz sau 
autorizație de ia inspecția de 
prevenire a incendiilor nu au 
realizat în totalitate măsurile 
rezultate din condițiile puse ia 
primirea documentului.

!n ultima perioadă s-au 
efectuat controale complexe ia 
Deva și Hunedoara, iar ia 
Petroșani este în curs. Pentru 
astfel de nereguli au fost 
sancționați foarte muiți 
patroni. Numai în municipiul 
Deva au fost inventariate 620 
potențiale cauze de incendii. 
Pentru acestea s-au aplicat 
amenzi contravenționale în 

"'valoare de mai bine de 215 
milioane de iei.

La Hunedoara, sancțiunile 
au fost in număr de 64, în 
valoare de 50 milioane de iei. 
(V. NEAGU)

Am citit cu atenție scrisoarea dv, stimată dnă Mariana 
Chelariu din Brad, și am transmis semnalul dv Oficiului de 
Asistență Socială din cadrul DGMPS Deva, de care ține 
problema alocației suplimentare pentru copii. Conducerea 
oficiului ne-a comunicat că se va ocupa operativ de 
rezolvarea problemei dv. (E.S.)

□ Pescari cu nărav
Se pare că pe unii pescari 

înrăiți nici prohibiția nu-i poate 
opri. Acest lucru este valabil și 
pentru Gheorghe Doru Gavrilă, 
34 de ani, din Hunedoara, 
strungar la Uzina de preparare 
Teliuc, care a fost surprins 
pescuind în apa lacului Cinciș 
în perioadă interzisă. Tot acolo, 
polițiștii din Teliuc i-au surprins 
în aceeași postură pe Petru Alin 
Lespadi și Florin Moldovan, 
ambii elevi la Școala 
profesională din cadrul Liceului 

industrial nr.1 Hunedoara.
Fiecare a primit câte o 

amendă de 300.000 de lei.

□ Geanina a murit 
părăsită de mama ei

O fetiță de numai un an a fost 
găsită moartă de tatăl ei. Ea se 
numește Geanina Andra Breesc. 
De fapt, lucrurile s-au petrecut 
cam așa. într-o seară, pe la ora 
22, loan Breesc, 40 de ani, din 
Deva, care locuia fără forme le
gale în Câmpuri Surduc - s-a 
întors acasă după ce lipsise

două zile. După cum spuneam, 
a găsit fetița moartă.

La poliție el a declarat 
evenimentul doar a doua zi pe la 
ora 15,30, spunând că copilul a 
fost lăsat fără supraveghere de 
către mama sa care a plecat în 
necunoscut, cum a procedat și 
altă dată.

Cercetările continuă, urmând 
ca măsurile legale să fie luate 

după concluziile medicului legist 
privind cauzele morții. Mama se 
numește Julieta Breesc, are 30 
de ani și este casnică.

□ Tâlharii au fost 
prinși după trei ore

Era pe la ora 1 din noapte 
când, pe drumul județean 686 
din Rîu de Mori, Ștefoni Berța a 

fost acostat de trei indivizi care, 
prin violență, i-au luat suma de 
300.000 de lei. După anunțarea 
poliției, la aproximativ trei ore, 
autorii au fost identificați de 
polițiști. Tâlharii se numesc Sorin 
Mihai Bumbaru, 19 ani, Ovidiu 
•Iacoboni, 17 ani, și Gabriel 
Iliescu, 16 ani. Toți sunt din Rîu 
de Mori, al doilea este elev la 
Liceul Traian din Deva, iar ceilalți 
nu au nici o ocupație. Infractorii 
au observat într-un bufet că 
Ștefoni are asupra lui mai muiți 
bani.

□ A furat televizorul
La Deva a fost arestat re

cent și Șandor Lukacs. Acesta 
are 39 de ani și este din 
localitate. într-o noapte pe la 
ora 1, cu chei potrivite, a 
pătruns într-o locuință din 
Cristur, de unde a furat o 
carpetă și un televizor color, în 
valoare de 4.450.000 de lei. 
Obiectele au fost recuperate și 
restituite păgubașului.

