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Vineri, 5 iunie a.c., la că

minul cultural din localitatea 
Șoimuș a avut loc slujba de 
sfințire a lăcașului de cultură 
sușținută de preotul parohiei 
Șoimuș, dl loan Pădureanu.

La eveniment au participat 
reprezentanți ai primăriei, 
directori de societăți co
merciale, colaboratori ai 
primăriei și cetățeni ai 
comunei.

Lucrările de amenajare a 
căminului cultural au durat trei 
luni de zile. ,,Pe raza comunei

Șoimuș lucrările au fost 
licitate și câștigate de trei 
firme de prestigiu în 
municipiul Deva și anume: 
S.C. „VIANCONS" SRL, S.C. 
,,ECOINVEST”SRL, S.C. 
„ADICONS” SRL, firme care 
execută lucrări la un nivel 
ridicat respectând stan
dardele europene, folosin- 
du-se materiale de ultimă 
noutate în domeniu”, afirma 
primarul comunei Șoimuș, 
dl Laurențiu Nistor. (Cr. C.)
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Un nou miting de protest la Deva
în acompaniamentul a două fanfare, cca. 2000 de 

reprezentanți ai sindicatelor din mineritul și siderurgia 
hunedoreană au protestat ieri, la Deva, în fața Prefecturii, 
într-o notă de protest din partea Ligii “Solidaritatea “ 92” 
înaintată conducerii Prefecturii, este criticat modul în care 
a fost făcută restructurarea în minerit, identificându-se ca 
răspunzători pentru situația creată Prefectura județului 
Hunedoara, ca reprezentantă a executivului în teritoriu, 
Direcția Generală Minieră, care nu a respectat programele 
de restructurare, și Guvernul României, pentru nealocarea 
de fonduri necesare dezvoltării și retehnologizării. 
Protestatarii cer condiții normale de lucru și eliminarea 
tuturor noxelor care duc la îmbolnăviri profesionale, 
corelarea salariilor în mod evolutiv jcu prețurile de pe piață, 
restructurarea numai prin crearea de alternative și nu doar 
prin disponibilizări, menținerea actualelor locuri de muncă 
și mai ales menținerea și dezvoltarea activității în minerit. 
Luând cuvântul în fața protestatarilor dl Nicolae Ciocan, 
președintele Ligii “Solidaritatea “ 92”, a cerut și adoptarea

în regim de urgență a Legii pentru zonele defavorizate 
precum și începerea funcționării din plin a Agenției de 
dezvoltare și implementarea programelor destinate 
zonelor miniere. Luările de cuvânt ale liderilor de sindicat 
au fost punctate cu numeroase manifestări tipice unor 
astfel de mitinguri. Au fost agitate pancarte pe care se 
putea citi, în română sau în engleză, despre frustrările 
minerilor, “seduși și abandonați” de clasa politică în 
numeroase rânduri, iar fanfarele reunite au cântat 
marșuri funebre în întâmpinarea tuturor primilor miniștri 
ai României de după 1990. La unison cu problemele 
minerilor, siderurgiștli hunedoreni, prin glasul liderului de 
sindicat de la “Siderurgica” S.A., dl Petru Vaidoș, și-au 
prezentat nemulțumirile față de ofensiva unei 
restructurări care prevede desființarea fluxului primar de 
la combinatul hunedorean cu transformarea acestui 
colos industrial 
siderurgică.(A.S.)
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La Hațeg

numai

ten în fața 
Prefecturii 
Județului 

sindicaliști din 
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înaltă tensiune
Blocarea conturilor 

RENEL de către 
Ministerul Finanțelor, cu câtva 

timp în urmă, din cauza imenselor 
datorii ale acesteia la bugetul 
statului, a fost primul semnal

E
concret al începerii procesului de 
restructurare-privatizare în 
energetica românească, proces 
logic și necesar - parte inte
grantă și esențială a programului 
de reformă în țara noastră.

Simțind pericolul restrângerii 
anumitor activități și dispo
nibilizării unui număr de angajați, 
sindicatele au intrat imediat în 
priză. Au organizat demonstrații 
și mitinguri de protest, au 

.pichetat instituții ale statului, și- 
au formulat programe proprii de 
restructurare, care să nu 
afecteze locurile de muncă și 
salariile, au mers la dialog cu 
factorii de decizie de la RENEL și 
din Guvern. Cu toate acestea, 
startul restructurării acestei regii 

de interes național n-a 
întârziat. Ministrul industriilor și 
comerțului, Radu Berceanu, a 
luat o măsură radicală pe cont 
propriu,.reorganizând consiliile 
de administrație și numind noi 
conduceri la RENEL, ROMGAZ 
și SNP, cărora le-a dat ter
mene precise, scurte, de 
pregătire și prezentare la 
guvern a programelor de 
restructurare.

Măsura a stârnit reacții 
contradictorii în coaliția 
majoritară. Premierul Radu 
Vasile a acceptat-o și l-a 
amenințat cu demisia pe Radu 
Berceanu dacă nu-și înde
plinește, conform programului, 
atribuțiile ce-i revin, inclusiv 
pe acelea de restructurare a 
regiilor energetice. La rândul 
său, ministrul industriilor și co
merțului a transmis admones
tarea în jos, la conducerile 
regiilor.

Ca urmare, la data stabilită, 
președintele RENEL, Aureliu 
Leca, a prezentat programul 
de restructurare a regiei, sub

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

pentru Justiția hunedoreanâ
l

M.M.P.S., prefectul județului 
Pompiliu Budulan, primarul 
orașului Hațeg loan Glodeanu, 
senatori, deputați, numeroși 
invitați cu funcții de răspundere 
în cadrul aparatului de stat 
central și local, maglstrați.

Ceremonia oficială prile- 

Moment de însemnătate în 
istora justiției hunedorene, 
vineri 5 iunie a.c. la Hațeg s- 
au inaugurat noile sedii ale 
judecătoriei și parchetului lo
cal.

Evenimentul de la Hațeg s- 
a desfășurat în prezența 
ministrului Justiției dl Valeriu , juită de deschiderea celor 
Stoica, a procurorului general 
al României dl Sorin 
Moisescu. Au mai fost de față 
domnii Petru Radu Păun Jura 
secretar de stat In cadrul

două instituții a fost deschisă 
de către dl loan Ardeleanu, 
președintele Tribunalului Ju
dețean Hunedoara.

In cuvântul domniei sale a

â

Dacă toate lucrurile merg 
de-a îndoaselea de peste opt 
an!încoace de vină este, evi
dent, doar crima organizată. 
Ea face și desface orice lucru 
rău care ne pune într-o 
lumină nefavorabilă in fața 
lumii întregi, urmărind să ne 
țină departe de NATO și de 
Europa, de parcă am fi un 
popor blestemat și ciumat, 
aflat ia periferia civilizației și 
bunăstării din vina celor care 
au fost până acum ia putere, 
dar nicidecum din neprice
perea sau interesele ob- 
scureaie celor ce ne conduc 
acum (cu clarviziune, fără să 
existe o alternativă, cum 
spun ei) destinele. Nici 
recentul simpozion orga
nizat de PNȚCD pentru a-și 
proiecta lumina în mileniul 
trei n-a ocolit acest subiect. 
Deoarece cu acest prilej au 
apărut niște scântei care pot

Daniel Ciprian Popa, 
din Deva, are numai 10 
ani, și se duce rar pe la 
școală, fn seara zilei de 

11 mai a.c., a intrat cu 
chei potrivite în mașina lui 
S.F. I. de unde a sustras 
un radiocasetofon. Cam 
tânăr pentru hoție!

salutat prezența înalților 
oaspeți la Hațeg, a subliniat 
rolul și importanța mo
mentului de vineri în viața 

•■justiției hunedorene și im
plicit a celei românești.

Cuvinte de salut au fost 
rostite și de către prefectul 
județului și primarul orașului 
Hațeg care, între altele, au 
apreciat în mod deosebit

Corne! POENAR
(Continuare în pag. 2)

In prezența 
ministrului 
Justiției, dl 

Valeriu Stoica, 
dl Ioan Ardelean, 

președintele 
Tribunalului 
Hunedoara, 

rostește cuvântul 
de salut la 

ceremonia ojicială 
prilejuită de 
inaugurarea 

sediilor 
Judecătoriei și 

Parchetului 
din Ha(e^ 

aprinde și sparge din nou 
coaliția aflată ia guvernare, 
s-a spus că fiecare partici- 
pant-vorbitor și-a exprimat 
punctul sau punctele de 
vedere în nume propriu. 
Așa se poate explica de ce 
fostul premier Ciorbea s-a 
lansat în acuzații dure ia 
adresa aliaților și chiar a 
partidului din care face 
parte, considerând, nici 
mai mult nici mai puțin, că 
PNȚCD a devenit o cionă 
sau o anexă a PD, că 
PNȚCD a pierdut controlul, 
văzându-se copleșit și 
sufocat de PD care a pus 
mâna pe cheie în guvernul 
actual, deținând portofoliile 
celor mai Importante 
ministere, ceea ce a 
permis reformatorilor să

Nicolae TlRCOB

(Continuare /■ pag. 2)

Sâmbătă la Deva 
și Hunedoara 
s-a desfășurat 

“Marșul 
factorilor 
poștali” 

Marș într-o 
atmosferă
colegială
Sâmbătă, 6 iunie a.c., stadionul 

„Cetate" din Deva a fost gazda celei 
de-a 23-a ediții a Concursului „Marșul 
factorilor poștali", competiție organizată 
de Oficiul Teritorial de Poștă Deva.

întrecerea cu începere de la ora 
9,00 a avut ca participant lucrători din 
cadrul Oficiului Teritorial Deva. într-o 
atmosferă relaxată, colegială șl 
prietenească, chiar șl în lipsa 
spectatorilor s-a dat startul 
aparținătoarelor sexului frumos. Fetele 
s-au luptat cu pista stadionului, având 
de parcurs 3000 m. Din cele 17 
concurente, învingătoarele s-au 
detașat net de restul plutonului încă 
de la începutul competiției. Acestea 
sunt: Eleonora Lăscuș (oficiul Fțrștal 
Deva2)-locul I, AdrianaHerța(ofidul 
poștal Simeria) - locul II și Mariana 
lancu (oficiul poștal Buceș) - locul III. 
De remarcat faptul că ocupanta locului 
I se menține într-o excelentă formă 
sportivă, chiar și la vârsta de 47 de 
ani. Organizatorii au oferit un premiu 
în bani în valoare de 100 mii lei și celei 
mai vârstnice participante, care s-a 
dovedit a fi Olimpia Tudoran, 55 de 
ani.

# Și de această dată, băieții au fost 
mai puțin numeroși. Pentru cei 13 
partidpanți s-a dat startul în cursa de 
5000 m.alergătorii dând dovadă de o 
mare rezistență fizică. Detașăndu-se 
mult, încă din momentul imediat 
următor startului. Marcel Pârău (oficiul 
poștal Deva 2) a trecut primul linia de 
sosire, obținând locul I. l-au urmat 
Nicolae Borza (oficiul poștal Orăștie) 
- locul II și Romi Raica (oficiul poștal 
Deva 2) locul III. Cel mai vârstnic 
concurent, Antonie Ștef, a fost premiat 
cu suma de 100 mii de lei.

