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• ȘEFUL STATULUI 
ROMAN, IN REPUBLICA 
ELENA. Președintele 
României, dl Emil Con. 
stantinescu, a efectuat o 
vizită de stat în Repu
blica Elenă. Scopul vizitei 
— consemnarea în a- 
genda noastră diploma
tică a sprijinului Gre
ciei privind admiterea 
României în NATO în 
primul val. Așteptările 
delegației române au 
fost confirmate de gaz
de „hotărât și fără e- 
chivoc“.

• AVEM AVOCAT AL 
POPORULUI. Senatul 
României l-a ales, prin

mân de Informații a 
deputatului pNL, Costin 
George.scu. Locul de de
putat rămas vacant în 
Camera Deputaților 'va 
fi ocupat tot de un li
beral, Dan Coriolan Si- 
medru. din Alba-Iulia.

• PREȘEDINTELE UN
GARIEI, IN ROMANIA. 
La sfârșitul săptămâ
nii trecute a sosit în tara 
noastră. într-o vizită o- 
ficială, la invitația șe
fului statului român — dl 
Emil Gonstantinessti. pre
ședintele Republicii Un
gare — dl Arpad Goncz 
Înaltul oaspete maghiar 
a avut convorbiri cu
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Liberalii din Convenția 
Democratică se adună

spre unificare
în ziua de 24 mai a.c. 

a fost anunțată o conferin
ță de presă a Filialei ju
dețene a Partidului Na
țional Liberal — Conven
ția Democratică la care 
s-a spus că va lua parte 
șl dl Nicolae Cerveni, pre
ședintele acestei forma
țiuni politice. La ora 
și la locul precizat, ora 
14, în sala de ședințe a 
Primăriei municipiului De
va nu era însă nici 
liberal, 
apoi în 
facturii 
scurtă 
avut-o 
Botez, 
lei, 
respectivă 
nată 
lialei 
G.D. 
ales 
ca prim-vicepreședinte dl 
Stelian Dijmărescu, ca 
vicepreședinți dnii Ștefan 
Sucmănaru și Corneliu Sa
va, iar ca secretar gene
ral dl Dumitru Strinu.

Filiala 
PNL-CD 
comunicat 
spune: „Prin unificarea lor, 
PNL-CD. Pli ’93 ’
(G) vor realiza în 
14 iulie 1997 cel 
ternic pol liberal 
chierului politic 
nesc. Filialele 
ra ale celor trei forma
țiuni potitice fac un apel 
către toți cci care cred 
in soluții liberale pentru

un
I-am găsit mai 
sala marc a Pre- 
județene.

discuție ce 
cu dl ing. 
președintele 

am aflat că în ziua 
a fost desem- 

noua conducere a fi- 
Iluncdoara a p.N.L.- 
Președinte a fost 

dl ing. Paul Botez,

într-o 
am

Paul 
filia-

județeană 
a elaborat 

în care

și PNL 
ziua de 
mai pu- 
al eșî- 
româ- 

Ilunedoa-

Conferința Filialei 
îudețene a PDSR 

Hunedoara

vot, pe primul Avocat 
al Poporului. Se nu
mește Paul Mitroi, și a 
fost judecător la Curtea 
Supremă de Justiție. 
Paul Mitroi a fost pro
pus pentru această func
ție de către PNL și a 

în fața Rodicăi 
— senator PDSR.

câștigat 
Stănoiu

Parlamentul

ROMAN A 
JAPONIA. 

PD și al 
României, dl

o societate modernă, des
chisă și prosperă, și care 
înțeleg să respecte princi
piile morale, să li se a- 
lăture. Veniți în marea 
familie liberalăf La cum
păna dintre milenii libe
ralii uniți vor învinge ! 
Aceasta este șansa Româ
niei!". Documentul este 
semnat 
celor trei 
țene amintite 
adică dl ing. 
(PNL-CD), dl 
Mircea Alexa 
dl Ioan Oancea PNL (Gj. 
Dl. Nicolae Cerveni 
fost la DevA. (Tr. B.).

Documentul
de conducătorii 

filiale 
mai 
Paul 
ing. 
(PL

jude- 
sus,

Botez 
loan 

’93) și

Desfășurată sâmbătă, 24 
mai, la Hunedoara, Con
ferința județeană a Fi
lialei PDSR Hunedoara a 
avut ca oaspete pe pre
ședintele PDSR, dl Ion 
Iliescu. Printre cei 264 . 
de delegați s-au numărat 
parlamentari PDSR de 
Hunedoara, primari, vice- 
primari. consilieri locali 
și județeni ai princi- 

, palului partid de opozi
ție.

Ca o notă generală a 
discuțiilor, ce au durat mai 
bine de 8 orc, se deta
șează criticile aduse ac
tualei puteri, dar și cele 
referitoare la acceptarea 
în partid a oportuniști
lor, al căror scop nu

a-șîfost decât acela de 
menține funcțiile sau de 
a avansa în postări pen
tru care nu aveau com
petența necesară.

în Raportul Consiliului 
Județean al PDSR se con
semnează faptul că unii 
membri s-au înscris în 
partid pentru a fi cuprinși 
pe listele 
pentru 
După alegerile din noiem
brie 1996, din partid și-au 
dat demisia 151 de per
soane pe diferite motive 
și s-au înscris 129. Pre
cizând că PDSR Hune
doara are un număr de

S. BLADA

electorale sau 
unele foloase.

CĂZUT si mo- 
„GlORBEA".

• A
TIUNEA
Plopul Camerei Deputați
lor a respins așa-numita 
Moțiune „Ciorbea", ini
țială de opoziție, prin 
care se contesta posi
bilitatea ca Victor Cior- 
bea să dețină simultan 
două funcții- — de prim 
ministru și de primar 
general al Capitalei.

• COSTIN GEORGES
CU — NOUL DIREC
TOR AL S.R.I. Comisia 
pentru exercitarea con
trolului parlamentar a- 
supra SRi a avizat 
rabil propunerea 
ședintelui țării, dl 
Constantinescu, de 
mire în funcția de di
rector al Serviciului Ro-

favo- 
pre- 
Emil 

nu-

omologul său român, cu 
premierul Victor Ciorbea, ( 
cu alte personalități po
litice și a rost.t o alo- 
cațione in 
României

• PETbt 
FOST IN 
Președintele 
Senatului
Petre Roman, însoțit de 
ministrul apărării. Vic
tor Babiuc și de mi
nistrul justiției, Valeriu 
Stoica, a efectuat o vi
zită în Japonia. Se spu
ne că vizita a fost fruc
tuoasă, japonezii fiind 
interesați să investească 
în tara noastră.

• P.R.M. FACE MI- 
TING. In fața sălii 
„Omnia“ a Senatului Ro
mâniei, câteva sute de 
bucureșteni au partici
pat la un miting orga
nizat de Partidul Ro
mânia Mare. în fruntea 
demonstranților care au 
protestat împotriva sem
nării Tratatului de ba.ză 
dintre România și Ucrai" 
na s-a aflat însuși pre
ședintele PRM. Corne
liu Vadim Tudor.

(Continuare în paq. o 2-a)
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Folo: PAVEL LAZAȘcoala vedetelor.

CURSUL VALUTAR

la bază 
sfl efeo-

• 1 dolar CUA 7081 lei
• 1 marco germană — 4198 lei
• 100 yeni laponezi — 6107 lei
• 1 liră iterlino — 11608 lei
• 1 franc elvețian 5053 lei
• 1 franc francez — 1244 lei
• 100 lire italiano — 425 lei

W I&

Cursurile incluse In această listă au 
cotații ale societăților bancare autorizate 

ttueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 
implică obligativitatea utilizării cursurilor tn tron- 

Izacțll efective de schimb valutar șl înregistrări con
tabile.

VREMEA
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Vremea va fi insta
bilă, cu ccr temporar 
noros. Local, în timpul 
zilei, vor cădea ploi ce 
vor avea caracter de 
aversă, însoțite de 
descărcări electrice. Vân
tul va sufla moderat, 
cu intensificări tempo
rare la munte. Tempe
raturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 8 
grade 6; maximele 
între 13 și 17 grade

| &. ' (BAISA PLETER).
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vedetelor 
la Deva

Primul turneu al „Șco
lii vedetelor" a cuprins .și 
municipiul Deva— Intr-un 
spectacol de excepție pre
zentat vineri la Sala 
Sporturilor, elevii lui Ti
tus. Munteanu au ținut 
permanent "„în priză" un 
mare număr de spectatori 

copii, tineri și vârstnici.
De remarcat prezența 

publicitară realizată cu 
mult gust de firma Joe 
MBS Timișoara, inimosul 
sponsor» al turneului. 
(V.N.).

Domnulc dirijor,
ro-mama zice efl am 

ce»».
— Ce zice mama 

contează, vecinii 
zic ?1

nn
ce

Cu sinceritate despre mineri, Miron Cosma și Liga

Autorul acestor rânduri 
n-a fost niciodată la se
diul Ligii Sindicatelor Mi
niere Libere din 
Jiului. A făcut-o 
cent, înarmat cu 
măr de întrebări 
tizate în subtitlurile ar
ticolului de față, interlo
cutor ne-a fost dl Maco- 
vei Volodia, directorul 
compartimentului relații 
cu mass-media al ligii, iar 
la discuția noastră au a- 
sistat și doi membri din 
conducerea acesteia.