Rubrică realizată cu 
sprijinul !PJ Hunedoara
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Depozit materiale de construcții

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, curte, grădină, 
încălzire centrală, Călanu Mic, nr.12. 
(7780)

• Vând casă, curte, grădină, 
Călan, sat Streisângiorgiu, nr. 266 
(locul târgului) (7780)

• Vând apartament 3 camere , 
Deva, tel. 621446 sau 241918. (7392)

• Vând garsonieră deosebită, 
Gojdu. Tel. 232778 (8008)

• Vând urgent casă, loc 500 mp, 
Stejarilor 51, zona Chizid, Hune
doara. (5092)

• Vând două IFA ROBUR Diesel, 
3,5 tone, 25 mc, 7777 DM, negociabil, 
054/242580 (7386)

• Vând Mercedes 200 D, nerulat în 
țară, eventual dezmembrez. 1200 DM, 
negociabil. Deva, Horea, 54. (7794)

• Vând Oltcit Club 11 R, an 
fabricație 1987. Informații tel. 623277 
(8008)’

• Vând 2 tractoare românești, 
de 55 CP, în perfectă stare de 
funcționare. Informații tel. 054/ 
723123, Hunedoara. (5098)

• Vând tractor 650 N, preț 60 
milioane lei, Mintia, nr. 85, Marinei. 
(8015)

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

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

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

• Vând parbrize Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Tel. 225075 (7772)

• Vând remorcă auto, 500 kg, 
preț negociabil. Tel. 716112, 711144 
(5089)

• Vând instalație pentru fabri
carea foliei de polietilenă. Tel. 560833 
(7781)

• Vând mașină înghețată Carpi- 
giani, preț avantajos. Relații la tel. 
094583142 (7278)

• S.C. Marmosim SA Simeria, 
ferma Săulești, cumpără berbecuți 
peste 15 kg, prețul 11000 lei/kg. 
(7477)

• Vând stație de voci P.A. Sys
tem. Tel. 232777, 094576130 7457)

• Vând SRL, fără activitate. 
Relații tel. 730578 Călan. (8001)

• Vând banzic, comuna Ribița, 
satCrișan, nr. 179. (7516)

• Vând și montez instalații com
plete pentru recepționarea următoa
relor programe TV: PRO TV, Antena 
1, TV Parâng, TVR 1, TVR 2.Tehno- 
logie de ultimă oră. Garanție un an. 
Informații tel. 094583126, 054/ 
777455 (7274)

• S.C. în dezvoltare angajează 
vânzătoare, absolvente liceu, pro
moția 1996-1997. Relații latei. 211411 
(7799)

• Pentru nunți! Asigur menținerea 
la rece a tuturor produselor alimen
tare. Informații și proaramări la tel. 
247789 (7655)

• Instalăm alarme și interfoane 
pentru blocuri, vile, birouri. Tel. 
624055 (7784)

• Noul. Nou! Nou! Importator 
german vinde en-gros articole se
cond-hand, cantități nelimitate, 
calitate deosebită, la prima mână, 
prețuri accesibile. Informații la tel. 
092/238805 sau la sediul ^in llia- 
Gothatea, județul Hunedoara. (7796)

«DIVERSE
--------------------ț----------------------------------- -

• Elvețian, 48/10,83, activ, sportiv, 
iubesc călătoriile, doresc corespon
dență cu tânără 28-35 ani. Slăbuță, 
drăguță, senzuală, de caracter, 
vorbind germana, engleza. Aștept 
răspuns cu fotografie. Fritz Harții, 
ObermuliStr, 37. Fehraltorf 8320, 
Elveția. Garantez răspuns. (5097)

- Societatea agricolă Strei- 
Călan vinde la licitație, în data de 
03.06.1998, ora 11, construcții 
agrozootehnice. Informații tel. 
718472, după ora 16 (5095).