Ocupanților locurilor I, II și III li 
s-au oferit diplome, cupe și premii în

Cristina CiNDA

(Continuare în pag. 2)
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3 BERBEC
S-ar putea să vă faceți mai 

greu de înțeles având în 
vedere nerăbdarea de care 
dați dovadă în ultimul timp. 
Nu este momentul să cereți 

■ socoteală cuiva.

| O TAUR
Aveți unele probleme de 

| sănătate, dar nu este cazul 

iâ vă alarmați. Este posibil 
șl fiți invitat să călătoriți 
u.’deva departe.

GEMENI
Dacă aveți de gând să 

irițiați o nouă activitate, 
tăceți-o cât se poate de 

r-et. O informație secretă 
v-ar putea aduce avantaje 
materiale.

3 RAC
Sunteți tentat să faceți 

unele speculații și chiar 
dacă toată lumea se opune, 
nu sunteți dispus să as
cultați. încăpățânarea v-ar 
putea costa niște bani...

jo LEU
Ați vrut să vă odihniți dar 

nu este chip - treburile gos
podărești trebuie rezolvate 
grabnic.Veți face totul în timp 
record și vă rămâne timp și 
pentru alte plăceri.

3 FECIOARĂ
în prima parte a zilei veți fi 

foarte agitat datorită unei 
vești care vă bucură nespus. 
Spre seară veți face o 
cunoștință care vă va 
impresiona.

O BALANȚĂ
1 I «

Va trebui ca astăzi să vă 
controlați cu atenție tonul și 
vorba. Altfel veți supăra 
multă lume, ceea ce nu este 
de dorit, mai ales că e o 
perioadă mai grea.

□ SCORPION
Activitățile în care vă veți 

implica astăzi vă vor purta 
noroc. Inspirația vă va da un 
ajutor deosebit, dar ascultați 
și sfatul altora.

3 SĂGETĂTOR
Entuziasmul dv. este 

maxim. Puteți să vă lansați 
într-o afacere sau să 
începeți o nouă relație 
sentimentală. Șansa vă 
surâde mai ales astăzi.

3 CAPRICORN
S-ar putea să primiți vești 

de la o persoană dragă, 
aflată departe de dv. 
încercați să rezolvați o 
problemă spinoasă mai 
veche.

3 VĂRSĂTOR
Activitățile comerciale vă 

avantajează. Este o zi 
propice pentru a vă interesa 
de acte de casă sau de 
situația dv. Contabilă. ■

O PEȘTI
Aveți de stabilit contacte cu 

partenerii de afaceri. 
Proiectele dv. secrete legate 
de o călătorie vor deveni 
prioritare.

RENEL - la cea mai 
înalta tensiune

(Urmare din pag. 1) 
forma unui proiect de lege, care 
se axează - potrivit precizărilor 
aceluiași - pe demonopolizare, 
descentralizare, diversificarea 
producției, competiție și în final pe 
privatizare. “Important în ziuă de 
astăzi nu este să produci, ci să 
vinzi, iar un monopol acceptă 
foarte greu acest lucru”, sublinia 
cu justețe Aureliu Leca în cadrul 
unei conferințe de presă. Numai 
că situația critică a economiei 
românești nu-i mai dă 
posibilitatea RENEL să vândă 
multă energie, consumul scăzând 
dramatic de la an la an. Aceasta a 
condus la funcționarea cu mult 
sub capacitatea de producție 
instalată, inclusiv la închiderea 
unor unități. "

Cum ' era de așteptat, 
sindicatele au ieșit din nou la 
rampă; 4000 de energeticieni din 
întreaga țară au demonstrat joia 
trecută, în Capitală, cu întreg 
arsenalul lor de luptă sindicală, 
din care n-au lipsit coșciugele de 
înmormântare a energeticii, 
huiduielile și lozincile denigratoare 
triviale la adresa responsabililor 
reformei RENEL, cu care, ani la 
rând, sindicaliștii au alcătuit un 
corp comun, având aceleași 
interese pentru posturi și salarii. 
Acum, când s-a pus piciorul în

Noi dotări pentru justiția 
hunedoreanâ

(Urmare din pag. 1) 

necesitatea unor asemenea 
instituții în zona Hațeg, zonă 
în care locuiesc aproximativ 
50000 de suflete.

în cuvântul rostit ministrul 
justiției a apreciat evenimentul 
ca unul aparte în istoria 
justiției, în general, și în spe
cial a celei hunedorene. 
,,Pentru ca viața să fie 
frumoasă este nevoie de 
justiție. La temelia oricărui stat 
sau a unei comunități umane 
se află ideea de justiție. Ce 
înseamnă ideea de justiție? 
Ea exprimă echilibrul necesar 
dintre interesele oamenilor, 
dintre dorințele și faptele 
acestora.

Ideea de justiție exprimă 
schimbul ce există între 
oameni pentru că în viața 
noastră fiecare dă, fiecare 
primește ceva. Și între ceea ce 
dăm și între ceea ce primim 
trebuie să existe un echilibru, 
trebuie să existe o măsură. Așa

E
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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 Magazin sportiv 
15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Katts și câinele (s, ep. 37) 
18.00 în flagrant (rep.) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 233) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială 21.00 Prea 
târziu (dramă România 1996)
22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Avocatul poporului 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 
156)

tvr 2 >
8.00 D.a. (r) 8.25 Canary 

Wharf (s/r) 9.00 Baywatch (s/ 
r) 9.50 Studioul șlagărelor 

l11.00 Lumea sălbatică a 

prag, când se trece la 
spargerea monopolurilor și 
așezarea activității în toate 
sectoarele pe baze de calitate, 
angajament și eficiență, apar 
reacții dure de împotrivire la 
cruda realitate. Iar dacă 
reacțiile vin de la sindicate, 
motivația lor trebuie înțeleasă: 
restructurarea RENEL va 
determina și reorganizarea 
sindicatelor din domeniu.

Guvernul Radu Vasile este 
hotărât însă, în pofida tuturor 
observațiilor critice ale 
politicienilor și manifestărilor 
sindicale, să facă reforma. 
Proiectul de lege al restruc
turării RENEL a fost luat în 
discuție de Executiv la sfârșitul 
săptămânii trecute și a fost 
adoptat în cursul zilei de ieri, 
urmând a fi depus la Parlament. 
Vor mai fi tensiuni, vor mai 
apărea împotriviri, dar procesul 
reformei nu mai poate fi 
amânat.

în următoarele două 
săptămâni vor fi alcătuite și 
prezentate guvernului și 
programele de restructurare 
ale ROMGAZ și SNP. Nu există 
drum de întoarcere. Tranziția la 
economia de piață trebuie 
accelerată.

cum religia are preoți tot așa 
și ideea de justiție are preoții 
ei, iar magistrații sunt preoții 
ideii de justiție.

Ei măsoară ori de câte ori 
cineva se plânge că nu s-a 
respectat acest schimb 
echitabil care trebuie să 
existe în relațiile dintre 
oameni. Sunt magistrații 
conștienți de lucrul acesta?” 
a spus printre altele dl 
Valeriu Stoica.

Ministrul Justiției a 
apreciat noile edificii ce s- 
au construit la Hațeg, având 
totodată convingerea că 
oamenii ce trăiesc în 
această zonă se vor bucura 
de dreptate.

După desfășurarea mo
mentului festiv ministrul 
Justiției și procurorul ge
neral al României au avut o 
scurtă întâlnire cu ziariștii în 
cadrul căreia au răspuns 
maî multor întrebări.

animalelor (r) 11.35 Scena 
politică (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Nimic sfânt 
(s/r) 13.50 Varietăți
internaționale 14.00 Con
viețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceza 15.35 Doi 
ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00
Veronica: Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s) 17.40 
Tribuna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 70) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV 
„Iertarea” 23.30 Pelerinaje 

. ANTENĂ 1 J 
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie - lupta 
pentru supraviețuire (do, ep. 
1) 10.35 Orășelul fantastic (s, 
ep. 1) 11.00 Caracatița (s/r) 
12.00 Omul cu-o mie de fețe 
(s/r) 13.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 
15.10 Talkshow 16.35

r (Urmare din pag. 1)

dea o lovitură mortală în 
privința acțiunilor inițiate 
pentru spargerea monopo
lurilor deținute de Renel, 
Romgaz și de Societatea 
Națională de Petrol.

Reacția din partea PD n- 
a întârziat să se arate, 
afirmându-se că Ciorbea se 
plânge în loc să se bată, că 
în coaliție nu se poate face 
doar politica unui singur 
partid, respectiv a PNȚCD.

Pentru a drege cât de cât 
busuiocul, dl Diaconescu este 
de părere că doar acum s-a 
vărsat focul și ‘‘dacă va veni 
o nouă criză, vom vedea 
atunci ce facem". In context 
au fost avansate șansele de 
a se constitui un guvern 
minoritar ai PNȚCD, de a 
pleca această formațiune 
politică de ia guvernare sau, 

^do ce nu, de a opta pentru

(Urmare din pag. 1) Marș într-o atmosferă colegială
bani în valoare de 300, 200 și respectiv 
100 mii lei. Tuturor participanților 
organizatorii le-au dăruit plicuri conținând 
suma de 20 mii lei.

Premiile au fost înmânate de dl 
Octavian Breazu, șeful OficiuluiTeritorial 
Deva. Cea de-a 23-a ediție a Concursului 
„Marșul factorilor poștali”s-a bucurat de 
prezența domnilor Gheorghe Țorțolea - 
director economic și Ion Stăicuț - șeful

Stadionul “Corvinul” din 
municipiul Hunedoara a găzduit 
sâmbătă, 6 iunie a.c., a 22- a ediție 
a Concursului profesional “Marșul 
factorilor poștali".

La start au fost prezenti 
coăcurenti reprezentând oficiile 
Hațeg, Calan și Hunedoara, animați 
fiecare de dorința de a trece primul 
linia de sosire.

Deși actuala ediție a consemnat 
o participare foarte bună ■ 56 de 
concurenți între care 48 de femei -, 
arșița zilei a determinat pe mai multi 
participanți să abandoneze 
întrecerea.

După derularea probei de 5000 
de metri, la femei pe primele locuri, 
în ordine, s-au clasat Victoria Găurii 
■ Oficiul Hunedoara III, pe locul doi 
s-a situat Natalia Toma ■ Oficiul nr. 
I Hunedoara, iar locul al treilea a 
fost obținut de către Daniela Mateuț, 
de la Oficiul nr. I Hunedoara.

Premiul pentru cel mai vârstnic 
participant a fost atribuit doamnei 
Geta Mihăiescu ■ Oficiul nr. I 
Hunedoara, iar pentru cea mai 
tânără concurentă premiul s-a 
acordat Adrianei Andrășesc de la 
Oficiul nr. II Hunedoara.