CE SCHIMBĂRI 
S-AU PRODUS, 

ÎN ULTIMA VREME, 
ÎN CONDUCEREA LIGII î 

— Am aflat că, recent, 
în conducerea L.S.M.L.V.J.

Valea 
însă re- 
un nu- 
concre-

s-au produs schimbări. Din 
ce cauză și care sunt a- 
cestea ?

— Arestarea dlui Miron 
Cosma și pensionarea dlui 
Torsan ne-au determinat 
să facem niște schimbări 
importante. Prima este a- 
ceea că dl Gheorghiță lor. 
ga, devenit vicepreședin
te în locul dlui Torsan, a 
fost desemnat președinte 
interimar.

— Așadar, dl Cosma este 
încă președinte ?

— Da. El este arestat, 
dar nu condamnat. O altă 
schimbare este aceea că 
dl Victor Bădarcă, membru 
în biroul executiv, care 
s-a îmbolnăvit, a fost în
locuit cu dl Dorin Loiș.

Gelelalte schimbări sunt 
mărunte.
CE PĂRERE ARE LIGA 

DESPRE ARESTAREA 
DLUI MIRON COSMA ? 
— Despre arestarea dlui 

Miron Cosma se vorbește 
în fel și chip. Care este 
poziția ligii față de acest 
act ?

— îl considerăm un a- 
buz de cel mai înalt grad, 
iar învinuirile ce 1 se a- 
duc — subminarea econo
miei naționale și submina
rea autorității 
îi dau acestuia 
politică.

— Din câte 
restarea preventivă se face 
atunci când inculpatul 
prezintă pericol social.

statulul — 
o conotație

Se știe, a-

— Așa este. Tocmai de 
aceea ne revoltă reținerea 
precum și tratarea sa ca 
un infractor periculos. Dl 
Gosma se află în faza de 
judecată, or este tratat ca 
un condamnat. De pildă, 
soția lui are voie să-l vi
ziteze doar o dată pe lună. 
Mai mult, considerăm a- 
restarea sa ca drept o răz
bunare.

— Răzbunarea cui ?
— In primul rând a ță

răniștilor.
— Bine, dar la ultima 

mincriadă, Cosma a fost

TRAIAN UONDOR

(Continltarc în pag. a Vl-a)
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Parastas da pomenirea 
eroLor localității

Duminică a avut loc la 
Băița, în organizarea sub
filialelor locale ale Par
tidului Unității Naționale 
Române, Partidului Social 
Democrat. ..Vetrei Româ
nești" și Primăriei, un 
parastas de pomenire la 
monumentul închinat eroi
lor căzuți pentru dăinui
rea si prosperitatea patriei 
în bătăliile ce au avut 
loc pe aceste meleaguri, 
de-a lungul istoriei popo
rului român precum și 
în cele cicuă războaie 
mondiale. Par astasul a 
fost săvârșit de un so
bor de precti ai satelor 
din împrejurimi. Au luat 
parte dl Vareriu Tabără, 
președintele PUNR și de
putat în Parlamentul Ro
mâniei. Petru Șteolea, pre
ședintele Filialei județene

AVIZĂRI
Miercuri, 21 mai. Comi

sia de avizări din Direcția 
urbanism, amenajarea te
ritoriului și lucrări publi
ce a Consiliului județean, 
a avizat mai multe docu
mentații de urbanism- Câ
teva dintre ele prezintă 
un grad mai mare de. in
teres. Este vorba de :

— Plan de amenajarea 
teritoriului unităților ad
ministrativ — teritoriale 
Simeria. Băcia, Călan. Bre
tea Română. Hațeg, Sân- 
tămăria-Orlea și pentru 
arrienaiarea hidroenergeti
că a râului Strei, pe sec
torul Subcetate — Sime
ria.;

— Plan urbanistic de 
detaliu pentru complex

Conferința FJialei 
județene a Asociației 

Naționate a Veterani or 
de Război

Sâmbătă a avut loc la 
Deva Conferința . Filialei 
județene Hunedoara a A- 
sociației Naționale a Ve
teranilor de Război, con
sacrată analizei activită
ții desfășurate în ultima 
perioadă precum și ale
gerii noilor organe de 
conducere ale acesteia și 
a. delegaților la Conferin
ța Națională a A.N.V.R. 
ce va avea . loc în vara 
acestui an.

La manifestare au luat 
parte, pe lângă delegații 
aleși de subfiliale, dl ge
neral de divizie (r) Con
stantin Dinulescu, vice
președinte. al Asociației 
Naționale a Veteranilor de 
Război, Nieolae Pavel Se
gesvari. subprefectul ju
dețului Hunedoara, loan 
Băda, vicepreședinte al 
Consil’u'ui județean, re- 
prezentați. ai Garnizoanei 
Deva,- Direcției generale 
județene pentru probleme 

a PUNR și membru în 
Camera Deputăților, dl 
Nieolae Segesvari, sub
prefectul județului, Gligor 
Hașa, președintele Filia
lei județene a „Vetrei Ro
mânești", primari ai co
munelor învecinate, un 
foarte mare număr de 
oameni din localitățile din 
jur. Dnii loan Tebieș, ve
teran de război, Valeriu 
Tabără, Nieolae Seges
vari, Gligor Hașa și Ale
xandru Radulescu (de la 
Partidul Social Democrat), 
au evocat în alocuțiunile 
lor patriotismul și vite
jia celor ce și-au jertfit 
viața pentru libertatea, 
independența, întregirea și 
dăinuirea României. (Tr. 
B.).

de alimentație publica 
„Micia“ — investiție care 
aF împlini un gol în zonă; I

— P.U.D. pentru refunc- 1 
ționalizarea unei hale de 
producție în localitatea ' 
Rișca — investiție de ! 
interes local prin aceea 
că investitorul S.C. „Baia 
Verde . Shoes" SRL in
tenționează să creeze aici, ' 
o mică fabrică de încăl
țăminte, dând locuri de 
muncă populației din 
zonă;

— P.U.D. pentru agro- 
complex Sântandrei, unde 
investitorul intenționează 
să comercializeze utilaje 
agt icole și să realizeze o 
fabrică de produse lacta
te. cu materie primă din 
zonă. (I.C.).

de muncă și protecție so
cială. Centrului militar 
județean ș.a.

Pe baza, dării de sea
mă prezentată de dl prof. 
Dumitru Sus.tn, președin
tele Filialei județene a 
Asociației Naționale a 
Veteranilor de Război, au 
avut loc dezbateri inte
resante și concrete asu
pra cărora vom reveni cu 
amănunte.

Conferința a ales noul 
comitet de conducere al 
filialei și biroul executiv 
al acest ra. In funcția de 
președinte a fost reales 
dl prof Dumitru Susan, 
ca vicepreședinte dl Ga
briel Mureșar., iar ca se
cretar dl Nlcu VlădiceanU. 
Au fost desemnați cei 
șase delegați ce vor re
prezenta iudețul nostru la 
Conferința Națională a 
Asociației Veteranilor de 
Război. (Tr. B).

Conferința Filialei județene a PDSR Hunedoara
(Urmare din pag. I)

5 primari în localitățile 
urbane si 23 de primari 
la comune. Raportul a- 
rată că PDSR a fost 
dezavantajat în alegerile 
de anul trecut de candi
datura lui Miron Cozma 
în Valea Jiului, dar și 
de unii membri ce au can
didat independenți pentru 
fotoliile parlamentare.

Dintre luările de cu
vânt s-a detașat clar, prin 
coerență și sinceritate, cea 
a primarului orașului 
Aninoasa. dl Ilie Botgros. 
Dl. Botgros a criticat 
aspru lipsa de comuni
care a filialei județene 
cu organizațiile din teri
toriu, oportunismul unor 
membri PDSR, ajungând 
până la a declara că nu 
se teme Să-și dea demi
sia din PDSR în cazul 
în care nu va fi sprijinit 
în activitatea de gospo
dărire a urbei pe care o 
conduce.

Membrii de sindicat de 
la ICSH Hunedoara s-au 
aflat ieri în grevă gene
rală. Acțiunea survine u- 
nei serii de manifestări 
de nemulțumiri în rândul 
muncitorilor .generate, în 
special, de neplata la 
timp a salariilor.

Greva generală a în
ceput la ora 7,00 și, până 
Ia ora închiderii ediției 
nu au fost semnalate in
cidente. La ora 10.00, con
ducerea Sindicatului „Con
structorul" ICSH a înce
put negocierile cu repre
zentanții administrației 
pentru a se ajunge la un 
acord în solutionarea con
flictului colectiv de 
muncă.

Conform celor declarate 
de dl Dorel Rlorian. pre
ședintele Sindicatului „Con-
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Q~ TVR 1 ]
6.00 România, ora 6 fix!; 

8,35 Un bunic fericit (s„ 
Italia — ep. 1); 9,05 Mis
terele S.P. (r); 10,00 Știri ; 
11,05 Beatrix (f/r); 13 00 
Desene animale; 13.30 Tra
diții ; 14,10 Muzica pentru 
toți ; 15,00 TVR lași ; 
16,00 Tribuna partidelor 
parlamentare; 17,00 Știri ; 
17.10 Katts ți câinele (s); 
19,05 Muzică popv’ară • 
Lucretia Ciobanu; 19,25 
Medicina pentru toți; 20.00 
Jurnal; 21,00 Baywateh (s);
22,30 Bank—Note; 23,00 
Jurnal; 0,00 Scena; 0.30 
întâlnirea de la miezul 
nopții.