• Dosar nr. 1021/1998, în 
proces cu Toma Dumitru, s-a 
încheiat. (5097)

PIERDERI

• Pierdut legitimație eliberată de 
FE Deva, pe numele Pintea Aurel. O 
declar nulă.(8015)

|TJ DECESE

• Fiul Moldovan Jozsef mulțu
mește tuturor .celor care au fost 
alături de el la tragica dispariție a 
mamei lui

MOLDOVAN ELISABETA
care s-a stins din viață la numai 
40 de ani. Chipul tău luminos și 
blând îl voi păstra veșnic în sufletul 
meu. (8010)

OFERTE DE 
SERVICII

• Școlarizăm și angajăm tinere 
cu vârsta minimă de 20 ani, 
domiciliul stabil în Deva, funcția 
operator schimb valutar. Relații tel. 
01-6884266.

comunei llobra
Organizează licitație 

publică pentru închiri
erea spațiilor din clădi
rea pieței și terenului 
pentru amplasarea a 5 
chioșcuri.

Licitația va avea loc 
la sediul Primăriei 
Dobra în data de 
05.06.1998, ora 10,00. 
Relații la sediul Primă
riei Dobra și la telefon 
283241.

Oferta săptămânii

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

\

SC Fares SA11 Praștie
Angajează personal pentru compartimentul 

vânzări. Condiții: bărbați, studii medii (de 

preferință superioare), domiciliați în Orăștie, 

cu experiență în domeniu. Relații la telefoane: 

247572; 241940 sau la sediul firmei din 

str. Plantelor nr. 50.

a

t \ X
s feronerie pentru tâmplărie 

lemn.

S.C. CONSUL DEVA S.A
Societate de servicii informatice autorizată de 
Centrul de Pregătire înjrrtprmatică - București 

organizează
cursuri de pregătire Inlnfbrmatică
'F utilizatori și operatori calculatoare 
F. ajutor programatori și programatori 
în domeniul calculatoarelor PC compatibile IBM. 
Cursanții dispun de un laborator dotat cu calculatoare 

moderne, rețea de calculatoare și acces la Internet.
Se acordă diplome autorizate de C.P.I. - București 

și recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
Informații suplimentare la tel. 216257, 211130 și la 

sediul din Deva, b-dul Decebal, bloc P mezanin.
Ultima zi de înscriere: 26 mai 1998.

SC LAMY TRADE SERV SRL 
DEVA

'S.C. R0MAVIC0M SRL DEVA'
Ferma Particulară Mintia, Platforma Casa 

Agronomului, vinde pui de carne vii zilnic 

între orele 7-15,30 

L Informații !a telefon 233484 (447792)

r 
I 
I 
I 
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I 
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L
z

(lângă Primărie) 
execută 

TRADUCERI AUTENTIFICATE LA NOTARIAT
- limbile engleză, germană, franceză, 
italiană, maghiară, rusă, chineză, precum și 
în limbile slave ș.a.
- texte juridice, comerciale, acte auto etc.
✓ MULTIPLICĂRI XEROX - de excelentă calitate! 
J LAMINĂRI - tragerea unor documente (file 

manuscrise) în folie de plastic.

Banca Comerciala 
Româna S.fi 
Agenția Brad 

cu sediul în Brad, str. Republicii 
Vinde prin licitație publică organizată 

sediul Judecătoriei Brad - biroul executori 
Judecătorești, In data de 11.06.1998, ora 1O.OO:

- apartament 4 camere, situa? In Brad, 
str. Aleea Poștei, bl. IO, ap. 55 
Preț de pornire: 48.000.000 lei. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul 

băncii - Birou credite sau la telefoane 650610; I 
650611, intre orele 8.00-15:30.

reducere de

la aparate pentru 
călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare 

• ambientizare

INTERNATIONAL S.R.L.

unic importator al produselor

acorda numai in

luna MAI

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

Noaptea Devoratorilor de Publicitate

-jiți

prezintă sâmbătă, 30 mai 1998, ara 21

Vino si câștigă
premii

senzationa e
umai pe baza seriei biletulu

□e intrarej

Serviciul gsi-it pentru tine

”, la Casa de Cultură a Sindicatelar-Dera

K
Organizator: Fundația Transilvania Expres

Direcția Regională 
Vamală Arad

I 
I 
I 
I
I

Fii pe fază! Pe 30 med, orele 11". 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...