După 10000 de metri, la bărbați, 
primul a trecut Unia de sosire Petru 
Cic- OPRM Hunedoara, urmat de 
Ovidiu Cacuci, locul II, Oficiul poștal 
Boșorod, iar pe locul III s-a clasat

Văduva (s) 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 69) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.30 
Dallas (s, ep. 17) 20.20 
Niciodată nu e prea târziu 
(dramă SUA1997) 22.05 Știri 
22.15 Războiul sexelor (s, 
ep-2)

PRO IV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Am 
întâlnit și români fericiți (r)
10.25 Insula misterioasă (s, 
ep. 18) 10,55 Musca (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Men don’t Leave (dramă 
SUA ’90) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 50) 
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. 17) 21.15 Avocatii (s, 
ep. 12) 22.05 Știrile PRO TV

PNȚCD ■ o clonă a PD?
♦

alegeri anticiDate. Revenind 
cu noi considerații, duminică, 
dl Diaconescu a spus că di 
Ciorbea a făcut afirmațiile în 
nume personal, fiind marcat 
de fosta criză guverna
mentală. în altă ordine de idei, 
di Diaconescu a mai spus că 
n-armai susține alegerile an
ticipate deoarece rezultatul ar 
fi tot cei de acum (!). ideea 
alegerilor anticipate este 
agreată și de către ex- 
premierul Ciorbea. Aseme
nea păreri vin însă în totală 
contradicție cu afirmațiile 
președintelui Constan- 
tinescu, care în timpul vizitei 
recente în Canada a spus 
foarte răspicat că în România 
alegerile anticipate nu sunt 
dorite decât de adepții crimei 
organizate, iar ia sosirea în 
București a cerut ca guvernul 
actual să fie lăsat să lucreze.

serviciului financiar din cadrul Direcției 
Regionale de Poștă Timișoara.

La încheiere organizatorii au adus 
mulțumiri sponsorilor, fără de care 
concursul nu s-ar fi putut realiza. între 
societățile care au sponsorizat întrecerea 
se numără S.C. „Cuvântul Liber” S.A. 
Deva, S.C. Călăuza Prescom S.R.L. 
Deva, S.C. Fortex SRL, S.C. Rodipet 
S.A., S.C. Quasar S.A. și multe altele.

D întrecere de tinută
Alin Kovaci - Oficiul teritorial 
Hunedoara.

La bărbați premiul pentru cel mai 
vârstnic participant a fost obținut 
de Izidor Murgoi de la OPRM

Marcel Părău, de la Deva, 
câștigător absolut al ultimelor 

ediții ale concursului profesional
“Marșul factorilor poștali”

Hunedoara. Cel mai tânăr partici
pant a fost Ovidiu Cacuci de la 
Oficiul Boșorod.

Câștigătorilor locurilor fruntașe 
li s-au atribuit frumoase premii în 
bani, cupe, precum și diplome.

Actuala ediție a Concursului 
“Marșul factorilor poștali" 
desfășurată sâmbătă la Hunedoara 
s-a bucurat de o foarte bună 
prezență, opina printre altele dl

22.15 Seinfeld (s, ep. 102)
22.45 Știrile PRO TV 0.45 
Dosarele X (s)

PRIMATV
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 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru 
copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 
17.15Christy (s) 18.00 Celebri 
și bogați (s, ep. 122) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s, 
ep. 122) 20.15 Brooklyn 
South (s, ep. 3) 21.15 Dis
pariția Christinei (thriller SUA 
’94) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

AGASA
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Din toată inima (s/r)
12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Tora! Tora! Tora! (f/r) 16.00 

Ce să mai înțelegem oare 
din aceste afirmații? Este 
posibil oare ca chiar și 
PNȚCD, partid aflat la 
putere și în coaliție ia 
guvernare, să dorească 
alegeri anticipate, ca și 
celelalte structuri ale crimei 
organizate din România? 
Din spusele dlui Ciorbea a 
rezultat dar că PNȚCD “s-a 
sacrificat ca să piardă", iar 
di Diaconescu a declarat că 
“nu ne putem bate joc la 
infinit de viitorul partidului 
nostru". Teama de ofensiva 
stângii determină reacții din 
cele mai diverse în coaliție, 
dar nu se știe încă de unde 
vine și ce vrea această 
crimă organizată care ne 
macină viața și ne plasează 
nu în NA TO sau Europa, ci 
ma! degrabă spre soarta 
țărilor africane.

Concursul a fost urmat de 
momente de voie bună, petrecute 
alături de invitați la restaurantul Bulevard 
din Deva.

Ziarul „Cuvântul liber” adresează 
felicitări primilor trei clasați, bărbați și 
femei, și totodată le urează succese 
depline,-sâmbătă, 13 iunie a.c.Ja 
Moneasa, la faza pe Direcția 
Regională de Poștă Timișoara.

Nicolae Stoica , șeful Oficiului 
teritorial Hunedoara. “întrecerea 
vine în primul rând în sprijinul 
condiției fizice a factorilor poștali 
și vizează specificul muncii de zi 
cu zi, când pe orice vreme oamenii 
sunt la datorie. Aș dori să 
mulțumesc tuturor participanților 
la actuala ediție a Concursului 
nostru, conducerii Regionalei de 
Poștă Timișoara și nu în ultimul 
rând sponsorilor întrecerii ■ Banc 
Post SA Deva, ziarelor Cuvântul 
liber și Călăuza, societăților 
comerciale Metrocom Impex SRL, 
Bulbucau Pestiș SRL, Crismona 
Teliuc SRL, Motel Cinciș SRL, 
Ifrim Tomis SRL, precum și 
Sindicatului liber din Poșta 
Română care au sprijinit financiar 
întrecerea de astăzi", ne-a mai 
precizat dl Nicolae Stoica.

Asistența tehnică a fost 
acordată de către fosta campioană 
mondială la atletism. Maneta Ilcu 
■ care a acordat mai multe 
autografe la sfârșitul concursului.

După întrecerea sportivă, 
participanții la marș, alături de alți 
invitați s-au destins la unul dintre 
restaurantele hunedorene, unde s- 
a ciocnit un pahar în cinstea 
evenimentului, s-a dansat, s-a 
petrecut până spre seară.

Corne! POENAR

Secrete de familie (s) 17.00>' 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s, ep. 26) 18.45 Din 
toată inima (s) 19.30 Back to 
The Future (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 22.00 
Nimic personal (s) 22.45 I 
Quatro dell’apocalisse (w. 
Italia 1975)

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) 
10.30-11.00 Program co
mercial 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 Concurs 
“Știi și câștigi” - PRO TV Deva 

ANTENA! - DEVA'
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean (r) 
16.35-17.30 Program mu
zical 17.30-17.35 Promo- 
publicitate 17.35-17.55 Pro
gram folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale .



9 IUNIE 1998 Cuvântul liber Spori ■
Ultimul test a! tricolorilor înaintea 

participării !a C.M.

ROMÂNIA REPUBLICA 

MOLDOVA 5-1

Sâmbătă, la Ploiești (loc ales de selecționerul 
Anghel lordănescu și tricolori în urma scenelor ce 
au avut loc în partida amicală cu Paraguay-ul), 
reprezentativa noastră de fotbal a întâlnit echipa 
similară a Republicii Moldova, constituind ultimul test 
al tricolorilor înaintea începerii turneului final al 
Campionatului Mondial de fotbal din Franța. în prima 
repriză, oaspeții s-au masat în propria jumătate de 
teren, acțiunile lor ofensive spre poarta lui Stâh- 
gaciu fiind sporadice, fără pericol pentru tricolori. 
Chiar și în aceste condiții, când ai noștri puteau 
construi numeroase atacuri spre poarta adversă, 
elevii lui lordănescu s-au complicat, incursiunile 
prin driblinguri repetate n-au avut succes până în 
minutul 34, când Gică Popescu a transformat o 
lovitură de la 11 metri, deschizând scorul. Peste 
numai 2 minute (36), Dan Petrescu ridică scorul la 
2-0.

După pauză, în min. 49, proaspătul intrat pe 
teren, Ilie Dumitrescu, majorează scorul la 3-0, 
dând semnalul că această repriză va fi luată mai în 
serios de tricolori ce au reușit să înscrie până la 
final încă două goluri prin Viorel Moldovan și R. 
Niculescu. Moldovenii au redus din handicap în min. 
87 prin Tabanov.

A fost o partidă în care moldovenii n-au dat o 
replică puternică, cum promitea antrenorul lor, loan 
Dănileanț și deci scorul înregistrat nu poate fi 
apreciat că a fost realizat de tricolori, după un joc 
senzațional. Nu știm dacă mai era necesar și acest 
joc pentru a demonstra că apărarea este punctul 
slab al reprezentativei noastre de fotbal. Dacă la 
mijloc și în față se pot remarca câțiva titulari ce 
confirmă valoarea și forma sportivă, la fundași 
centrali, lordănescu mai are de reflectat. Poate 
reintrarea lui Selymes pe stânga - și păstrarea pe 
dreapta a lui D. Petrescu să-i ofere posibilitatea 
folosirii lui Filipescu pe unul dintre posturile 
deficitare.

România a început meciul cu: Stângaciu, D. 
Petrescu, Doboș, Gică Popescu, Filipescu, Hagi, 
Gâlcă, D. Munteanu, Marinescu, V. Moldovan, 
Adrian llie. Au mai jucat în repriza a doua: Prunea, 
Doboș, llie Dumitrescu, Ovidiu Stângă, R. Niculescu.

Sabin CERBU
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Tricolorii se

Franța
I

X
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A doua zi, duminică, 7 iunie, după meciul 
de la Ploiești, lotul nostru reprezentativ de 

I fotbal, condus de selecționerul Anghel lordă- 
I nescu, și secunzii săi, P. Balint și Costică 
| Ștefănescu, a plecat cu avionul din București |
| spre Toulouse și de aici, mai departe, spre |
■ Albi, unde va fi reședința fotbaliștilor români 

la turneul final al Campionatului Mondial de
I fotbal din Franța, ediția 1998. Albi este o I 
| cunoscută stațiune turistică franceză care | 

| numără peste 50.000 de locuitori, mulți din-1
■ tre ei mari iubitori ai fotbalului. La Toulouse, ■ 
! tricolorii au fost așteptați de oficialitățile ! 
' locale în frunte cu viceprimarul Oliver Brault, • 

Idar și de un reprezentant al France Presse, I 
| teporteri de la postul local de televiziune, |

ziariști din Toulouse, de reprezentanți ai Co-1 
miletului de Organizare a C.M.

Deși la plecarea de pe Aeroportul Oto-' 

peni din Capitală, A. lordănescu își exprima I 
părerea că tricolorii vor reveni asupra păs-1 
trării tăcerii în fața presei, acest lucru nu s-a 
întâmplat până luni, 8 iunie. Și la București, 

' pe aeroport, fotbaliștii români au fost conduși

I

I■ 
I
I 
I 
I■

I doar de di prim ministru Radu Vasile, nici un 
| ziarist sau suporter neavând acces.

De la Toulouse, lotul reprezentativ s-a 
îndreptat spre Albi și s-a cazat la hotelul "La 
Rerve", unde is-a rezervat o entuziastă pri
mire. Datorită îitârzierii programului, antre
norul A. lordănescu a renunțat la antrena-1 
mentul planificat, ntreaga delegație română | 
fiind oaspetele primăriei din Albi, ca urmare ■ 
a invitației oficialităților din acest frumos! 

oraș. I
j__________________________y

I 
I
I 
I
I
I 
I

Reprezentativa 
de atletism a 
României in 
elita Europei
în zilele de 5 și 6 iunie 

a.c., la Budapesta a avut loc 
"Cupa Europei la Atletism 
Lig I - grupa", feminin și 
masculin. La această impor
tantă competiție au luat parte 
sportivi cu un bun renume de 
pe întreg continentul euro
pean.