CTVR2)
7,00 TVM ; 8,00 Mănăs

tirea Maulbronn (do); 8,30

Președinta organizației 
de femei a pDSR dna Ana 
Armăsescu a arătat că în 
dorința de a avea mai 
multi membri. PDSR a 
acceotat în rândurile sale 
oameni compromiși care

Mihail Rudeanu, pre
ședintele filialei județene a 
» D.S.R.

Grevă generală la 
ICSH Hunedoara

structorul" ICSH, în dis
cuție se află mai multe 
revendicări ale sindicaliș
tilor, principalul punct 
făcând referire la „plata 
la timp a drepturilor sâ- 
lariale pentru toți salăria- 
ții“. Sindicatul cere re
nunțarea cât mai repede 
la angajați» care sunt 
pensionari și care cumti- 
lează pensia cu salariul. 
Administrației i Se mai 
solicită întocmirea cât 
mai urgentă a . dosarelor 
angajaților care au drept 
de pensionare șl trimite
rea actelor la Direcția 
de Muncă pentru obți

Desene animate; 9,00 Me
morialul durerii (r); 12,00 
Tenis (r); 13,05 Baywateh
(r); 14 00 In fața dvs. ;
14,50 Desene animate ; 
16,20 Secretele nisipului 
(serial); 17,15 Natura 2000; 
17,40 Serial a Șeicul; 19,00 
Opțiuni ; 20,05 Puterea, 
pasiunea (s); 20.30 Fot
bal o Liga Campionilor 
înaintea marii finale; 22,05 
TVM • Mesager; 22,35 
Serial • Misterele Sankt- 
Petersburgului; 23,30 Film 
• Strada Preriilor (Franța).

(PRO - TV)

7,00 Ora 7, bună di
mineața!; 9,00 Tânăr ți 
neliniștit (r); 9,45 Sport
la minut; 10 00 Cine este 
șeful? (r); 11,15 Spitalul
de urgență (s); 12,00 A-
venturile lui Brisco County 
(s); 13,00 Deșteap.ă-'e
române! (r); 15,00 Ma

au dăunat imaginii parti
dului. Dna Armășescu. 
a mai cerut să se clari
fice situația „aripilor" 
din PDSR, modul de acu
mulare a averilor unor 
membri, politica de a- 
lianțe.

In discursul său, pre
ședintele ?DSR dl Ion 
Iliescu a , atacat puterea 
actuală, precizând că po
litica acesteia este una 
antinațională și antipopu
lară. Președintele P.D.S.R. 
spune ’ că după șase luni 
de guvernare există con
traste fundamentale între 
promisiunile electorale și 
realitatea de acum. „Nu 
se .vorbea în campania 
electorală de terapie de 
șoc și nici de necesitatea 
de a strânge cureaua", 
declara dl Iliescu.

In finalul conferinței au 
fost votati cei 55 de 
membri ai Consiliului ju
dețean al PDSR, precum 
și reprezentanții din 
celelalte structuri de con
ducere.

nerea deciziilor de pen
sionare a celor în cauză.
precum și 
salariaților 
patroni de 
consecință.

identi ficarea 
care sunt 

firme și. în 
disponibiliza

rea acestora.
Pe lista de revendicări 

se mai află un punct cu 
referire la restructurare, 
în care se precizează că 
„în cazul în care un pro
gram de restructurare a- 
probat de FPS, conform 
legii, program ce va fi 
negociat în prealabil cu 
reprezentanții salariaților 
(restructurare care nu 
duce neapărat la disponi

tlock (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 17,30 Pește
ra monstrului sacru (s); 
18,15 Sporty la minut ; 
18.35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi ți câștigi! (cs);
19.30 Știrile Pro TV; 20,00 
Chicago Hope (s); 21,00
Serial a Secrete de fami
lie; 22,00 Familia Bundy 
(s); 22,30 Viața ca în fil
me (s); 23.30 Profesiunea
mea — cultura; 1.00 Sport 
la minut ; 1,15 Intre oglinzi 
paralele (dramă. Româ
nia, 1978).

(antena i)
7,00 Știri o Revista pre

sei ; 7,15 Serial • Văduva 
(r); 9,50 Ocolul Pămân
tului în 80 de’ zile (r); 
10,20 Viața-<n trei (s); 11 10 
Serial o Iluzii (r); 13,00 
Orașul ascuns (s); 14,20 
Omul cu o mie de fețe

Președinte al filialei 
județene a fost ales 
„la mustață" (ca să-l ci
tăm pe dl Iliescu) dl 
Mihail Rudeanu. Vice
președinți sunt dnii Ion 
Rus, Remus Mariș, dr. 
Ion Iliescu, Cristian Leu- 
cean. In alte funcții au 
fost aleși secretar al fi
lialei — dl Geiu Igreț, 
trezorier — dl Sorin Va- 
silescu, președinte al co
legiului județean — dl 
Ioan Pop, președinte al 
colegiului de control fi
nanciar — dna Marina 
Ardelean. Purtători de 
cuvânt sunt dnii Gheor- 
ghe Firczak șl Ovldiu 
Popescu.

Conferința a adoptat o 
Rezoluție prin care se 
susține candidatura dlui 
Ion Iliescu Ia postul de 
președinte al PDSR, în 
cadrul alegerilor ce se 
vor desfășura la Confe
rința Națională din 20 
iunie.

bilizare de personal, dis
ponibilizarea fiind ultima 
măsură ce se ia îrrtr-un 
proces de restructurare), 
solicităm ca eventualele 
disponibilizări de perso
nal să înceapă în prirr 
rând de la nivelul pers, 
naiului TESA și indirect 
productiv, și numai în 
ultimul rând la nivelul 
personalului muncitor".

Ultimele două cerințe ale 
Sindicatului „Constructo
rul" ICSH se referă la 
măsuri ce țin de îmbună
tățirea condițiilor de 
muncă și a celor igienico- 
sanitare de Ia locurile dc 
muncă,- precum 1 șl la 
schimbarea echipamenteloi 
de lucru și de pro
tecție, în momentul de
gradării acestora

SORIN BLADA

(r) ; 16,00 Lumină călăuzi
toare (s); 17,10 Serial • 
Iluzii ; 19,30 Serial •
Văduva ; 20,30 Observa
tor; 21 30 Nash Bridges
(s) ; 22,30 Serial •
Snarks; 23,05 Milionarii 
de la miezul nopții.

(DEVASAT+)

7,00 Dulce ispită (ep. i 
8); 8,00 Desene animate;
8.30 Plicul, vă rog! (do);
9.30 Farmacia de ardă
(ep. 18); 10,00 Războiul
lui Da Vinci (film); 11,30 
Odiseea (ep. 4); 13,00 Mi
siune în Manila (film) ; 
li,05 Dulce ispită (ep. 19); 
18,00 Desene ; 18,30 Pro
vocarea naturii (do); 19,00 
Când inima ațteantă (s);
19.30 Farmacia de gardă
(s); 20,00 Pe apa sâmbe
tei (film); 22,30 Brigada 
de șoc (s); 23,00 Acci
dente (film).
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ÎVÎZÎA NAȚIONALA
REZULTATELE ETAPEI : Oțelul Galați — F.O. 

Național 2—0; Farul C-ța — Jiul Petroșani l—0; 
F.C.M. Bacău — Dinamo 2—0; Rapid — F.C. Ar
ac* 1—0: Ceahlăul P.N. — Univ. Craiova 2—0; F-G. 
Chindia — ,.U" Cluj 1—1; Steaua — Poli Timișoara 
5—1; F.C. Brașov — Sportul Stud. 1—1; Gloria Bis
trița — Petrolul 2—1.

Cluj — Steaua; Univ. Craiova — F.C.M. Bacău: 
Poli Timișoara — Ceahlăul; Petrolul — Oțelul; Spor
tul — Gl. Bistrița; Jiul — F.C. Brașov; F.C. Argeș 
— Farul; Dinamo — Rapid.

CLASAMENTUL
L STEAUA 31 20 4 7 73—37 64
2. F.C. Național 31 19 5 7 61—32 62
3. Dinamo 31 16 5 10 51—31 53
4. Oțelul Galați 31 15 7 9 46—37 52
5. Ceahlăul P,N. 31 14 7 10 46—43 49
6. F.C.M. Bacău 31 14 4 13 38—40 46
7. F.C. Argeș 31 12 8 11 40—33 44
8. Rapid 31 11 9 11 41—38 42
9. Univ. Craiova 31 12 6 13 45—46 42

10. Farul Constanța 31 12 4 15 40—46 40
11. „U" Cluj 31 11 6 14 51—56 39
12. Sportul Stud. 31 11 6 14 33—42 39
18. Gloria Bistrița 31 10 8 13 34—41 38
14. FiC. Chindia 31 11 5 15 30—42 38
». Jiul Petroșani 31 11 5 15 32—55 38
16. Petrolul Ploiești 31 10 7 14 39—42 37
17. Poli. Timișoara 31 9 5 17 41—59 32
18. F.C. Brașov 31 8 5 18 38—58 29

ETAPA VIITOARE : F.C. Național -— Chindia;

0 nouă schimbare de lider
« După înfrângerea iui 

F£. Național la Galați și 
Victoria militarilor în fața 
studenților din Timișoara, 
STEAUA a revenit în frun
tea clasamentului • In e- 
tapa a 31'a s’au înregis
trat două rezultate de e- 
galila.e, valoroase pentru 
oaspeți : studenții din Cluj 
și liucureșli • In siăișit, 
după 5 etape de rezultate 
de egalitate, Rapid a ob
ținut o victorie, ia limită, 
în fața argeșenilor • Oțe
lul Galați s-a apropiat ia 
un punct de Dinamo (lo
cul 3).