Scoate la concurs un post de inspector vamal, 
gradul I.

Condiții de participare:
— studii superioare (tehnice, economice, 

Juridice), cu vechime minimă in specialitate 5 ani.
Alte lămuriri la Serviciul personal al D.R.V. Arad, 

telefon 057243321.
Depunerea dosarelor se va face la D.R.V. AracLj Biletele se găsesc la Casa de 

Cultură, a Sindicatelor-Deva
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Autoschrott
TransitArad

Calea Lipovei, nr. 211
Tel: 057/267089,057/266033,018/621910, 

Fax: 057/259833-
Parc auto specializat în cumpărări 

și dezmembrări 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 autouti
litare (elemente caroserie, piese 
motorlatât europene cât și japoneze. 

SrVrfflWSingurul parc-auto specia
lizat în autoutilitare din vestul țării.

otorlatât

> TAXI 22.22.22, în
cepând cu data de 1 
mai 1998, circulă cu ur
mătoarele tarife în pro
gram non-stop:

® 1900 lei/km - pe
timp de zi;

E 2400 lei/km - pe 
timp de noapte.

Cel mai aproape de 
prețul autobuzului.

> TAXI 22.22.22 
închiriază autoturisme.'

> De asemenea, 
angajează conducători 
auto.

S.C. “HIDR0C0NSTRUCTIA
S.A. București - Sucursala 

Râul Mare Retezat •
Cu sediul în Brazi, com. Râu de Mori

Oferă spre vânzare, prin licitație publică, utilaje 
de construcții, mijloace de transport auto, energe
tice și de uz gospodăresc scoase din funcțiune.

Listele cu acestea precum și alte informații pot fi 
obținute la sediul Sucursalei, Direcția de meca
nizare, telefon: 777146.

Ședințele de licitație se vor organiza și ține lu
nar la sediul societății, Calea Dorobanților, nr.103- 
105, sector 1 București, in ultima zi de luni, ora 10.

*

Program de facturare pe formulare 
tipizate, gestiune stocuri, încasări/ 
plăți. Contabilitate: ® Balanță ,

©Carte Mare, ©Jurnale, 
©Clienți/Furnizori, ©Casa/Banca 

- pe orice perioadă.
Mijloace fixe, amortizări, Salarii.
Toate acestea cu CIEL! prin

DUAL —
Tel: 230449, 211446.

AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS ! 

RAPORT PREȚ ■ EFECT INCREDIBIL ! 
KALUU11 CONCEPȚIE GRAFICA 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR : 

EXPREȘCOM R_ 054 - 217009 
''JJ!? 092-281882RP

:: 
K 
t: 
t:

FIRME LUMINOASE

PANOURI PUBLICITARE STRADALE
PIXURI.BRICHETE PERSONALIZATE 

TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

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

F/T aspirator TRACY 1300 W _^000-teT 599.000 lei 
[✓T mașină de spălat vase 60 I LW-9-OOD’ei 1.350.000 lei

Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata in 24 de rate și avans O,

I \ ' prin magazinul CEHTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

ADUCE CALITATE VIEȚII

©' Congelator AFB 409
3 sertare, volum total 130L

de la 2.493.000 lei
făli TVA

de la 2.849.000 lei
fără TVA

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

Gf Frigider ART 785
Doua uși, volum loial 235L (congelator -48L)

<3f Combină frigorifică ART 812
Două uși, volum total 241L (congelator - 79L)instalează

sy Sisteme alarmare
la efracție și incendiu;

T Sisteme de teteHZiine cu circuit închis;
(F Sisteme de control al accesului prin cartele;
<F Sisteme de interiore și wfeotnteffonie;
F Alarme auto;
<F Geamuri tenroizoiatoa? și folie 

reflectorizantă și antiefracție;
F Centrale telefonice

Notă: prețurile pot fi modificate funcție de curbul USD

Bl. HI, parter. Deva

. I _____ . . . --- — >
ORICK 0CAZ1K,

• • y * *y*jj**** ****** iiJSSfî'*

In perioada
11 Mai -15 Iunie, 

profitați de 
oferta specială 
WHIRLPOOL 
în magazinele:

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

Timisoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4,
tel: 956/183558; 124550; 125035; fax: 056/183558; 125035.