La sfârșitul prestigioasei 
competiții, bucurie mare în 
tabăra românilor în care se 
aflau și lolanda Balaș - 
Sotter, președintele Federați
ei Române de Atletism și Ni- 
colae Mărășescu, secretarul 
general al federației de spe
cialitate. Echipa feminină a 
țării noastre a avut o frumoa
să comportare - 10 victorii 
individuale din 19 probe, cu 
un total de 135 de puncte, cel 
mai mare punctaj reușit de 
reprezentativa noastră în par
ticipările sale la Cupa Eu
ropei pe echipe reușind să 
promoveze în Superliga A a 
Europei. Una dintre cele mai 
bune performanțe la această 
competiție le-a obținut Mo
nica lagăr Dinescu la săritura 
în înălțime cu 2 metri și 2 cm, 
nou record al României. O 
contribuție însemnată la a- 
cest succes au avut-o și Ga
briela Szabo, Ionela Țârlea, 
Rodica Mateescu, Mihaela 
Melinte, Mihaela Oancea.

Din păcate, echipa de 
băieți s-a clasat pe locul 4.

USC)

Alte rezultate în 
meciurile de 

pregătire
La sfârșitul săptămânii tre

cute, au mai avut loc câteva me
ciuri de pregătire premergătoare 
marii întreceri sportive "Franța 
'98". lată rezultatele înregistrate: 
TUNISIA-ȚARA GALILOR 4-0! 
ELVEȚIA - IUGOSLAVIA 1-1; 
BELGIA - PARAGUAY 1-0;
CROAȚIA-AUSTRIA 7-0.

Rotariu s-a 
răzgândit

Unul dintre cei mai buni mijlo
cași ai reprezentativei noastre 
de fotbal ce a jucat mulți ani la 
Steaua și Politehnica Timișoara 
în Divizia A, și în Turcia, a semnat 
nu de mult pentru încă un con
tract la Steaua. Spre sfârșitul 
săptămânii trecute s-a răzgândit, 
dorind să se întoarcă la Poli Timi
șoara, ca antrenor. El speră să 
găsească înțelegere la condu
cerea clubului militar, pentru a se 
întoarce acasă, între ai săi.

Tineretul Diviziei 
A continuă!

Recent, Adunarea Generală 
a Ligii a aprobat ca și în campio
natul 1998 -1999 să se mențină 
desfășurarea campionatului de 
tineret al Diviziei A. Trei voturi au 
fost pentru, iar 5 împotriva men
ținerii acestui sistem. Jiul, Oțelul, 
Foresta, "U" Cluj și Farul care au 
apreciat că acest campionat se 
desfășoară în anonimat, nu au 
nici o miză, fiind doar o povară 
pentru unele cluburi.

V---------- --------- -------- - -

în anul 2000, 
puține se 

schimbă în 
fotbalul 

divizionar
Așa după cum reiese din 

cele stabilite de Adunarea gene
rală extraordinară a Federației 
Române de Fotbal, în sistemul 
competițional - ediția '99 - 2000, 
în Divizia A și B nu se schimbă 
nimic în sistemul promovărilor și 
retrogradărilor. în schimb, Divizia 
C, din sezonul 1999 - 2000, va fi 
constituită din 6 serii a câte 18 
echipe. Deci, în finalul ediției '98 - 
'99, vor retrograda din Divizia C 
și D echipele clasate pe locurile 
16,17 și 18 din fiecare serie, plus 
2 dintre cele mai slabe clasate 
pe locul 15, locurile lor fiind luate 
de cele 42 de câștigătoare ale 
campionatelor județene.

Alți jucători 
români se 

pregătesc să 
plece

Și în noul an competițional 
'98 - '99, câțiva jucători români 
sunt curtați să plece la echipele 
de peste hotare. Alții ce evo
luează deja în străinătate se 
mută în alte părți. Zilele trecute 
s-au dus tratative de către re
prezentanții Clubului Salamanca 
(Spania) cu Steaua pentru Cătă
lin Munteanu și cu Rapid pentru 
Lucian Marinescu, care se mai 
află și în atenția Reggianei (Ualiq. 
seria B).

Tarife mici. Căsuță de mesaje vocale CONNEX VOX.

DACĂ VOI NU LE VREȚI NOI LE VREM!

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

telefon fix. Dialog, Telemobil

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

LUNI-VINERI 
(19:00 07:00) 

SAMHATA. DUMINICA $1

De la CONNEX la 
CONNEX

0.10 USD/min. 0.20USD/min.

De li CONNEX la orice 
altă destinație in Rominia*"

0.60 USD/min. 0.40 USD/min.

De la CONNEX la 
CONNEX VOX

0.40 USD/min. 0.20 USD/min.
Informații h: 302.1I.il

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 în maximum 24 de ore de la primul 
apel primit sau emis. Pentru informații suplimentare despre noile tarife și CONNEX 
VOX. sunați CRA TUIT la 777.

Dc acum înainte, 24 dc orc din 24 și 7 zile din 7, veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL.

302.1I.il
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La Spitalul Municipal din Hunedoara
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INAUGURAREA CAPELE! ECUMENICE La Romprint 1998
Sâmbătă, în incinta Spitalului 

Municipal din Hunedoara, în fața 
unei mulțimi de oameni veniți în 
număr mare din localitate și împre
jurimi, s-a inaugurat, în ajunul "Ru
saliilor”, CAPELA ECUMENICĂ a- 
parținănd credincioșilor din cinci 
culte: Ortodox, Greco-Catolic, Re
format, Catolic și Baptist. Erau 
prezenți aici dl. ing. Gheorghe 
Barbu, președintele Consiliului 
județean, dr. loan Rău, director al 
Direcției sanitare județene, ing. 
Doru Gaița, senator de Hune
doara, reprezentanți ai celor cinci 
biserici susținătoare, prea 
sfințiile lor dr. Seviciu Timotei, 
episcop al Aradului, Hălmagiului 
și Hunedoarei și Alexandru Ho- 
tăran, protopop - reprezentanți 
ai Bisericii Ortodoxe Române, 
Gal Alayos, protopop, din partea 
Bisericii Romano-Catolice, sfin
ția sa, Alexandru Mesian, din 
partea Bisericii Greco-Catolice, 
dr. Nicolae Gheorghiță, pastor - 

—-

din partea Bisericii Baptiste, Kiss 
Andrei, pastor, din partea Bisericii 
Reformate, reprezentanți ai primă
riilor din municipiile Hunedoara și 
Deva, ai societăților comerciale 
din localitate, sponsorii sfintei 
capele ecumenice.

Festivitatea a fost deschisă de 
dr. loan Rău și ing. Doru Gaița. în 
alocuțiunile lor, s-au referit la impor
tantul eveniment din viața Spitalului 
Municipal din Hunedoara, a tuturor 
credincioșilor care sunt legați într-o 
comuniune sufletească și credință 
în Dumnezeu, remarcându-se că 
sfântul lăcaș de rugăciune a fost 
ridicat prin grija conducerii spitalului 
(director, dr. Romeo Stănescu), prin 
contribuția unor oameni de bu
nătate sufletească și cu credință, 
societățile ICSH, Siderurgica, Mar- 
mosim, IFET - Hunedoara și alți 
numeroși sponsori - biserici, socie
tăți comerciale, instituții publice, 
donații din țară și din partea bise
ricilor Ecumenică Boxei din Olanda 

și Baptistă - Nurnberg din Ger
mania și a domnilor Muller, Roland 
Radre, Kurt Dittes (prezenți și la 
festivitate) și altele.

"Când Biserica ascultă, ea 
vindecă și împacă, ea devine 
ceea ce este, în ceea ce are ea 
mai luminos: revărsarea limpede 
a iubirii" - spunea gânditorul Fran
cois Roger. Aceasta-i și menirea 
noii Capele Ecumenice și a sluji
torilor ei: să-i asculte pe cei aflați 
în suferință pe paturile spitalului, 
să-i ajute și prin spirit de a se 
vindeca de bolile trupești și sufle
tești, să le primească rugăciunile 
lor către Dumnezeu.

Reprezentanții celor cinci cul
te au sfințit Capela Ecumenică, au 
oficiat slujba religioasă și au ex
primat, în cuvinte calde, părerile 
sfințiilor lor privind importanța i- 
naugurării Capelei Ecumenice, 
unde bolnavii vor beneficia și de 
asistență spirituală, sufletească.

Sabin CERBU

Tradiționala manifestare or
ganizată pentru pomovarea noi
lor tehnologii și echipamente în 
industria poligrafică și a amba
lajelor are efecte benefice prin 
noutățile pe care le aduce în fie
care an în Capitala țării noastre. 
Programul Romprint 1998, care 
s-a desfășurat la Palatul Parla
mentului, în perioada 2-5 iunie, 
având la dispoziție circa 3400 
m2, s-a bucurat de o largă parti
cipare internațională și de un 
deosebit interes.

Simpozioanele organizate 
împreună cu Organizația Patri
monială a Tipografilor din Ro
mânia au abordat o serie de 
teme care au reținut atenția 
specialiștilor și nespecialiștilor, 
precum: cerneluri offset perfor
mante pentru mașinile cu hârtia 
în coli sau în bobină, și soluții de 
umezire moderne pentru pro
cedeul offset, dispozitive mo
derne de producere automată a 
plăcilor offset în mașinile de 
imprimare, filme fototehnice pen
tru aparatura de ieșire din mij
loace electronice de expunere, 
raportul calitate-preț pentru pro
ducția de ambalaje realizate prin 
procedeul flexografic ș.a.

La Expoziția internațională 
specializată pentru echipamente 
și tehnologii pentru industria 
poligrafică și de ambalaje - care 
a reprezentat rodul preocupă
rilor firmelor organizatoare - 
respectiv Export Consult 

Inter-Expo - au participat cele mai 
reprezentative unități de profil din 
România, Germania, Austria, 
Cehia, Finlanda, Franța, Dane
marca, SUA, Elveția, Marea Bri- 
tanie, Spania, Cipru, Israel ș.a. 
Cele 200 firme din 16 țări care au 
expus la Centrul Internațional de 
Conferințe, în cadrul Romprint 
1998, au venit cu oferte de ultimă 
oră, echipamentele și tehnologiile 
prezentate reprezentând vârful 
de lance în materie.

De un deosebit interes s-au 
bucurat standurile organizate de 
firme de renume precum sunt: 
Heidelberg, Domckmaschinen, 
Bruder Henn, Migăli, Agfa, BASF, 
Man Roland ș.a. Acestea au ex
pus și au făcut demonstrații 
practice cu o serie de utilaje 
poligrafice. Cu ocazia recentei 
expoziții am notat și prezența 
firmei din Austria care editează 

revista Print&Publishing, 
aceasta lansându-și prima a- 
pariție în țara noastră. în cadrul 
manifestărilor vizitatorii și-au 
îmbogățit substanțial cunoș
tințele, gazdele oferindu-le, pe 
lângă pliante și materiale docu
mentare, explicații detaliate pri
vind posibilitățile de afaceri cu 
firmele respective.