Cum era ușor de prevă
zut- Steaua a obținut o vic
torie lejeră în meciul cu 
Poli. Timișoara, realizând 
scorul etapei. Această vie- 

■ torie facilă, conjugată cu 
înfrângerea bancarilor la 
Oțelul Galați (ce confirmă 
revenirea la forma sporii, 
vă de la sfârșitul returu- 
lut), oțalarii au ajuns 
la ua punct de Di
namo șt va fi o luptă foar
te strânsă între aceste două 
formații pentru un loc pe 
treapta a treia a podiu

mului. Se poate aprecia că 
prin punctul câștigat stu
denții bucureșteni au făcut 
un pas serios pentru po
sibilitatea evitării locului 
periculos al retrogradării. 
Apreciabil și punctul oo- 
legilor lor din Cluj, la F.C. 
Chindia, deși clujenii au 
evoluat cu o echipă frus
trată de majoritatea titu- 
laruor ;

în sfârșit, după 5 rezul
tate consecutive, Rapidul 
a reușit o victorie in par
tida sa din Giulești, cu 
F.C. Argeș Meciul a fast 
viu disputat. Unicul gol al 
acestei întâlniri a fost în
scris în min. 78 de Cătă
lin Popa. De subliniat că 
din min., 85 F.C. Argeș a 
evoluat în 10 jucători, du
pă eliminarea de pe teren 
a lui Cristescu, pentru lo
virea adversarului. Insă 
și gazdele se aflau în 10 
jucători, din min. 73, fiind
că Tene fusese și el elimi
nat din joc, locul lui fiind 
reluat de Vameșu. Meci 
mare sâmbătă, așteptat cu 
sufletul la gură de cele 
două tabere, între Dinamo 
— Rapid!

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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REZULTATELE ETAPEI a 33-a : Min. Certei 
— Vega Deva 0—2; F.C. Drobeta Tr. S. — A.S. Pa
roșeni 3—0; Petr. Țicleni — Min. I.upem 1—0: Mi- 
ne-Ral Rovinari — Min. Berbești 3—1: Parângul 
Lonea — Termo Drobeta 4—1: Min. Uricani — Met, 
Bocșa 1—0; F.C. Vâlcea — Unirea Pitești 2—1;

Așa cum Se anunța, partida dintre cele două 
vecine din clasamentul seriei a II-a din Divizia A 
a fost antrenantă, ambele formații jucând deschis, 
gazdele atacând susținut din primul minut de joc, 
însă și oaspeții au răspuns cu contraatacuri rapide 
la poarta lui Fekete. Șuvagău a avut, la început, 
două ocazii bune de a marca, însă a ratat din apro
piere. Presați in careu la o fază fierbinte de atac, 
al gazdelor, in min. 16 C, Ivan înscrie în plasa por
ții lui Lobonț: 1—0. Deși conduși, hunedorenii iși 
revin și sfârșitul reprizei a doua îi găsește mereu 
tn atac.

Și la reluare, oaspeții au evoluat bine, dar cei 
care reușesc un nou gol, în min. 67, sunt tot gaz
dele; 2—0, scor cu care se și încheie partida.

Corvinul a aliniat formația: Lobonț, Bordean, 
Sterean, Tibichi (61 Costăchescu), Dinu, Petroesc, 
Anița, Bar dac, Păcurar, M. Dăscălescu, Ciorea (77 

Mocioi).

In etapa a 31-a, Electroputere, deși a câștigai 
un punct la Apullum Alba lulia se poate spune că, 
de fapt, a pierdut două puncte foarte prețioase în 
lupta sa pentru promovare cu C.S.M. Reșița, care, 
pe teren propriu, a surclasat pe C.F.R. Timișoara 
cu 5—1. Cu 6 puncte avans, reșițenii au un avans 
notabil in lupta pentru promovare. E drept că au 
două deplasări grele, la Gaz Metan Mediaș și a- 
tenție in ultima etapă la... Electroputere. Deci 
luptă strânsă, fiindcă Electroputere are 2 meciuri 
acasă și o singură deplasare (dar nu ușoară), la O- 
limpia Satu Mare.

în evitarea retrogradării se va da o luptă pe 
viață și pe moarte intre C.F.R. Timișoara, Minaur 
Zlatna și Apullum A.l. Speranțe mai puține pentru 
ceferiștii timișoreni, dar surprize se mai pot pro
duce.

Petr. Videle — Min. Anina 3—1: C.S. Olt — F.C.
Alexandria 2—1; Min. Mătăsari — Petr. Stoina 3—1.

CLAS A M E N T U L
1 VEGA DEVA 33 23 3 7 70—43 72
2. Drobeta Tr. S. 33 21 6 6 67—29 69
3. C.S. Olt 33 16 6 11 54—37 54
4. Min. Uricani 33 16 4 13 62—57 52
5. Min Mătăsari 33 16 3 14 53—44 51
6. Min. Certej 33 17 0 16 58—54 51
7. Min Berbești 33 16 2 15 57—52 50
8. Parângul Lonea 33 16 2 15 65—62 50
9. Petrolul Stoina 33 15 3 15 59—56 43

10. Unirea Pitești 33 14 5 14 45—34 47
11. Mine-Ral Rov. 33 15 2 16 49—54 47
12. Petrolul Videle 33 15 2 16 46--52 47
13. Petrolul Țicleni 33 14 3 16 48—55 45
14. F C. Vâlcea 33 13 5 15 40—52 44
15. Min Anina 33 13 4 16 50—54 43
16. Minerul Lupeni 33 13 4 16 41—55 43
17. F.C. Alexandria 33 12 4 17 33—42 40
18. Termo Drobeta 33 11 5 17 41—55 38
19. A.S. Paroșeni 33 10 c 18 33—52 35
20. Metalul Bocșa 33 9 2 22 36—68 29

ETAPA VIITOARE (miercuri, 28 ma . ora 17):

I I ■I

REZULTATELE ETAPEI : Unirea Dej — Cor
vinul 2—0; UT A — M.naur ZI. 1—0; F.C. Mara
mureș — Dacia Pitești 2—2; Apullum A.l. — Elec
troputere 2—2; ARO C-lung — CFR Cluj 2—0; AS A 
Tg. M. — Min. Motru 3—0; Inter Sibiu — Gloria 
Reșița 1—-1; Olimpia S.M. — Gaz 
Reșița — CFR Timișoara 5—1.

.Metan 1—0; CSM

ETAPA VIITOARE

CLASA M E N T U L
1. CSM Reșița 31 21 4 6 53—26 07
2. Electroputere 31 18 7 6 49—20 61
3. Gaz Metan 31 13 8 10 29—22 47
4. Min. Motru 31 14 5 12 35—37 47
5. Unirea Dej 31 13 7 11 44—34 46
6. Olimpia S.M. 31 15 1 15 49—40 46
7. Dacia Pitești 31 13 6 12 45—40 45
8. Corvinul Hd. 31 12 6 13 40—37 42
0. ASA Tg. Mureș 31 12 6 13 37—38 42

10. CFR Cluj 31 12 5 14 35—38 41
11. Inter Sibiu 31 11 8 12 33—36 41
12. ARO C-lung 31 13 2 16 30—36 41
13. Gloria Reșița 31 11 8 12 31—42 41
14. U.T. Arad 31 13 2 16 36—48 41
15. F£. Maramureș 31 11 7 13 41—45 40
16. Apullum AJ. 31 12 1 18 34—52 37
17. Minaur ZI. 31 9 6 16 34—48 33
18. CFR Timișoara 31 8 7 16 28—44 31

(31 mai) : Minaur — Inter; 
Gl. Reșița — ASA Tg. M.; CFR Cluj — F.C. Mara
mureș; Min. Motru — ARO; CFR Timiș. — UT A: 
Gaz M. — CSM Reșița; Corvinul — Olimpia S.M.; 
Electroputere — Un. Dej; Dacia — Apullum.
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REZULTATELE ULTIMEI ETAPE: Min Băr- 
băteni — Favior Orăștie 3—0; Utilajul Petroșani — 
Mia. Ghelarj 0—5; A.8.A. Aurul Brad. — Min. Te- 
liuc 4—1; Constructorul Hd. Min. Șt. Vulcan 
4—2; C.F.R. Marmosim — Victoria Călan 1—2 î
Min. Anine, sa — Metalul Crișcior 3—1; Min. Live- 
zeni — Dacia Orăștie 5—2.