Produce și comercializează din stoc sau la comanda. 
O combine muzicale cu CD ® combine muzicale normale 

© dublu radiocasetofoane © amplificatoare 
® VCD (video CD Player) ® walkman-uri 

® telefoane cu emițător. 
Preț de producător!

Condiții de calitate și garanție asigurate!

MQDEX’ CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
~ DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT

DINȚARĂHOLDING

\!k OFERĂ
îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 

calitate, bogată In sortimente de sezon, am
balată în saci transparent!:

✓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: CluJ-Napoca, 
str. luliu Maniu, nr.6, 
tel: 064/193493; 

018/623482.
Orar depozit: 

Zilnic 8-18
Sâmbătă 8-14

de la 1.943.000 lei
fără TVA

DEVA-SAT - Str. Avram lancu
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43, Deva
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Petroșani 
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan 
IMCOMEX - Str. 1 Decembrie, nr. HA, Deva
IMCOMEX - Str. N. Bălcescu, nr. 11, Orăștie
QUASAR -
QUASAR -
QUASAR -
QUASAR
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter. Deva
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918. nr. 109A, Petroșani

Bd. Decebal, Bl. R, parter. Deva
Bd. Dacia, nr. 37, Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani
Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie

k.

-------------- — x
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 SA. DEVA, Str. Depozitelor, nr. 5.

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

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

r
Ofertă Specială OUASAR, 

dealer autorizat CONNEX GSM.

149$*
5
• • I:::
liiili

CONNEX GSM vă uferă 
...Și 22% reducere pentru 
în loc de 191 USD, 
model din generația 
acum doar 149 USD*!

Intre 4 și 30 mai, 
conectare gratuită! 
telefonul Ericsson 628!
Ericsson 628 - un 
decembrie 1997 - va costa
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pc 1 an de zile.

si vorbești lără să plătești
’ ’ ...conectarea.

CtMT

9?
CONNEX GSM esle marcă înregistrată a MoblFon

QUASAR: Deva, B-dul Decebal, bl. R, parter, tel/fax: 
054 222 999 • QUASAR: Hunedoara, B-dul Dacia nr. 47, 
tel/fax: 054 723 139 • QUASAR: Orastie, Str. Avram lancu, 
bl. E, parter, tel/fax: 054647 540
Oferi» esle valabili la magazinele și dislrilmiliirii CONNEX CSM, în li mi la Blocului disponibil. 
Activarea serviciului se luce în conlormilale cu condițiile contractuale obișnuite.
* Eără TVA inclus. Noul preț este valabil numai cu activare la CONNEX GSM.
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Social - demo
crația lucrează

(Urmare din pag. 1)

Internaționala Socialistă" 
(Sergiu Cunescu), că rela
țiile dintre PDSR și ApR 
“sunt foarte confuze și 
contradictorii" (Teodor 
Meleșcanu), că “PDSR nu 
este o formațiune monolită, 
în interiorul său existând 
trei curente de opinie” 
(losif Boda - ApR). Există și 
alte opinii ale unor politi
cieni și analiști politici în 
legătură cu această relație 
între PSDR și ApR, unii 
apreciind-o șl văzându-i un 
viitor, alții desconsiderând- 
o, apreciind-o ca un foc de 
paie, inadecvată momen
tului. Timpul însă va lămuri 
multe probleme, iar atunci 
când va apărea necesitatea 
accederii la putere se va 
trece peste diferențierea 
de vederi, peste orgolii sau 
interese de grup și marea 
coaliție social-democrată 
se va închega, va deveni 
puternică și capabilă -de 
fapte mari. Dacă nu cumva 
va urca în trombă 
liberalismul, aflat acum în 
dure lupte intestine. Cât 
privește creștin-demo- 
crația, ea își exercită deja 
incapacitatea, iar stânga 
socialistă nu prea își adună 
mulți adepți.