Notabilă a fost și prezența 
firmelor românești de profil, între 
care firma Tecon din Oradea (ca 
reprezentant al marelui fabri
cant de mașini tipografice KBA- 
Planeta, aflată la un veac de 
existență) a ocupat un loc dis
tinct cu ofertele sale.

Dincolo de contrastul izbitor 
al peisajelor dezagreabile întâl
nite prin București, Romprint 
1998 s-a constituit într-o mani
festare de succes deosebit.

Nicolae TÎRCOB
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® Reuniunea de la
Yalta. în stațiunea Yalta, din
Ucraina, s-a desfășurat cea de- 
a IV-a ediție a reuniunii la nivel 
înalt a Cooperării Economice a 
Mării Negre. România a fost re
prezentată de șeful statului, Emil 
Constantinescu, și de preșe
dintele Senatului, Petre Roman. 
Cei 11 șefi de stat și de guvern 
prezenți la reuniune au semnat 
Carta de la Yalta, document care 
marchează o cotitură istorică în 
evoluția cooperării economice în 
bazinul Mării Negre și facilitează 
conectarea Europei la zona 
Caspicil, Asiei Centrale și Ori
entului Mijlociu.

® PSM, Congresul al 
lll-lea. Peste 600 de delegați și

“Copilăria în pași de dans”
La Lupeni, într-o casă de pe 

str. Liliacului, nr.6, vin mulți copii. 
Fetițe și băieți. îi întâmpină, de 
fiecare dată, Augustina, dom
nișoara care nu-i niciodată de 
găsit acasă. Toată ziua e cu 
copiii ori cu tinerii - ba la repetiții, 
ba la înregistrări, ba la întreceri 
artistice sau la susținerea unor 
spectacole. Așa s-a întâmplat și 
deunăzi când - la câteva zile du
pă ce a susținut, cu micii artiști 
de la Clubul copiilor din Lupeni, 
un aplaudat spectacol la Casa 
de cultură a sindicatelor din Uri- 
cani - prezența sa era așteptată 
pe două scene: la Lupeni și la 
Petroșani. La Lupeni, într-un 
spectacol omagial de Ziua Inde
pendenței, cu tinerii de seama ei, 
la Petroșani - într-un festival- 
concurs de muzică ușoară, unde 
copiii pe care-i pregătește erau 
invitați special să împlinească 
manifestarea cu două momente 
coregrafice: "Vitrina cu păpuși" 
(balet contemporan) și "Moci- 
rița", un dans popular stilizat.

invitați au participat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, la cel de-al lll- 
lea Congres al Partidului Socialist 
al Muncii. La amenințarea vice
președintelui Adrian Păunescu, 
mâna dreaptă a președintelui llie 
Verdeț, că va părăsi partidul, Con
gresul l-a ales pe poet în funcția 
de președinte executiv al PSM. llie 
Verdeț a rămas președinte. Parti- 
cipanții la Congres au hotărât uniu
nea prin fuziune a PSM cu Parti
dul Socialist al lui Tudor Mohora.

® Târgul Internațional 
de Carte. La Galeriile Artexpo 
de la Teatrul Național din Bucu
rești a fost organizată cea de a 
Vl-a ediție a Târgului Internațional 
de Carte "Bookarest”. Târgul, 
sponsorizat anul acesta de

- De trei ani lucrez cu copiii, 
mărturisește dșoara Augustina 
lordache, coregraf la Clubul co
piilor din Lupeni. îi văd, îi simt cum 
cresc în arta coregrafică. "Vitrina 
cu păpuși" (scenariul aparține 
maestrului coregraf N. Zăblău) e 
de acum "veterană", dar e soli
citată mereu în diferite spectacole. 
Cu aceiași copii (de 8-12 ani) am 
realizat și recentul dans popular 
stilizat, pe fondul muzical al "Mo- 
ciriței", care, acum, cucerește tot 
mai mult teren în rândul specta
torilor. Copiii sunt talentați și inte
resați în pregătire. Diana Vasian, 
Timea Hegy, Kinga Reka Farkaș, 
Mirela Sandu, frații Roxana, Ovidiu 
și Loredana Maxim, Cătălin Băn- 
ceanu, lonuț Golcea, Cristina Sălă- 
țeanu, Bogdan Popa, Monica Vlă- 
duț... sunt toți la un loc și fiecare 
în parte promisiuni în arta core
grafică. Pregătirile constante de la 
clubul copiilor le materializăm tri
mestrial în spectacole organizate 
atât în Lupeni cât și în alte orașe 
ale Văii Jiului unde suntem invitați.

Connex GSM, a reunit 250 de edi
turi din mai multe țări europene și 
a cuprins o serie de manifestări 
de largă audiență și apreciere: 
lansări de cărți, simpozioane, lec
turi literare, proiecții de filme, tom
bole, loterii, oferte de insigne, pre
zentări de șepci, pungi, baloane, 
afișe etc.

® Emil Hurezeanu - pur
tător de cuvânt al președin
telui Emil Constantinescu. 
Surse din preajma șefului statului 
român au anunțat că ziaristul Emil 
Hurezeanu, directorul postului de 
radio Deutsche Welle, din Ger
mania, va fi purtător de cuvânt al 
dlui Emil Constantinescu. Fostul 
coleg al lui Victor Ciorbea va tre
bui să renunțe la cetățeniile ger
mană și franceză și să se sta
bilească în București.

® "PNȚCD în pragul mi
leniului trei". Reprezentanți de 
frunte ai PNȚCD au participat la 

Concursul organizat în ultimiidoi 
ani între școlile din Lupenisub 
genericul "Copilăria în paji de 
dans", cu mare aderență la elevi 
și la public, ne-a ajutat mult- S-a 
întrerupt acum din lipsa... spon
sorilor. Spectacolele pe care le 
organizăm - cu .htrare liberă - 
sunt adevărate «vărsări de dans 
stilizat, dans acrobatic, dans 
modern. începem cu "vedetele" 
din grădinițe, continuăm cu cele 
din școlile primare și gimnaziale, 
iar liceenii sunt interpretii dansului 
sportiv (vals, tango, vals lent, quik 
step). între numerele coregrafice 
presarăm momente muzicale, 
pentru că printre dansatori avem 
și reale talente în muzica ușoară. 
Bucuria pe care ne-o conferă 
spectacolele este, de fiecare da
tă, răsplata reală a muncii noastre 
din clubul copiilor.

Clubul copiilor - un spațiu al 
unei îndrăgite instruiri, un cadru 
al tinereții de spirit și de talent, în 
care surâde și râde copilăria.

Lucia LiCiU

simpozionul "PNȚCD în pragul 
mileniului trei", dedicat existenței 
și perspectivelor partidului. în 
comunicarea susținută cu acest 
prilej, vicepreședintele Victor 
Ciorbea a adus critici aspre alia- 
ților de la PD, precum și unor 
colegi de partid care compun 
așa-zisa grupare de la Brașov, 
în frunte cu premierul Radu 
Vasile.

® Curtea Supremă de 
Justiție are un nou preșe
dinte. Prin decret al președin
telui României, Sorin Moisescu a 
fost numit în funcția de preșe
dinte al Curții Supreme de Jus
tiție, în locul lui Gheorghe U- 
glean, al cărui mandat a expirat. 
Pentru postul de procuror gene
ral al Parchetului de pe lângă 
CSJ, rămas vacant prin plecarea 

; lui Sorin Moisescu, sunt vizați 
mai mulți magistrați, între care și 
ex-premierul Victor Ciorbea.

Simpozion:

“Golden Yacca - un 
miracol”

"Golden Yacca - un miracol" 
a fost tema simpozionului orga
nizat la Deva de S.C. EGYM Ro
mânia SRL din Oradea, la care 
au participat dr Lucian Mun- 
teanu, consilier medical al socie
tății, dl Albert Attila, director, dna 
Varadi Ilona, leader "Golden 
Yacca", distribuitori ai produsului 
și un public deosebit de intere
sat. După un scurt istoric, asu
pra produsului natural multi
funcțional, bogat în substanțe 
nutritive (substanțe active, en- 
zime, saponine, clorofilă, pro
teine) și a plantei Yacca - pal
mierul veșnic verde care tră
iește în condițiile specifice de
șertului, producând substanțe 
unice pentru a supraviețui și a-i 
ajuta pe alții să supraviețuiască, 
dr. Lucian Munteanu a stăruit 
asupra efectelor curative ale 
plantei.

Tema a transformat reuni
unea într-un viu și util dialog, nu
meroasele întrebări din rândul 
publicului așteptând și primind 
răspunsuri deschizând drum 
unor subiecte de larg interes 
privind felul în care acționează 
Golden Yacca asupra organis
mului. S-a aflat, astfel, că fiind un 
extract vegetal, cu o mare can

titate de saponine, Golden 
Yacca are câteva proprietăți 
cardinale: în dizolvarea și elimi
narea reziduurilor până la nivel 
celular, combaterea anemiilor, 
spasmofiliilor, tulburărilor func
ționale neuro-musculare, a depu
nerilor de colesterol în artere, în 
prevenirea arterosclerozei. A- 
vând efecte antialgice, antiinfla- 
matoare și antialergice, produ
sul acoperă o plajă largă a pato
logiei umane - de la bolile reu
matismale până la cele alergice. 
Numărul mare de întrebări pri
vind bolile cardiologice, endo
crine și metabolice, digestive, 
renale ș.a. au contribuit - prin 
răspunsuri - la înțelegerea feno
menului Golden Yacca - care nu 
se vrea un medicament ci un 
complement natural al alimen
tației, cu efect constant în mări
rea randamentului, în întărirea 
sistemului imunitar al organis
mului, asigurând o stare gene
rală fizică și psihică bună.

Miracolul Golden Yacca es
te, de fapt, un detoxicant și 
fortificant natural, care ajută 
atât în tinerețe cât și la bătrâ
nețe. Produsul are avizul Minis
terului Sănătății.
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Contribuții în Comisiaz

a V-a a iiilt
"Um nesecat izvor de încântare"

în perioada 19-20 mai 1998, o 
delegație a Consiliului Județean 
Hunedoara a luat parte la lucrările 
Comisiei a V-a a Adunării Regiunilor 
Europei ce s-a desfășurat la 
Strasbourg (Franța). Această 
comisie se ocupă de Politica 
regională. Amenajarea teritoriului, 
Dezvoltarea infrastructurii, Mediul 
înconjurător și Turism.