CLASAMENTUL FINAL
641. A.S. A. AURUL BRAD 28 19 7 2 72—19

2. Favior Orăștie 28 14 7 7 46—31 49
1. Minerul Teliuc 28 14 5 9 31—24 47
4. Minerul St. Vulcan 28 14 3 11 55—46 45
5. Victoria Călan 28 13 5 10 46—27 44
6. Minerul Ghelari 28 13 5 10 43—32 44
7, Constr. Hunedoara 28 13 5 10 33—27 44
B. C.F.R. Marmosim Sim, 28 13 4 11 30—39 43
9. Minerul Aninoasa 28 10 8 10 28—35 38

IO. Minerul Bărbăteni 28 11 3 14 56—50 36
H. Dacia Orăștie 28 0 8 11 50—47 35
12. Metalul Crișcior 28 9 6 13 34—51 33
13. Casino Ilia 28 8 5 15 32—53 29
14. Minerul Livezeni 28 7 6 15 33—54 27
15. Utilajul Petroșani 28 2 6 20 19—82 13

n~~ »*»2«*«*«**“**«*»*»*»*«*«•»*•*•*•*•*•*•*«

VEGA DEVz\ — Petrolul Videle: A.S. Paroșeni — 
M. Certej; M. Lupem — F.C Drobeta: Petr. Stoina
— Petr Țicleni, M Berbești — M Mătăsari; Uni
rea — Mjne-Rai; F.C. Alex. — F.C. Vâlcea: Met. 
Bocșa — C.S. Olt; Termo — M. Uricani: M. Anina
— Parângul Lonea.

Minerul Certej - Vtga Deva 0-2
Meciul a început în ritm 

alert, disputat și în minu
tul 6 arbitrul Ioan Hotico 
din Baia Mare acordă pri
mul cartonaș galben lui 
Borșa, de la gazde. In min. 
7, Luca, de la Vega, este 
bine deschis in careu de 
Tănasă, dar acesta întâr
zie șutul și pierde o bună 
ocazie. Două minute mai 
târziu, Sădi trimite o ghiu
lea spre poarta devenilor, 
dar fără probleme pentru 
CibotariU. Până la sfârși
tul primelor 45 de minute 
de joc, fazele alternează 
de la o poartă la alta, no
tând câteva faze ce se pu
teau solda cu goluri. în 
min. 15, cu o frumoasă 
combinație, Tănasă (care a 
jucat în acest meci in a- 
tac) cu Danciu, acesta este 
blocat de portarul Groza, 
bine inspirat. în min. 17 
e rândul lui Borșa și Pre
da să penetreze apărarea 
oaspeților, dar balonul 
șutat de Preda nu 
găsește spațiul porții. 
Tot gazdele, în min. 
25, lovitură liberă de la 
18—19 metri de poartă și 
min. 37, prin Stănilă (ba
lon trimis de el în vinclu 
din dreapta al porții, dar 
scos miraculos de Cibota-

riu) au fost in situația de 
a deschide scorul.

Devenii la reluare re
vin cu mat multă forță în 
atac și după o ratare, în 
min. 52 - când Fartușnic, 
aflat în careul gazdelor, a 
lobat mingea peste portar 
dar și peste bară — în min. 
54, oaspeții înscriu primul 
gol. Luca îl deschide în 
adâncime pe Danciu, aces
ta pătrunde în careu, por
tarul iese și el trage cu 
siguranță în plasă: 0—1. 
Gazdele răspund cu două 
acțiuni tăioase în mm 55 
și 58 prin Sădi șl Stăni
lă, dar apărarea devenilor 
se află la post. Până în fi
nal ambele echipe £și cre
ează câteva ocazii, dar cei 
care finalizează sunt tot 
oaspeții prin proaspătul 
intrat pe teren, Rădos, de 
la 16 m înscriind la „păian
jen", cu un șut fulglerător.

MINERUL: Groza Do
bra, Stroia (71 Zalomir), 
Gheară, Stănilă, Lavu, Sâr
ghie, Preda, Borșa (66 
Bozga), Sădi (66 Spânu), 
Dragnea. VEGA : Cibota- 
riu, Fartușnic, O Gabriel, 
Voinea, Berindei, Popa, 
Luca, Danciu (70 Stan), 
Răducănescu (82 Macavei), 
Tănasă (85 Rădos), Covaci.

S-A ÎNCHEIAT campionatul diviziei c
ASA AURUL BRÂU, campioana ediției 1996-1997

Odată cu disputarea 
ultimei etape din Divizia 
C - faza județeană, s-a 
‘ncheiat ediția 1996—1997 
a Campionatului, cu un 
frumos succes al echipei 
ASA Aurul Brad, una 
dintre echipele bine cu
noscute în fotbalul nos. 
tru de-a lungul anilor, 

, evoluând și în eșalonul 
secund. De câțiva ani, 
Aurul s-a clasat mereu 
pe locurile de frunte ale 
clasamentului. în cam
pionatul recent încheiat, 
fotbaliștii brădeni au a. 
vut o evoluție de excep
ție, cu o „linie" a clasa
mentului excelentă, obți. 
nând 19 victorii și 7 ega- 
luri și numai 2 înfrân-

geri 
tide 
cel mai mare număr de 
goluri — 72 și au primit 
cele mai puține goluri — 
19. acumulând 64 de 
puncte, cu 15 mai mult 
decât următoarea echipă 
clasată.

AURUL și-a câștigat 
astfel dreptul de a parti
cipa, miercuri, 11 iunie 
- ora 17 — la meciul de 

baraj pentru promovare 
în Divizia B, ce se va 
disputa la Alba lulia, cu 
campioana județului Mu
reș, F.C. Reghin. Vom 
reveni.

■ Se cuvin felicitări for
mațiilor Favior Orăștie 
(locul doi) și Minerul Te.

■ ■ ' ■ ■ ■ ' ■ ■

din cele 28 de par. 
disputate. Au înscris

liuc (locul 3), ce au reu
șit să devanseze echipe 
bine apreciate în Divizia 
C, care de mulți ani s-au 
clasat mereu pe locurile 
din frunte, cum sunt Mi. 
nerul Știința Vulcan, Vic
toria Călan, Minerul Ghe
țari, Constructorul Hune, 
doara, Dacia Orăștie, Mi
nerul Aninoasa și Mine
rul Bărbăteni. De relevat 
și saltul calitativ al e- 
chipelor CFR Marmosim 
Simeria și Casino Ilia, 
preocupările conducerilor 
tuturor acestor asociații 
și secții de fotbal pentru 
a depăși 
ciare și 
fruntea 
tiție.

greutățile finan- 
a participa cu 
sus în compe-

■ .. -1.1....- 7
—

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

DIN 25 MAI:

Cagliari — Sampdoria 2
Florentina — Reggiana 1
Inter — Napoli 1
Lazio — Verona 1
Parma — Bologna 1
Perugia — Roma 1
Udincse — Piacenza 1 
Vicenza — Milan I
Bari — Padova I
Brescia — Foggia 1
Cesena — Ravenna 1
Genoa — Empoli 1
Pescara — Lecce 1

Fond de câștiguri :
178 938 539 lei.

... - ■... .. ...... I

ANUL IX • NR 1893 • MARTI. 27 MAI 1997



<?in [ CUVÂNTUL LIBER i________________________________

Nicolac Ciocan, lost o’ 
țelar, clin municipiul Hu
nedoara, a adăugat mier
curi, 21 mai a.c., încă o 
pagină aparte în cartea 
vieții sale. La ora 19,30 
s-a reîntors în municipiul 
Hunedoara, după un lung 
și obositor marș, pe urme
le oștirii române, care, în 
urmă cu 120 de ani, a sem
nat în istoria neamului o 
filă glorioasă, aceea a vic
toriei în Războiul de In
dependență din 1877—1878.

Nicolae Ciocan are 66 
de ani și a străbătut, pe 
jos, pentru a patra oară, 
traseul Hunedoara — Ca
ransebeș — Turnu Seve
rin Calafat, Vidin, Mi- 
hailograd — Sofia. Moti
vul acestui marș are la 
bază, în primul rând, o re-

Un hunedorean pe drumul 
eroilor de la Grivița

cunoaștere a faptelor de 
arme ale oștirii române, 
de acum 120 de ani, dar 
nu în ultima instanță și 
păstrarea unui moment 
de reculegere pentru stră
bunicul său, a cărui viață 
s-a stins sub zidurile re
dutei Grivița II. întregul 
mars a durat 30 de zile 
punctul culminant repre' 
zentându-1 ziua de 8 mai 
când Nicolâe Ciocan a fă
cut de gardă în fața Mau
soleului Grivița II, cu 
steagul tricolor, cu o torță 
și o cruce.

♦

Autorul marșului mal 
spune că cea mai mare 
durere pe care a simțit-o 
în acest an o reprezintă 
degradarea continuă a a- 
cestui monument de mare 
valoare istorică, iar cel 
mai frumos parc, din fața 
monumentului, a ajuns pă
șune de oi, capre, măgari 
și vaci.

Contrar celorlalte trei 
marșuri, în acest an Ni- 
colae Ciocan a rămas dez
amăgit de indiferența cu 
care l-au tratat autorită
țile bulgare și chiar o par-

X te dintre conaționalii noș
tri.

Ceea ce a făcut Nicol ae 
Ciocan nu mai îndeamnă 
pe altcineva să mai facă, 
întrucât nimeni nu apre
ciază acest gest de mare 
patriotism.. Același gust a- 
mar l-a avut și pe anu
mite porțiuni în țară, unde 
oamenii l-au primit cu os
tilitate și dispreț, cu o ex
cepție, la Deva, unde la 
S.C. „Apollo" S.A. i s-a 
oferit cazare și mâncare.

La reîntoarcerea în Hu
nedoara, Nicolae Ciocan a 
fost primit cu căldură, în 
fața Primăriei, de cătfe 
foștii .săi colegi oțelari.