z România - într-o situație 
dramatică

Conferința 
Organizației 

județene a

Sâmbătă a avut loc la Deva 
Conferința Organizației județene a 
Partidului Socialist al Muncii, care a 
analizat activitatea desfășurată de 
Comitetul județean in perioada scursă de 
la alegerile precedente și până în 
prezent, activitatea Comisiei județene de 
revizie, precum și 
aceea a Comisiei 
județene de arbitraj, 
etică și disciplină. 
Lucrările conferinței 
au fost dcschiso do 
dl Carol Sabo, 
președintele Comi
tetului județean al Organizației județene 
a PSM, care a anunțat prezența la acest 
eveniment a prof. Gheorghe Stroie din 
partea Comitetului Director al Partidului 
Socialist al Muncii.

După anunțarea ordinii de zi și 
alegerea organelor de lucru ale 
conferinței, dl Carol Sabo a prezentat 
darea de seamă a Comitetului 
Organizației județene a PSM în care s-a 
exprimat îngrijorarea față de situația 
dramatică în care a ajuns România sub 
conducerea actualelor forțe politice 
aflate la putere apreciindu-se că ea se 
află în plină prăbușire spre nu știm ce. 
S-a apreciat că, sub conducerea 
PNȚCD, se practică un capitalism 
hrăpăreț, se jefuiesc bunuri comune 
create de poporul nostru în ani și zeci de 
ani de muncă.

Darea de seamă și participanții la 
dezbateri au apreciat că Convenția 
Democratică din România își bate joc 

de poporul român pe care îl înfometează, 
îl trădează, jefuindu-l de cee.a ce a 
acumulat cu brațele și cu mintă a. S-a 
subliniat, de asemenea, că situația 
multor oameni este precară, că nivelul 
de trai se prăbușește de la o zi la alta și 
s-a ajuns la soluția minimă de 

supraviețuire.
Județul Hune

doara este un exem
plu care ilustrează 
haosul în care a 
ajuns România. în 
prezent, în România, 
se înregistrează

circa 1 milion de șomeri, în județ, 
dramatică fiind situația din Valea Jiului, 
iar numărul pensionarilor a ajuns la 
peste 100.000 de oameni. Corupția s-a 
generalizat, iar bătălia împotriva ei n-a 
dus la nici un rezultat convingător. 
Omul de rând o duce greu, ba chiar 
foarte greu și, ceea ce este mai trist, 
nici speranțe s-o duca mai bine nu 
există Românul și-a pierdut încrederea 
că o să se schimbe lucrurile în bine.

Dl loan lonescu a prezentat pro
gramul de măsuri politico-organiza- 
torice ce vor sta în atenția Organizației 
județene a Partidului Socialist al Muncii 
în cadrul cărora s-a stabilit, în principal, 
creșterea rolului acesteia în viața 
județului Hunedoara.

în finalul conferinței a fost ales noul 
Comitet al Organizației județene Hune
doara a Partidului Socialist al Muncii. în 
funcția de președinte al acestuia a fost 
desemnat prin vot dl. Gheorghe 
Popescu. (Tr. BONDOR)

ficțiuni omagiale
Pentru omagierea compozitorului 

Sigismund Toduță, care a venit pe lume acum 
90 de ani la Simeria și tot aici își doarme somnul 
de veci din 1991, Inspectoratul pentru Cultură 
al județului, Centrul Județean al Creației 
Populare și Liceul de Arte “Sigismund Toduță" 
Deva au organizat duminică câteva acțiuni. In 
memoria lui Sigismund Toduță au avut loc, la 
sala festivă a Prefecturii, o conferință susținută 
de prof.dr. Dan Voiculescu, compozitor, profesor 
la Academia de Muzică din Cluj, președintele

90 de ani de le nașterea lui 
Sigismund Toduțâ

Fundației "Sigismund Toduță" din Cluj-Napoca, 
și un concert omagiel cu lucrări din creația 
compozitorului simerian. Tot duminică au fost 
depuse coroane de flori, din partea 
organizatorilor, la mormântul compozitorului.