Delegația a fost compusă din dl 
loan Băda, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Hunedoara, dl 
Adrian Rovinaru, consilier județean, 
și dl Dan-Eugen Crișan, inspector în 
cadrul Serviciului Relații Externe la 
Consiliul Județean Hunedoara. în 
cadrul lucrărilor pe subcomisii, 
desfășurate în prima zi, tematicile 
dezbătute au fost: Standardele 
privind calitatea mediului în turism; 
Susținerea dezvoltării zonelor 
rurale; Dezvoltarea comunicațiilor 
interregionale. Mesajul reprezen
tanților Consiliului județean a fost de 
a dezvolta colaborarea inter
regională în vederea susținerii 
dezvoltării turismului în județul 
nostru prin propunerea de norme de 
calitate firmelor care se ocupă cu 
acest domeniu de activitate. 
Potențialul deosebit de care dispune 
județul nostru presupune dezvol
tarea infrastructurii turismului. în 
vederea unei mai strânse și 
concrete colaborări cu alte regiuni 
din Europa de Vest, s-a lansat 
invitația ca următoarea întâlnire a 
subcomisiei V.3, stabilită pentru 
zilele de 9-10 septembrie 1998, să 
aibă loc în județul Hunedoara.

în plen, în cea de a doua zi a 
reuniunii, au fost dezbătute: 
propuneri ale Comisiei Europene 
privind reforma Fondurilor structu
rale; rolul regiunilor în cadrul 
reformei politice agricole comune, în 
interiorul UE și în perspectiva lărgirii 
sale; contribuția regiunilor în 
definirea Schemei de Dezvoltare a 
Spațiului Comunitar; contribuția 
Comisiei V a ARE la procesul de 
lărgire a U.E. (“Agenda 2000’’): 

strategii și mijloace ale unei noi 
acțiuni a Comisiei și crearea de 
parteneriate interregionale și 
multilaterale Est-Vest.

în ceea ce ne privește ca 
partener la ARE vom milita pentru 
tratarea Regiunilor din România și 
cele Baltice în același mod cu 
cele care sunt deja în U.E. și 
pentru ca acestea să poată fi 
ajutate în protecția mediului, 
dezvoltarea turismului etc.

în ceea ce privește fondurile 
structurale, subiectul va fi mai 
dezbătut și mai bine analizat cu 
ocazia următoarei Reuniuni a 
Comisiei V și a Adunării Generale 
a ARE din acest an, în vederea 
stabilirii criteriilor de acordare ce 
trebuie să țină cont de mai multe 
elemente (rata șomajului, pro
dusul intern brut, monografia 
regiunii, natura activității etc.).

Regiunile din România vor fi 
invitate să-și exprime poziția 
asupra propunerii Comisiei V 
privind Proiectul de Dezvoltare a 
Agriculturii la nivel European 
(“Agenda 2000"). Materialul 
transmis Direcției Județene de 
Agricultură și Alimentație va fi 
supus analizei acesteia cât și 
Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget finanțe, 
silvicultură, administrarea dome
niului public și privat al județului, 
urmând a fi transmise și 
prezentate concluziile aferente la 
următoarea reuniune de comisie.

Din punctul de vedere al 
traducerii tuturor documentelor de 
lucru în limbile fiecărei Regiuni 
participante, Secretariatul Adu
nării Regiunilor Europei dorește 
să lărgească pe viitor sfera și 
pentru limba română, ținând cont 
de faptul că multe Regiuni din 
România au aderat la ARE și 
participă susținut la lucrările 
comisiilor acesteia.

Dan Eugen CRIȘAN, 
inspector Relații Externe

“Bine ați venit la expoziția 
realizată de absolvenții secției 
de arte plastice a liceului 
nostru! Un cadru restrâns 
conține, pe metru pătrat, o 
densitate de idei, de muncă 
creatoare, de roade acu
mulate de elevii noștri de-a 
lungul anilor de liceu, 
încheiem așadar ciclul 
relațiilor profesor-elev și des
chidem cale relațiilor de 
colegialitate” - remarcă, de la 
început, profesorul diriginte, dl 
Mircea Bâtcă, președintele 
Filialei Deva-Petroșani a 
U.AP.

în spațiul restrâns al 
Galeriei mici a Fondului Plas
tic din Deva e, într-adevăr, o 
mare, o generoasă cantitate 
de idei exprimate în forme 
plastice deosebite. Autorii sunt 
absolvenții clasei a Xll-a P de 
la Liceul de arte “Sigismund 
Toduță" - acum față în față cu 
dascălii care i-au pregătit în 
specialitate, cu părinții, cu 
colegii din clasele mai mici. O

Moment de la vernisajul expoziției
Foto: Ti beriu PLEȘA

promoție de valoare - cum e 
tentat să afirme fiecare profesor 
de specialitate. “O promoție de 
ceramiști care i-au egalat pe 
colegii lor mai mari - azi studenți 
care onorează liceul devean" - 
recunoaște dna prof. Silvia 
Budugan, invitându-ne să 
stăruim asupra lucrării 
“Geneza"a MihaeleiBuda, acel

Expoziția de arte plastice 
a absolvenților

J

miracol al nașterii și evoluției 
vieții, exprimat- plastic în forme 
unice. Fin ot^ervatoral stărilor 
sufletești, Viorel Rai a grupat în 
lucrarea “Paiul din ochiul 
fiecăruia" vreo 20 de figuri 
umane, caricaturizându-le fără 
a trece în grotesc; din lut și 
ipsos Lucian Anca a conturat o 
familie de păsări, căutând 
esența formei, dar nu se 
depărtează de caracteristicile 
speciei. O idee originală aduce 

Claudiu Adiaconiței pe o tablă 
de șah unde fiecare piesă 
diferită formează un tot unitar 
admirabil; Emanuel Voica s-a 
gândit la un complex de vase 
ornamentale, realizate într-o 
formă dinamică - ca jardiniere 
pentru spațiile verzi ale 
orașului...

Un univers în universul

artei! O pluralitate de modalități 
de expresie. Le reconfirmă 
promoția de textiliste, cele care 
încă din clasa a X-a - prin 
participare complexă, inclusiv 
prin spectacole unicat, și-au 
dovedit polivalența în înțe
legerea și realizarea ideilor 
lansate de profesoara lor, dna 
Mia Miertoiu. Și astfel au întărit 
și au ridicat valoarea atelierului 
textil prin prezențe care au 
marcat viața culturală a 
orașului, parfumul acțiunilor 
respective rămânând în sufletul 
celor care le-au urmărit. Acum, 
în expoziție, nivelul lucrărilor de 
atestat sunt de excepție: Marta 
Gal, cu obiectele spațiale de 
acoperit capul, inspirate din 
arta africană, obiecte de 
podoabă care trimit la arta 
japoneză, africană, amerin- 
diană. Elisabeta Kalman, Laura 
Murari, Lavinia Brătescu, cu 
obiecte spațiale textile (“ Coliba 
teatrală”, "Univers", “Clovn”) 
asupra cărora vom reveni 
datorită viziunii plastice și 
incitantelor proiecte compo- 
ziționale, ciclul de măști al 
Danielei lacob - de inspirație

africană, Delia Ciorobea, cu 
pictura poliptic-tempera pe 
lemn - și articol vestimentar 
sugerat de arta populară - 
toate conturează valori 
simboliste și creative. Ciclul 
de obiecte vestimentare 
prezentat de Anca Meduț 
(trei veste “născute”din apă, 
pădure, zbor) și Cristina 
Tutoveanu - cu subiect și 
cromatică inspirate de “Foc”, 
panourile Claudiei Suciu 
(“Geneze" - tempera pe 
lemn) și cele decorative ale 
Luminiței Lai (“Vegetală" - pe 
catifea) sunt bine realizate și 
susținute plastic, dovedind 
că și-au însușit limbajul artei.

Un limbaj căruia gra
ficienii îi dau nuanțe 
deosebite. “Ei au avut un 
coeficient de inteligență cu 
care au putut opera plastic 
foarte bine - aprecia prof. 
Micsandra Andreescu - 
Pașca. Mă tem că acești 
copii care pleacă acum cu 
aripi mari spre viață să nu se 
lovească de opacitatea 
unor...obstacole din jur". 
“Acești copii”sunt semnatarii 
unor linogravuri - ilustrații de 
carte, un point seche, afișe, 
o “Reuniune" de minieseuri 
plastice și se numesc Mara 
Elin, Carmen Cherecheș, 
Mihai Minescu, Luana 
Georgescu, Raluca 
Păsculescu, Florinela 
Dumitrașcu, Al. Anghelache, 
Adriana Savin (care și-a 
ilustrat propria cartel), copii 
mari al căror coeficient de 
creativitate este - după cum 
afirma profesoara lor - direct 
proporțional cu inteHgeifâ.

Lucia UCIU

INTRE l IUNIE ȘI Îl IULIE
AI O OCAZIE 
ISTORICA!

Luminate fete! Cinstiți boieri! Mare veste mare se arată din nou la CONNEX GO! 

De luați un CONNEX GO! și dovediți că știți cine câștigă Cupa Mondială, avem 

pentru domniile voastre o ofertă specială: un tricou original NIKE‘! Tricoul de 

luptă al marelui RONALDO! Iar de nu știți, să nu vă fie cu supărare: primiți 

un alt cadou drept consolare!

Despre pachetul CONNEX GO! cu telefon, solii aduc o veste nouă: acum el costă 

doar $ 189**! Și la acest pachet veți primi în plus convorbiri gratuite echivalente 

a 36 DE DOLARI! Luați aminte, boieri mari!

Iar cumpărând cartela SIM reincărcabilă CONNEX GO! veți primi convorbiri 

suplimentare gratuite echivalente a 21 DE DOLARI! Să tot stai la sfătuială! 

Sau... să tot vorbești despre CUPA MONDIALA!

\

* Detalii In Aiagazine. “Prețul nu include T.V.A.

Informații la: 302. 11.11

CONNEX



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 40 ari teren în Ban- 
potoc pentru agrement. Tel. 
260029 (8273)

• Vând casă cu grădină, 
centrală pe gaz, beci, garaj, 
anexe, teren pentru construcții, 
societate comercială cu bar și 
alimentara în funcțiune, diferite 
mașini. Hațeg, 770784, 770172 
(8268)

• Vând apartament 3 ca
mere, două băi, balcon închis, 
gresie, faianță, parchet paluxat, 
preț informativ 45 milioane. 
Informații tel. 723141 (7426)

• Vând apartament 3 ca
mere, plus garaj, Hațeg, Aleea 
Trandafirilor, bloc A1, etaj II, 
ap.10, Stern. Tel. 058/812490, 
Alba, 054/770735 Hațeg. 
(7288)

• Vând casă și grădină, 
Blăjeni, tel. 657107 .

• Vând două Ifa Robur Die
sel, 3,5 tone, 25 mc, 7777 DM, 
negociabil, tel. 054/242580 
(7918)

• Vând Peugeot 205, 1989, 
înmatriculat, stare excepțională, 
relații la tel. 058/814678, după 
ora 19,30. (7421)

• Vând Oltcit cu numere noi 
și piese schimb. Tel. 054/ 
543730 (7427)

• Vând tractor 650, cu plug, 
cVSG și-remprcă. Relații la do
miciliu, sat. Valea Nandrului, 76,

jpă ora 16. (7428)
• Vând urgent Oltcit Club, 

abricație 1989, preț contenabil. 
fel. 656418 (7525)'

• Vânq, 100 oi lapte, 65 
berbecuți, 20 oi sterpe, 500 kg. 
brânză oi - en gros, preț nego
ciabil. Tel. 225621, 622754, 
orele 18-22 (8390)

• Vând carbonator pentru 
sifon, nou. Tel. 058/832838 
(8268)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629 (OP).