CORNEL POENAR

Trei instituții culturale distincte: 
biserica, școala și căminul cultural

Zi de mai strălucind cu
rată ca o floare proaspăt 
înflorită și-a trimis lumina 
sacră și mângâietoare peste 
întinderile nemărginite 
stăpânite de oameni ' cu 
faptele lor mărețe. Și a- 
Ceastă zi minunată despre 
care vorbeam a luat în 
brațe pământul Sălcivei, 
înfășurându-1 în mantia-i 
argintie laolaltă cu școala 
și biserica. La Sălciva co
există două biserici, piro
nite într-o încremenire e- 
ternă, una veche și alta 
nouă, așezate față-n față 
pe o colină din mijlocul 
satului. Dar ceea ce sur
prinde este minunăția clă
dită de om prin mijloacele 
proprii de inteligență cu 
tendință vădită spre fru
mosul absolut născocit cu 
chibzuință de el. Și aici, 
remarcabilă este intrarea 
spre biserici, unde o mână 
fermecată a mărginit cu 
brazi aleea teribil de bi
ne, de o parte și de alta, 
care, prin verdeața lor pu
rurea, creează nuanța in
finită, cea a veșniciei. Bi
serica veche, monument 
istoric, are o vechime de 
peste 196 de ani și a fost 
construită din bârne de 
gorun (stejar), meșteșugit 
încheiate, în jurul anului 
1800 și ea poartă hramul 
„Adormirea Maicii Dom
nului". Potrivit documen
telor vremii, păstrate în 
arhiva parohiei, această 
biserică ar fi fost adusă 
cu plutele pe Mureș, din- 
tr-una sat din Ardeal. A- 
cest lucru pare însă puțin 
verosimil, întrucât, în ba
za datelor existente, în
zestrarea bisericii cu uși, 
ferestre, scaune biseri
cești ș.a. s-a făcut în câți
va ani consecutiv, poste
riori anului 1800, și deci 
nu avea nici un rost, in 
cazul acesta, achiziționa
rea unor lucruri existente. 
După toate probabilități
le, materialul lemnos brut 
poate să fi fost adus din 
Ardeal cu plutele pe Mu
reș, așa cum susțin local-

Doleanță
Drumul ce leagă reșe

dința comunei Băița cu 
Hărțâgani — cel mai ma
re sat al localității — a 
fost asfaltat până în satul 
Săcel. De la Săcel la Hăr- 
țăgani mai sunt doi km. 
Oamenii din Hărțâgani 
solicită Consiliului jude
țean să finanțeze și asfal
tarea porțiunii respecti
ve. Le-am consemnat do
leanța în speranța că va 
fi împlinită. Sperăm chiar 
în acest an. (Tr. B.)

nicii. Unii dintre ei indi
că .localitatea Uroi, de lân
gă Simeria, fapt ce nu poa
te fi cu nimic confirmat, 
în decursul vremii, bise
rica a fost supusă unor mo
dificări și aceasta în ceea 
ce privește exteriorul ei. 
Astfel, în 1852, s-a simțit 
nevoia zidirii sub turn a 
unui perete din piatră, 
gros de aproape 1 m, care 
să susțină turla. De ase
menea, în 1929, turla bi
sericii a suferit o modifi
care, șindrila ce acoperă 
turla fiind înlocuită cu ta
blă galvanizată și scându
ră. In . interior, biserica 
este căptușită cu scându
ră, atât pereții cât și bol
ta, pictura fiind pusă peste 
un strat de ipsos. Dar 
semnificativ rămâne fap
tul „că ar trebui alocate 
fonduri bănești necesare 
renovării acestui monu
ment istoric, ce se degra
dează pe zi ce trece sub 
ochii noștri îngăduitori și 
parcă și nepăsători. Șindri- j 
la acoperișului trebuie în
locuită, fiind într-o totală 
degradare, ce permite in
filtrarea ploii înăuntru", 
remarca dl Ionel Duma, 
din Sălciva. Intr-adevăr, 
trebuie urgent făcute de
mersurile necesare, până 
nu-j prea târziu, în vede- ’ 
rea obținerii acestor fon
duri pentru reparații de la 
Comisia Monumentelor Is
torice. Sub colină, peste 
drum ,școala și căminul
cultura] din Sălciva, con- i 
struite sub același acope 
riș, se bucură și ele de li
niștea patriarhală speci
fică satelor retrase. Școa
la, doar cu 6 elevi în ceie 
patru clase, este îngrijită 
nelipsindu-i decât o hartă

nouă a României și este 
condusă cu competență de 
dl învățător Gheorghe Căl- 
dăraș, cadru didactic cu 
multă experiență în învă
țământ. Căminul cultural 
insă ar merita o mai ma
re atenție din partea tu
turor celor care-i trec pra
gul. Vandalismul mai face 
casă bună cu unii ce trec 
neobservați de către local
nici și de către organele 
competente să o facă. Ast
fel, lipsește sticla din gea
muri, spartă prea ades

din teribilism și prost o- 
bicei la noi de a distruge 
ce nu ne aparține, localul 
fiind considerat, pare-se. 
al nimănui. Primăria comu
nei Zam ar trebui să aibă 
mai mult în atenție aceas
tă unitate culturală de in
teres local, căreia îi lip
sesc probabil bahii pen
tru sticlă, scaune, cortină 
și scândura pentru o sce
nă adecvată. Clădirea, în 
general, nu arată rău. Dar 
să încheiem într-o notă 
optimistă, de mai bine, 
într-un viitor nu prea în
depărtat, când toate pro
blemele se vor rezolva o- 
norabil, în toate sectoarele 
de activitate.

VALENTIN BRETOTEAN

Scrisoare deschisă adresată
d-lui ministru

Stimate domnule 
ministru,
In toamna acestui an se 

împlinesc 125 de ani de la 
trecerea în eternitate a lui 
Avram Iancu.

Probabil se vor face 
spectacole omagiale, se vor 
spune cuvinte frumoase. 
Și cam atât 1

După 1990, ne-am aș
teptat, dacă nu din pa
triotism și cinstire a le
gendarului erou, măcaF 
din interese istorice sau 
turistice. Casa memoria- 
lă a lui Avram Iancu să 
devină, așa cum au spus 
mari istorici ai României, 
„cel mai îngrijit muzeu al 
neamului românesc".

In ultimii 25 de ani, cu 
excepția unui nou acope
riș din șindrilă, nu s-a 
mai făcut nimic impor
tant pentru muzeul din 
Vidra de Sus, nici măcar 
după inundațiile din 1995.

Mulți politicieni, în

Ion Caramitru
drumul lor electoral spre 
Târgul de pe Muntele Găi
na, s-au oprit câteva clipe 
și la Casa Iancului. Dar 
probabil că au fost prea 
ocupați și prea grăbiți ca 
să constate problemele mu
zeului. Sau poate le-au 
uitat, după ce-au ajuns la 
București.

Domnule Ion Caramitru, 
nu știm dacă în calitate 
de actor ați interpretat și 
rolul lui Avram Iancu. A_ 
vem însă marea speranță 
că în calitate de român și 
de ministru al culturii, cât 
mai curând, veți intra în 
Casa lui Avram Iancu și 
în inimile recunoscătoare 
ale moților de pretutin
deni.

UNIUNEA 
MUNȚII APUSENI 

Președinte, 
dr. ing. EMIL LUCA, 

Secretar,
prof. HORI A P. OARGÂ

Arras (Franța) — Piața Marc. Desen de ANA BANCIU
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BERBEG
O afacere vă aduce bani șl vă veți plăti dato- j

* riile. Nu vă asumați prea multe de făcut, căci con- J 
4 centrarea dv. este la minim. Vă stă gândul ia o că- • 
4 lătorie. Preocupări legate de casă; veți face cumpă- j 
I râturi. La serviciu ați putea face unele schimbări, I
* dar procedați cu atenție.
| TAUR |
4 Relații bune cu rudele apropiate. Gincva vă dă ♦ 
4 sfaturi interesante în chestiuni legate de finanțe, j. 
I Stare psihică labilă. Marți, astrele nu vă favorizează I 
I Pentru a realiza ceva solid, aveți nevoie de răbda-'j
* re. Nu exagerați în probleme sentimentale, evitați |
4 reacțiile impulsive. »

4 GEMENI
i Asocierea cu o persoană vârstnică vă este far

* vorabilă. O persoană de sex opus vă ajută să depă- 
ț șiți o seamă de obstacole. Sunteți sensibil la ches-
* tiunile oculte. Veți face surprize plăcute copiilor, 
4 ceea ce îi va bucura. Partenerul de afaceri va avea 
I un mare succes. Relația 
î luează conform voinței
* tiție.
I R
4 O vizită neașteptată
4 îndemânare în activități casnice. Starea sănătății 
I dv nu este dintre cele mai bune; nu faceți eforturi
* mari. Chiar dacă actuala conjunctură nu vă este fa- 
4 vorabilă, ați putea să vă faceți planuri de viitor. 
I La serviciu, schimbări care vă avantajează, 
î 
I

uc ..  ____ —— _________________
4 favorabile. Partenerul de viață vă va da 
4 interesante. Speculațiile dv nu vor avea 

l așteptate. Inițiativele dv se vor bucura 
ț chiar și cele legate de întemeierea unei 
1 F E
4 Evitați discuțiile 
4 de afaceri sau cu cel de viață. Aveți de primit bani, 
I dar nu reușiți să intrați în posesia lor. Trăiți nos-
* talgia unor timpuri trecute. Relațiile cu prietenii șe
* deteriorează căci sunteț, suspicios. Șanse de cală- ■ 
« torie pentru chestiuni legate de bani. Nu reușiți să 
4 vă relaxați.
; BALANȚA

Cereți sfatul unui prieten în legătură cu schim-
* barea ce vi se propune la serviciu. Interes deosebit
* pentru chestiunile oculte. încercați să fiți mai coo- 
4 perant cu cei de acasă. Relațij bune cu pai tenerii; 
4 de afaceri, dar suspiciunile față de ei sunt nejus-; 
I tificate. O nouă relație sentimentală; neglijențe ver-
* bale riscă să vă strice relațiile cu unii dintre mem- 
ț brii familiei. Nu promltețj ceea ce nu puteți realiza.