“Una dintre cele mai importante 
personalități ale muzicii românești din toate 
timpurile”, cum spunea dl Dan Voiculescu, 
Sigismund Toduță s-a format de-a lungul mai 
multor ani printr-o muncă uriașă. A absolvit la 
Cluj 3 facultăți (pedagogică, pian, compoziție) 
și a obținut în 1936 o bursă de 2 ani în Italia, 
de unde s-a întors cu alte 3 diplome. între 
titlurile obținute se numără și cel de doctor în 
muzicologie, la vârsta de 31 de ani, fiind primul 
cunoscut în istoria muzicii românești.

Activitatea lui Sigismund Toduță a fost 
vastă și variată, el realizând foarte multe lucruri 
valoroase ca dirijor, corepetitor, acompaniator 
și mai ales ca profesor. Personalitatea sa 
complexă se vede mai ales în creația “imensă 
și greu de catalogat", în care se disting 3 
perioade mari. Creator de “maximă amplitudine 
și profunzime" Sigismund Toduță are un stil 
recognoscibil pentru cunoscători datorită 

abordării constante a folclorului, a “graiului 
muzical românesc prin elemente modale", 
în creația sa se pot identifica două 
fenomene: permanențele, preocupările 
mari și deschiderile stilistice Marile teme 
ale scriiturii sale cu caracter înnoitor se 
referă la destinul uman, sunt teme esențiale 
românești (Miorița, Meșterul Manole, 
Horea). Opera sa e predominată de elevat, 
sublim, dramatic și divin, lipsind macabrul 
ori hazliul. în privința deschiderilor se poate 

considera că opera sa deschide "căi spre o 
nouă înțelegere a muzicii", "are caracter de 
a încheia o epocă" dar permite și o 
continuare.

Din opera sa vastă și foarte variată 
(formată din concerte, un ciclu de simfonii, 
mai multe volume de coruri și încununată 
de "Meșterul Manole", care e o sinteză a 
întregii sale creații) pentru concertul 
omagial elevii și profesorii Liceului 
“Sigismund Toduță" din Cluj-Napoca au ales 
7 piese. Intre acestea au fost și 
"Passacaglia" pentru pian, reprezentativă 
pentru muzica românească, "Concertul 
Nr.1" pentru orchestră de coarde, o 
încununare a muzicii de inspirație folclorică, 
în program au mai fost incluse: “Adagio 
pentru orchestră de coarde", "Sonatina" I 
pentru vioară și pian (p.l), “Sonata I" pentru I 
flaut și pian (p.ll, III), “Suita de cântece și | 
dansuri" și “Sonata” pentru oboi și pian 
(p.ll), interpretate cu talent de elevii liceului 
clujean, soliști sau membri ai celor două 
orchestre de coarde.

Viorica ROMAN

Tarife mici. Căsuță de mesaje vocale CONNEX VOX.

DACĂ VOI NU LE VREJI NOI LE VREM!
Vă dăm dc știre, boieri dumneavoastră, că de azi încolo tar if ele-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 seara 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:

telefon fix. Dialog. Tclcmobil

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

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

SaMBATA. duminica si 
SAMiATORIU. Li'CALK.

De la CONNEX li
CONNEX

0.-4G USD/min. 0.20 USD/min.

Dc la CONNEX li orice 
alll deslinatic in Romania" 0.60 USD/min. 0.40 USD/min.

Dc li CONNEX la 
| CONNEX VOX 0.10 USD/min. 0.20 USD/min.

Informații la: 302.ll.ll

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

* Pentru toți cei care vor cumpăra unul dintre pachetele CONNEX GO! începând 
cu 18 mai. căsuța de mesaje vocale va fi activată in maximum 24 de ore de la primul 
apel primit sau emis. Pentru informații suplimentare despre noile tarife și CONNEX 
VOX. sunați GRA TU1T la 777.

Dc acum înainte, 21 de ore din 21 și 7 zile din 7. veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL

a. Ziar editat de
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