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90 000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (OP)

• Vând lăzi stupi și centrifugă. 
Informații 094591600 (8210)

• Vând instalație sifon și 
SRL. Informații tel. 241221, 
241712. (7924)

• Vând cherestea de brad, 
uscată, tel. 054/242162, după 
ora 16. (7925)

OFERTE DE 
SERVICII

• S.C. Miraj SA București, 
firmă cu tradiție în producerea 
și comercializarea de produse 
cosmetice, angajează repre
zentanți zonali de vânzări. Pen
tru informații suplimentare 
sunați la:tel/fax: 01/3220990 
sau 092/365845. (8209)

• Reparăm parbrize fisurate 
sau ciobite, tehnologie ame
ricană. Orăștie, tel. 247384. 
(7922)

• S.C. Romfruct SA Orăștie, 
str. A.lancu, nr.1, angajează,prin 
concurs lucrător gestionar. 
Concursul va avea loc în data 
de 15 iunie 1998. Condiții de 
angajare: minim trei ani acti
vitate în comerț. (7923)

• Societate comercială exe
cută: construcții diverse, ame
najări birouri, locuințe, montări 
lambriuri, faianță, gresie. In
formații la tel. 716927 sau 
716967 (7425)

• Pentru nunți! Asigur men
ținerea la rece a tuturor produ
selor alimentare. Informații și 
programări la tel. 247789 
(7655)

• Soția Victoria, fiica Ma
riana, soțul Laurențiu, nepoa
tele Oana și Anca, consternați 
de durere, anunță decesul 
dragului lor tată, socru și bunic

JIROȘ IOSIF
înmormântarea are loc azi, 

9 iunie 1998, ora 14, de la 
Capela cimitirului catolic 
Deva. Neuitată fie-i memoria!

• S-a stins subit din viață o 
bună și dulce mamă și bunică

TESLARU ROZALIA
în vârstă de 64 ani. Soțul, copiii 
și nepoții anunță cu adâncă 
durere înhumarea rămășițelor 
pământești, miercuri, 10 iunie, 
ora 15, la cimitirul din Simeria. 
(8283)

• Surorile, frații și nepoții 
anunță cu nemărginită durere 
încetarea fulgerătoare din 
viață a celei care a fost o foarte 
bună soră și mătușă

TESLARU ROZALIA
Nu te vom uita nicodată! 

(8284)

• Colectivul Oficiului de 
calcul al DGFPCFS Deva este 
alături de colega lor Neagu 
Elisabeta în greaua suferință 
pricinuită de decesul mamei 
sale. Dumnezeu s-o odih- 
nească în pace!

• Neputincioși în fața desti
nului ne plecăm cu tristețe 
frunțile și aducem un ultim 
omagiu dragei noastre sala
riate care ne-a părăsit într-un 
tragic accident rutier, la nici 20 
de ani

ANDREEA MIHUȚ
Ne vom aminti mereu de 

tine. Fie ca bunul Dumnezeu 
să-ți odihnească sufletul tânăr! 
Condoleanțe familiei îndo
liate. Colectivul barului Black- 
Velvet.

• Colegii din cadrul OT 
Hunedoara și oficiile poștale 
din zonă sunt alături de Maria 
Ardelean la marea durere 
pricinuită de decesul mamei 
sale. Sincere condoleanțe. 
(351)

S.C. COMUMK |.â.
comercializează

PAPETARI E

ROLE CASE DE MARCAT

Cumpărați acum! L
IL ■'illl.l,.!.' '.W "l„|,||.l

DEVA - 226062; HUNEDOARA - 722623: BRAD -
651790; VULCAN - 570605; LUPENI - 560603

PIERDERI

• Pierdut tichete RCA Astra 
Deva de la nr. 2285886 - 
2285900. Se declară nule. 
(8265)

(^COMEMORĂRI

• Cu nemărginită durere 
sufletească comemorăm, la 9 
iunie, 20 de ani de la 
despărțirea de cel care a fost

ZENOVIE FLOREA
din Fornădie, un bun soț și frate. 
Dumnezeu să-l odihnească I 
Soția și fratele. (8269)

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL 
MATERIAL RULANT SIMERIA 

anunța planul de școlarizare pentru anul școlar 1998 -1999

ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA IULIE ESTE DE 8000 DE LEI/ 
LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", 
iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, 
la factorii poștali, la firma RODIPET, în 
numerar și prin virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

LICEU ■ curs de zi
PROFILUL_ _ _ _ _ _ _ _ _ SPECIALITATEA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NR. LOCURI
1. Chimie - biologie 2 5
2. Electrotehnic Electromecanic locomotive 2 5
3. Mecanic Lăcătuș construcții de mașini 2 5

ȘCOALA PROFESIONALĂ - curs de zi

MESERIA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NR. LOCURI
1. Lăcătuș reparații locomotive 2 5
2. Strungar 2 5

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE STANDURI ÎN 

CENTRELE EN-GROS

S.C. BUSOLA TRADING 
IMPEX S.R.L. - BUCUREȘTI *

vă oferă spre comercializare, la cele mai mici preturi. 
produse de cea mai bună calitate recunoscute pe piața 
românească:

s. 1. Pasta de dinți - Maxam
-X. 2. Becuri chinezești

3. Brichete - Tokyo 
y 4. Baterii - 777

5. Cămăși
6. îmbrăcăminte

' 7. încălțăminte
Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze la 

numerele de telefon: 01/3207055; 01/3207066 
și fax 01/3217206

> TAXI 22.22.22, începând cu data de 1 mai 1998, 
circulă cu următoarele tarife în program non-stop:

E 1900 lei/km - pe timp de zi;
E 2400 lei/km - pe timp de noapte.

Cel mai aproape de prețui autobuzului.
> TAXI 22.22.22 închiriază autoturisme.

> De asemenea, angajează conducători auto.

RATMIL - Uzina MECANICA Orăștie 
Cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr.60, cod 2600, 
jud. Hunedoara, tel: 054/241040, fax: 0S4/241131

Organizează în ziua de 30 iunie 1998, ora 10, licitație publică deschisă pentru 
vânzarea capacității de producție "CENTRALATERMICĂ" din zonă.

Ofertantă interesați vor putea ridica de la sediul uzinei, contra cost, documentația 
de licitație care cuprinde Caietul de sarcini și Regulamentul de desfășurare a 
licitației.

Prețul documentației este de 100 USD și se va depune la casieria unității sau în 
contul 4798010100300 deschis la BASA Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanica Orăștie până în data de 29 
iunie 1998, ora 15.

Relații suplimentare la tel: 054/241040, int. 148, Birou Dezvoltare Capacități.

Sucursala Deva 
anunță vânzarea la licitație cu executare 
silită a următoarelor bunuri aparținând 
S.C. NAGHI&ZSOK CONTAPEX SRL Deva:

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

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

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

Licitația va avea loc în data de 11.06.1998, 
ora 10, la sediulS.C. NAGHI&ZSOK CONTAPEX 
SRL în Deva, str. Mihai Viteazu, nr.112.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul BANCOREX, Sucursala Deva, b-dul 
22 Decembrie, bloc 7, parter, tel: 054/ 
230185.
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CARTEA ADRESELOR UTILE

Se afirma că anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței. 
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Dacă tu vei fi 
în Cartea Galbena 

și concurența nu. 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaiiitea ei.

Dacă și. 
concurența 

este în 
( artea Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușii 
să te întreacă.

1

u 
u </> 
=

Tel.: 056-214805, 214845, 282019

Deva, Tel/Fax: 054/233743



ADUCE CALITATE VIEȚII

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

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

MERSUL TRENURILOR DE CĂLĂTORI DIN GARA DEVA 
VALABIL DE LA 24.05.1998

de la 2.493.000 lei
fără TVA

(5f Combină frigorifică ART 812
Două uși, volum total 241L (congelator ■ 79L)

de la 2.849.000 lei
fără TVA

© Congelator AFB 409
3 sertare, volum total 1301

de la 1.943.000 lei
fără TVA

Notă: prețurile pot fi modificate funcție de cursul USD

Bl. HI, parter, DevaDEVA-SAT - Str. Avram Iancu
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43, Vulcan 
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Petroșani 
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan 
IMCOMEX - Str. 1 Decembrie, nr. 1 IA, Deva
QUASAR - Bd. Dccebal, Bl. R, parter, Deva
QUASAR - Bd. Dacia, nr. 20, Hunedoara
QUASAR - Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani 
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter, Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva

In perioada 
11 Mai -15 Iunie, 

profitați de 
oferta specială 
WHIRLPOOL 
in magazinele:

5.C. DECEBAL 5.A. Deva 
(Industria cărnii)

Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, jud. Hunedoara, organizează:
Licitație publică cu strigare conform Ordonanței de urgență nr.88/1997, aprobată prin 

Legea nr.44/1998 și Normelor metodologice aprobate prin HG nr.55/1998, pentru vânzarea 

următoarelor active:

Denumirea activului Adresa Activului Obiectul 
de activitate

Prețul de pornire ' 

a licitației (mji lei)

1. Abator Petroșani
Loc. Petroșani 
zona industrială Livezeni

în

conservare
15.393.095

2. Abator sanitar Brad
Loc. Brad
str. Avram Iancu nr.53

tăieri 
necesități

190.672

3. Abator Orăștie
Loc. Orăștie 

str. Grădinarilor

sacrificări 

animale
926.290

4. Centrul de preluări 
animale Orăștie

Loc. Orăștie
str. George Coșbuc, nr.26

Preluări 
animale

678.491

5. Complexul zootehnic și

Centrul de preluări 
animale Hațeg

Loc. Hațeg
str. Rîu Mare, nr.27

în conservare 12.873.397

6. Abatorul Vulcan 
str. Abatorului

Loc. Vulcan în conservare 19.459

7. Fabrica veche de preparate 
din came Petroșani

Loc. Petroșani 
str. George Enescu

în conservare 359.358

_________________/
La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător.

Licitația va avea loc pe data de 29 iunie 1998, ora 10, la sediul S.C. DECEBAL S.A. Deva.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe 

data de 6 iulie 1998, la aceeași oră și adresă.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost (25.000 lei/activ), zilnic, de 

la sediul societății comerciale, între orele 8-14.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține de la ing. Bulea Romus la 

tel: 054/211760, int. 31 sau 054/212237,054/213322,054/233713.
Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul societății, până în ziua 

licitației, ora 9, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării 
contravalorii dosarelor de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul bancar 305520101 BCR 
Deva taxa de participare de 2.000.000 lei pentru fiecare activ și vor face dovada consemnării la 
dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

iValoarea terenului aferent activelor este inclusă în prețul de pornire a licitației, mai puțin în 
cazul activelor de la pct. 6 și 7, pentru care urmează să se procedeze conform prevederilor 

legale în vigoare.