4 SCORPION
4 In peregrinările dv. veți cunoaște oameni im- , 

I portanți. Sunteți pe cale să demarați o nouă afa-
* cere; nu lăsați banii în bancă, folosiți-vă de el! 
■f Un prieten din străinătate vă propune o afacere in- 
4 teresantă. dar comunicarea cu el este dificilă. Re-
4 lațiile cu superiorii se vor îmbunătăți. Vi se soli- , 
4 cită părerea în multe probleme.

: SĂGETĂTOR t
4 Dorință mare de manifestare, dar atenție la 
I gafe. Inițiative strălucite care vă vor aduce reali- 
I zări materiale. Popularitatea dv este în continuă
* creștere, ceea ce vă asigură protecție.
* gante; n-ar fi exclus să vă certați cu 
4 rajul dv. Miercuri, zi oportună pentru 
J cheltui pentru a vă plăti datorii. La 
4 decurge bine.

* CAPRICORN
4 Schimbări în apartament. Nerăbdare de a vă 
4 vedea cu prietenii. Câștig dintr-o operație economi- 
4 că reușită. La serviciu, relații tensionate; partenerul I ’ ■ ----- . . , ------ , ------- —«
*
* 
I 
k 
I 

I
♦ 
I♦ I<k 

4 
1 
4 
4 i
4 în care sunteți vă face să luați o hotărâre bruscă, 
4 dar constructivă. Nu faceți abuzuri alimentare. Pu- 
î ține șanse de a realiza proiecte îndrăznețe. Nu ini- 
î țiați activități noi, căci vă lipsește energia de a I 
t finaliza. Discuții lămuritoare cu partenerul; aveți | 
4 nevoie de calm.
-Â—— it--- •

cu persoana iubită nu evo- 
dv. Vă preocupă" o inves-

1
A 6
vă va face multă plăcere.

1 k

B E U
Reuniune de familie, sentiment de siguranță a-

4 lături de cei ai casei. Tranzacțiile financiare vă sunt 
informații 
rezultatele 
de succes, 
familii.întemeierea unei

C 
în

I O AR A
contradictoriu cu

■ viață. Aveți de primit bani,
partenerul

în continuă 
Idei extrava- 
cei din antu- 
călătorii. Veți . 
serviciu totul

] de viață primește bani și onoruri din partea șefi- 
*" lor. Posibilități mari de câștig dacă vă asociați cu 

cineva. Relațiile cu părinții din nou în actualitate. 
Intervin piedici legate de călătorii.

VĂRSĂTOR
Problemele casnice s-au cam adunat. Specula

țiile vă avantajează. Vă frământă o problemă la ser
viciu. Putere maximă de convingere; 
cepta ideile. Vă frământă o problemă 
teptați cu nerăbdare o confirmare a 
Nu-i cazul să aveți emoții.

ANUL IX • NR 181hi

ik 

k

vi se vor ac- 
de suflet. Aș- 
unei afaceri.

i ■

depăși starea f 

îi

I.
■ —★—★—*—*—*—★—*—W—ft—A—

PEȘTI
Evitați suspiciunile. Dorința de a
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ÎNȚELEPȚII lumii 
DESPRE COPII

EU1UPIDE DEMOCRIT

Supt nedumerit și nu pot 
să aflu ce e mai bine pen
tru 
pii, 
ei?
nu
sunt nefericiți; iar cei care 
au. nu sunt întru nimio 
mai fericiți.

într-adevăr, dacă copiii 
sunt răi, este cea mai ma
re calamitate; iar dacă 
sunt cuminți (iarăși) e un 
mare rău; (căci) ei pro
voacă neliniște părinților, 
să nu Ii se întâmple ceva.

muncitori: Să aibă co- 
sau să guste viața fără 
Eu văd că acei cărora 
li s-au născut (copii)

MENANDRU

E dureros să fii fericit 
în viață și să ai casa pus
tie, fără moștenitori.

pancatantra
Și un copil rău, cu pur

tare urâtă, slut, prost, pă
timaș și ticălos, este o bu
curie pentru inima celor 
care-1 au.

HOMER

Rari sunt copiii care sea
mănă cu părinții lor; cel 
mai mulți sunt inferiori, 
puțini sunt superiori.

TEOGNIS

Pe celelalte zeii le-au 
dat deopotrivă oamenilor 
muritori, și bătrânețea cea 
funestă și tinerețea. Dar 
cea mai mare nenorocire, 
pentru oameni, mai rea 
decât moartea și decât 
toate bolile, este atunci 
când copiii — după ce i*a 
crescut cineva — și le-a 
dat tot ce le trebuie, 
vere, suferind multe 
zurl — îl urăsc pe 
lor și-l blestemă să 
și li-i silă de el ca 
cerșetor, când vine la ei.

și a- 
neca. 
tatăl 
piară 

un

ESCIIIL

Copiii sunt pentru mort 
renumele care-1 scapă (de 
uitare), ca bucățile de piu. 
tă care susțin plasa și ca
re mențin sfoara împleti
tă din in, aflată în adânc.

lu-A crește copil e un 
cru riscant; căci reușita 
depinde de multă trudă 
și grijă, iar nereușita în
trece orice altă durere.

GOETIIE

Dacă copiii ar . crește 
mai departe așa cum se 
arată (la început), am avea 
numai genii.

SOFOCLE

®ricum ar fi copiii, ei 
sunt dragi părinților.

PLATON

Nu se poate ști ce vor 
deveni copiii, ce defec
te sau ce însușiri vor avea, 
fie sufletești, fie fizice.

HITOPATECA

(Se folos că s-a născut 
un băiat, dacă-1 neștiutor 
și fără virtuți ? (Se folo
sește un ochi care nu ve
de ? E numai o povară.

LA BRUYERE

Copiii știu să fie arbitrii 
norocului lor și stăpânii 
propriei lor fericiri, lucru 
pe care îl ignoră 
ceea, în decursul

după a- 
vieții.

HUGO

mai fe-Creaturile cele 
roce sunt dezarmate când 
11 se mângâie copiii.

Elevii și drogurile

DIALOGURIZIUA MONDIALĂ FĂRĂ FUMAT - 31 MAI

în această lună Inspectoratul de Poliție Sanitară și 
Medicină Preventivă București a realizat în mai bine 
de 20 de licee un chestionar privind consumul de dro
guri.

Au fost chestionați cu acest prilej aproape ~3 003 
de elevi.

Din declarația directorului instituției amintite a re
ieșit că, după o primă interpretare a răspunsurilor, de cele 
mai multe ori tinerii care au consumat cel puțin o dată dro
guri provin din familii cu venituri financiare foarte 
mari.

Se pare că în aceste familii părinții sunt extrem 
de ocupați, tinerii fiind lăsați aproape tot timpul sin
guri, sau în grija bunicilor.

Deocamdată, dimensiunea reală a consumului de 
droguri în licee nu se cunoaște, prelucrarea datelor 
obținute durând aproximativ două luni.

ZIUA COPILULUI • 1 IUNIE

PRECEDE

Principalii cititori
Din discuțiile cu Ștefa- 

nia 
la

Daniela, 
biblioteca 
a 
de altfel,

reieșit

bibliotecară 
din Beriu 
faptul, fi- 
că majo-resc

ritatea cititorilor de aici 
o reprezintă elevii. Și este 
vorba de 70 la sută. Ge 
citesc ei ? în principal 
lecturile suplimentare ne
cesare la școală.

Biblioteca dispune
■ prezent de 7920 de volume,

în

DORIN T A

CA I,
Zodiacele și bioritmul, 

în ce măsură sunt credi
bile.

Aș începe cu bioritmul, 
care este demonstrat și 
experimental. Există în
tr-adevăr un ritm circa
dian al organismului, a- 
poi un alt ritm fizic, mai 
evident La femei, există 
și un ritm psihic legat une
ori de anotimp, de influența 
lunii și a presiunii at
mosferice. Fiecare avem 
ritmul nostru propriu, ți
nui om îi sunt de ajuns 
5 ore de somn pe noapte, 
altul însă are nevoie de 
8—9 ore de somn pentru 
a se simți la fel de odih
nit ca cel care a dormit

• — •
S-A REDESCHIS SEZONUL TURISTIC

Să-ți spun aș vrea atât de 
Dar ce păcat că ești departe 
Și depărtările sunt mute
O, cât aș vrea... dar nu se

multe,

poate.

Am alergat dup-o sclipire 
După atâtea stele-n noapte 
Fără să cred în fericire...
Nu, nu există... nu se poate.

Dar cred acum că fericire 
Există-n om, in fiecare 
Dacă el știe să trăiască 
Clipă de clipă într-o marc.

Nu într-o mare cum e marea 
Ci într-o mare de senzații 
De vise și speranțe,
Toate, cuprinse-n sufletul Ia alții.