NOTA: TR. 1625/1626 IN PERIOADA 26/27.06.1998 PANÂ LA 6/7.09.1998 CIRCULĂ LA MANGALIA 
TR. 621/622 ÎN PERIOADA 19.06.1998 PÂNĂ LA 29.09.1998 CIRCULA LA CONSTANȚA 
T.R. 2374/2044 CIRCULA CU ORDIN SPECIAL
T.R. 2385/2386 NU CIRCULA SÂMBĂTA. DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE
T.R. 2341 NU CIRCULĂ SÂMBĂTA, DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.
crt.

Nr. 
tren

Fel 
tren

Distanța Sosire Plecare Via Sosire 
desL

1 2381 Jers. SIMERIA-SAVARȘIN 0.17 0.19 1,35
2 1829 Acc. BUCUREȘTI-DEVA 0.30 0.30
3 1941 Acc. SIGHET-TIMIȘOARA 1.08 1.11 ARADUNOU 4.11
4 622 Japid DEVA-BUCUREȘTI 1.10 TG. JIU 8.38
5 2052 ’era. ARAD-SIBIU 1.27 1.30 5.13
6 . 1942’ Acc. TIMIȘOARA-SIGHET 2.20 2.22 DEJ 11.29
7 621 Sapid BUCUREȘTI-DEVA 2,44 2.44
8 1765 Acc. IAȘI-TIMIȘOARA 3.47 3.50 ARADUNOU .. 7.12
9 2373 Pers. SIMERIA-ARAD 4.10 4.11 7.12

10 ■2022 Pers. DEVA-BUCUREȘTI 4.32 TG. JIU 16,18
11 1625 Acc. BUCUREȘTI - ARAD 4.48 4.50 6.33
12 2382 Pers. SAVARȘIN-ALBA IULIA 5.29 5.31 6.58
13 735 Rapid IAȘI-TIMIȘOARA 5.50 5.52 ARADU NOU 8.48
14 2375 Pers. SIMERIA-ARAD 6.11 6.13 9.21
15 2351 Pers. SIMERIA-PAULIȘ LUNCA 6.26 6.28 6.44
16 347 Rapid VIENA-BUCUREȘTI 6.31 6.33 SIGHIȘOARA 13.36
17 2703 Pers. PETROȘANI-DEVA 6.40 6.40
18 2042 ’era. ARAD-ȘIBOT 6.44 6.46 7.42
19 2704 ’ers. DEVA-PETROȘANI 7.12 9.54
20 1821 Acc. BUCUREȘTI. ARAD 7.21 7.23 9.26
21 2341 ’ers. ȘIBOT-DBVA 7.27 7.27
22 2352 ’ers. PAULIȘ LUNCA -SIMERIA 7.28 7.30 7.39
23 2182 ’ers. LUGOJ-SIMERIA ' 7.50 7,52 * 8.04
24 372 lapid BUCUREȘTI-BUDAPESTA . 8.09 8.11 14.07
25 2031 ’ers. RÂZBOIENI - ARAD 8.28 8.30 11,40
26 1974 Acc. TIMIȘOARA. GALATI 9.12 9.14 DEDA 22.12
27 2374 ’ers. ARAD-SIMERIA 9.16 ■ 9.18 9.29
28 2025 ’era. CRAIOVA-DEVA 9.44 9.44
29 1837 Acc. IAȘI - TIMIȘOARA 9.48 9.50 BUZIAȘ 13.02
30 2383 ’ers. ALBA IULIA-SAVARȘIN 10.02 10.04 11.17
31 2185 ’ers. SIMERIA-LUGOJ 10.15 10.17 13.22
32 2362. Pers. DEVA-SIMERIA 10.30 10.39
33 1622 Acc. TIMIȘOARA-BUCUREȘTI 11.26 11.23 FAGĂRAS ' 20.57
34 2043 ’ers. SIMERIA-ARAD 12.40 12.42 16.10
35 2384 Pers. ȘAVARȘIN ■ SIMERIA 12.56 12.58 13.09
36 1320 Acc. DEVA-BUCUREȘTI 13.04 TG. JIU 21.32
37 2353 ’ers. SIMERIA- PAULIȘ LUNCA 14.08 14.22 14.38
38 2385 ’ers. SIMERIA-ILIA 14.14 14.18 14.48

■39 374 Rapid BUCUREȘTI • FRAGA 14.40 14.42 5.42
40 2026 Pers. DEVA-CRAIOVA 15.19 TG. JIU 23.01
41 2354 Pers. PAULIȘ LUNCA-SIMERIA 15.34 15.36 15.45
42 2045 Pers. SIMERIA-ARAD . 15.40 15.42 18.46
43 2386 Pers. ILIA-SIMERIA’ 15.41 15.43 15.55
44 375 Rapid PRACA-BUCUREȘTI 15.55 15.57 22.61
45 2051 Pers. SIBIU-ARAD 17.13 17.15 20.2,1
46 1766 Acc. TIMISOARA-IAȘI 17.39 17.41 DEJ 6.27
47 2031 Pers. ARAD-TEIUȘ 18.07 18.09 20.10
48 1621 Acc, BUCUREȘTI-TIMIȘOARA 18.14 18.16 BUZIAȘ 21,22
49 2355 Pers, SIMERIA-PAULIȘ LUNCA 18.19 18.21 18.37
50 1973 Acc. GALAȚI. TIMISOARA 19.10 19.12 BUZIAȘ 22.20
5 2378 Pers. ARAD-SIMERIA 19.17 19.19 19.30
52 2356 Pers. PAULIȘ LUNCA-SIMERIA 19.30 19.32 19.41
5.' 2047 Pers. SIMERIA-ARAD 19.42 19.44 22.45
54 1626 Acc. ARAD-BUCUREȘTI 20.08 20.10 PAGARAȘ 5.10
55 2044 Pers, ARAD-SIMERIA 21.10 21.12 21.23
51 2021 Pers. BUCUREȘTI. DEVA 21.11 21.11
57 1838 Acc. TIMIȘOARA. IAȘI 21.23 21.25 DEJ 9.42
5Î 372 Rapid BUDAPESTA-BUCUREȘTI 22.41 22.43 FAGÂRAȘ 6.21
51 1822 Acc. ARAD-BUCUREȘTI 21.47 21.49 TG. JIU 5.48
6C 73( Rapid TIMIȘOARA-IAȘI 22.53 ■22.56 9.49
6 34f Rapid BUCUREȘTI- VIENA 23.10 23.12 9.00
6‘. 204( Pers. ARAD-SIMERIA 23.18 23.2C 23.31
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Uzina MECANICA Oraștie
Organizează licitații publice începând cu data de 18.06.1998 

« în fiecare zi de joi, la ora 9, la sediul unității, până la lichidarea 
stocului.

Se oferă spre vânzare mijloace fixe aprobate la casare sau 
disponibilizate.

locumentele de înscriere și participare la licitație se depun la 
sediul unității cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii licitației.

Taxa de înscriere și participare la licitație de 30.000 lei și 
garanția de 10% din valoarea licitației se depun la casieria unității.

Informații suplimentare Io sediul uzinei sau la tel: 054/241040; 
241041 ini. 202.

fs.C. “Zori Noi” S.A. Petroșani^
( ~Prin tipografii Mitihal

Execută cu promptitudine orice comandă de tipărituri, alb-

Prin tipografii lyiilbihiî i 11

negru-co/or.
Execută orice tip de imprimate.
Tipar offset, calitate deosebită

Comenzile se pot lansa la sediul societății din 
Petroșani, sir. N. Bă/cescu, nr. 2 sau la telefoanele:

\ 054/541662; 054/542464. • Fax. 054/545972 /)

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

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

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
© 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!

ESTE TIMPUL SĂ VĂ REZERVAU 
LOCURI ÎN CONCEDIU!

AGENȚIA DE TURISM SPRINGTIME
Vă invită în GRECIA, într-un program de 10 zile, care 

cuprinde transport cu autocarul, cazare, mic dejun și cină. 

Pe timpul sejurului veți beneficia, gratuit, de plajă 
privată, hidrobicicletă, șezlonguri, umbreluțe și alte 

mijloace de agrement.

Bd. 1 Decembrie, nr. 14 
2700 Deva - România 
Tel.219284; 094.812.401 
springtime@recep.rocknet.ro

în perioada 13 - 20 
puteți beneficia d 
preț promotional:

1.500.000 lei

z- TRAGEREA TRAGEREA
LOTO SPECIAL

“6/49” • NOROC
•* din 7.06.1998 ■ din 7.06.1998

44- 32-45-21 -31 -37 2 - 8 - 5 - 5 - 3 - 5 - 2
Fond d$ câștiguri Fond de câștiguri

k 2.579.691.167 lei 494.038.682 lei Z

autocolante publicitare
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS !

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL I 
EZJHH CONCEPȚIE GRAFICĂ 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR :

054 - 217009
092 - 281882

Q FIRME LUMINOASE
EJ PANOURI PUBLICITARE STRADALE
Q PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
W Tel/fax - 054 - 232 008

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

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

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

Asigurăm transportul cu livrare imediată

Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și PLL melaminat, panel, ciment, var, 

geam tras și ornament, de orice tip de 
hârtie sau produse din hârtie?

Sursa este COMAT Deva S.A. | 
Relații la tel: 054/233137 sau ia sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5.

Rețineți: Alegând COMAT Deva S.A. - 
alegeți partenerul ideal!

y ■ -------------- ’ ... —................... y
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EDROTEL RADIOSAT BRAD
Tel: 054-650 787

EUROTEL
Tel: 054-230 104 a

GOLDSTERN GSM DEVA
Tel: 054-233 633

SHOP TELECOM
Tel: 054-214 777

Bre pen,ru taxa de conectare; menV,
Ute ®ra*u*te la Dialog Practic pentru primele două luni de 

mir. 3ratu'te ,a Dialog 50 pentru primele două luni de aboname
U1e 9ratu'le la Dialog 150 și Dialog 300 pentru primele două luni de

■ contrele incheiale pe un an.

si loc; electronics
Tel: 054-721 925

r RADIO T5 ABC.
Tel: 054-777 568

care se abonează la Dialog în această perioadă participă
I fi f «

om '4 wnie și pot câștiga premii de milioane.

J
JI...

J

DAEWOO PHILIPS HUNEDOARA
Tel: 054-720 824

Ț EUROTEL RADIOSAT HUNEDOARA 
r Tel: 054-712 123

GLIAL TEAM EXIM
Tel: 054-713 500

DAEWOO PHILIPS ORĂȘTIE
Tel: 054-641 939

ELECTRO STAR
Tel: 054-545 571

EUROTEL RADIOSAT PETROȘANI 
Tel: 054-511 930

RADIO 21 PETROȘANI
Tel: 054-542 211

dialog Serviciul gseit pentru tine
i

1
OM

□bst

a Ziar editat de

CULANTUL casXurFași 
W T TDJ7D EDITURALtlnim CUVÂNTUL LIBER -

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali de redacție, șefi de departamente 
- MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POElfAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social ESTERA SÎNA, 
TRAIAN BONDOR, CRISTINA CÎNDA • Departamentul reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul 
educație-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Responsabil de număr - MIHAELATARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN 
• Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUȚA GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara ■ Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061 
* E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro

întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele 
necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul executat îa IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” ALBA IULIA • Tel. 058-812126

Societate pe acțiuni-eu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

mailto:springtime@recep.rocknet.ro
deva.iiruc.ro