Cuprinse-n mine și în tine 
în noi să fie-acea minune 
Care să tindă spre albastru 
Sublim și-apoi perfecțiune.

GEORGETA BÂLDEA

anul trecut, 
este că bani 

în 1996 s-a
de 650 000 de

"1

ii

incluzând și pe cele 145 a- 
chiziționate

Adevărat 
sunt puțini, 
dispus doar
lei, veniți din partea con
siliului local și a unui 
sponsor: SG „Monte * Vi
deo". în viitor, se consi
deră că baza achiziției de 
carte la Beriu va fi spon
sorizarea. Important este 
ca ei să fie găsiți și con
vinși că banii sunt folo
siți intr-un scop nobil — 
educația copiilor. (V.N.).

MUSIC BOX
După ce au umblat două 

săptămâni pe la casele de 
discuri din Glasgow. în 
1983 băieții au plecat Ia 
Londra. Ei 
caseta demo 
vis, șeful lui 
Records (cel 
die Labei al 
Travis a fost impresionat 
de ceea ce a ascultat pe 
casetă, însă era preocupat 
de cariera grupului The 
Smiths, speranța rockului 
britanio. Totuși, el le-a 
promis că va veni la un 
concert de-al lor.

întors la Glasgow, gru
pul și-a ales numele de 
Wet Wet Wet după strofa 
„His Face Wet, Wet With 
Tears" din melodia Get
ting Having And Holding 
a grupului Scritti Politti. 
Apoi grupul a organizat 
primul concert la Multi 
Media Club. Așa cum a 
promis, Travis a venit la

au prezentat 
lui Jeff Tra- 
Rough Trade 
mai tare In- 
momentului).

•■••••••■•................................ ...............................................................................................

Noutăti de
♦

Pentru tinerii iubitori de 
turism montan avem câ
teva noutăți de la Gos- 
tești.

In primul rând este vor
ba de o schimbare de op
tică în ceea ce înseamnă 
acest fel de turism. Ea 
vine din partea lui Silviu 
Gavriloiu, un tânăr cu
rajos și inimos care prin 
intermediul SG Auro Sil
va SRL Ludești a preluat 
în administrație baza tu
ristică de la Gostești, a-

gig. Promotorul 
Elliot Davis 
tat de acest 
mult chiar, 
dorea să-și 
casă proprie de 
le-a propus să fie primul 
grup ce semnează cu a- 
ceastă casă. Deoarece Tra
vis a toi tărăgănat semna
rea unui contract cu Wet 
Wet Wet, când Elliot a

«

la Costești
parținând 
Șoimuș.

Pentru 
mulul și 
lor în zonă — dincolo de 
excursiile și drumețiile pe 
traseele turistice de o ra
ră frumusețe și mare va
loare istorică, 
sâmbăta se vor 
discoteci. Se vor 
meniuri diverse.

De asemenea, 
asigură și 19 locuri 
cazare.
• • •

de SC Agrotur
stimularea turis- 
atragerea tineri-

vinerea și 
organiza 

asigura

(V.N.).

cabana 
de

• *•*•*•
showului 

a fost încân- 
concert, mal 

pentru că el 
deschidă o 

discuri,

șl de aceea l-amcântat . 
introdus în formație". Tra
vis nu a uitat de ei și în 
1985 le-a facilitat semnarea 
unui contract cu Mercury / 
Phonogram, propunându- 
le finanțarea unui album.

în 1986 ei au început 
lucrul la albumul de de
but. Când materialul a 
fost gata, au plecat la 
Memphis/Tennessee pen-

WET WET WET (II)
deschis casa independentă 
Precious Organization, gru
pul a semnat cu această 
casă de discuri. în grupul 
Wet Wet Wet a intrat cel 
de-al 5-lea membru, chi
taristul Graeme Duf
fin, Glark amintindu-și : 
„Graeme a venit la audi
ție îmbrăcat ca un hippy, 
dar maniera lui de inter- . 
pretare era orientată spre 
jazz. Ne-a plăcut cum a

tru a-1 înregistra în cele
brul studio Royal Studios 
al producătorului Willie 
Mitchell (a colaborat cu Al 
Green). Chiar dacă ei au 
fost mulțumiți de rezultat, 
combinația de soul din 
Memphis și pop din Glas
gow nu se ridica la cerin
țele pieței britanice din 
acea perioadă (Culture 
Club, Duran Duran și 
Spandau Ballet). Deși s-a

suficient în cele 5 ore. 
Sunt persoane care au un 
somn agitat sau nu pot 
dormi în nopțile cu lună 
plină. Alții au dureri de 
cap, amețeli și chiar o 
proastă dispoziție inexpli
cabilă în zilele cu ploaie 
sau mohorâte. Analizând 
toate acestea îți vei pu
tea și tu stabili bioritmul.

Zodiacele, în care se pa
re că atât de multă lume 
crede, îmi par a fi doar 
înșiruiri de caracteristici 
generale care se potrivesc, 
mai mult sau mai puțin, 
propriilor caracteristici ale 
unui om.

Cami, încearcă să citești 
zodiacul pentru fiecare zo
die în parte și notează pe 
o foaie de hârtie cât 
din fiecare ți se po
trivește și cât nu. 
încearcă să fii obiectivă, 
dacă e necesar acoperă I- 
nițiai denumirile zodiilor 
sau roagă pe cineva să-ți 
citească fără a denumi 
zodia. Vei observa că ta 
vei regăsi într-o oarecare 
măsură în fiecare din ele. 
Eu am avut o colegă, eram 
născute în aceeași zi, dar 
era opusul meu și are un 
destin cu totul diferit, nu 
ne asemănăm decât la sex, 
iar unicul punct comun 
era că fusesem Ia aceeași 
școală în clase paralele.

Ga să nu mai lungeso 
vorba, eu cred că desti
nul chiar dacă ți se dă, 
doar de tine depinde ce 
faci cu el Stă în puterea 
ta.

INA DELEANU

* • • • • • • •
investit foarte mult în acel 
material, producătorii au 
decis să distrugă matriță, 
considerând albumul ne* 
potrivit pentru vremea a» 
ceea. Supărați, ei s-au în
tors la Glasgow, declarând 
că de atunci înainte ei 
vor fi producătorii discu
rilor lor, ei vor face 
xajele și înregistrările 
terialelor compuse de 
Wet Wet.

La 6 aprilie 1987, 
Wet Wet a lansat pe piață 
singlelul de debut (auto- 
produs și autofinanțat de 
ei) Wishing I Was Lucky, 
care a reușit să ajungă pă 
locul 6 în clasamentul bri
tanic. Având un titlu su
gestiv „dorind să fiu no
rocos". acest single a atins 
coarda sensibilă a critici
lor de specialitate, reușind 
să dovedească că Wet Wet 
Wet se diferențiază de ce
lelalte trupe rock-pop bri
tanice.

— va urma —

mf- 
ma- 
We*

Vet

ÎIORIA SEBEȘAN
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fcUVÂNTUL LIBER 3cotldianindependen

Cu sinceritate despre mineri, Miron Cosma și Liga
Sndicate'or Miniere Libere din Valea Jiului

(Urmare din pag 1) 
f ' —— —
(

primit la Congresul 
P.N.Ț.C.D.

— Atunci țărăniștii erau 
In opoziție. Acum sunt la 
putere și și-au schimbat 
unghiul cu care îi privesc 
fi îi tratează pe mineri.

ȘTIM CA LIGA 
A ÎL SPRIJINĂ

PE MIRON COSMA.
CUM ANUME?

— Sprijinul acordat 
ligă dlui Miron ~ 
pentru a ieși — dacă s-o 

. putea — din necazul prin 
care trece este firesc. în 
ce mod o tace ?

— Am sesizat Liga Drep
turilor Omului și Amnesty 
International asupra fap
tului că procesul este unul 
politic, precum și modul 
cum este tratat în arest. 
Liga suportă financiar a- 
părarea președintelui nos
tru. Am trimis numeroa
se cereri guvernului, par
lamentului și președin
ției. să ne permită să-l 

. vizităm, dar toate au fost 
i Tfispinse sau nebăgate în 

seamă.
CUM SUNT 

PRIVITE REFORMA 
Șl RESTRUCTURAREA 

IN VALEA JIULUI ?
— Programul Guvernu

lui Ciorbea privind refor-

dc 
Cosma

ma și restructurarea grab
nică și radicală a econo
mici românești provoacă 
foarte multă îngrijorare 
în Valea Jiului. Din co 
pricină ?

— Considerăm reforma 
■și restructurarea un pro
ces necesar și posibil. Dar 
procesul respectiv trebuie 
să aibă în Valea Jiului 
o abordare specială. încă 
nu cunoaștem concret ce 
gând are guvernul cu mi
neritul.

— Se vorbește de închi
derea minelor nerentabile.

— Nu există nicăieri în 
lume minerit rentabil. A- 
ceastă activitate este con
siderată strategică și în 
toate țările, inclusiv în 
cele dezvoltate, mineri
tul este subvenționat.

— Se spune că, dc pildă, 
cărbunele polonez este mai 
bun și mal ieftin decât 
ce) romanesc și că ar fi 
maj bine să importăm căr
bune.

— O fi așa, dar gâtuirea 
mineritului românesc 
avea 
grave.

— în
— Să 

Polonia 
dă cărbune la preț 
Ei bine, după ce 
românești își vor 
activitatea, în mod sigur 
ne vor cere un preț de câ
teva ori mal mare. Asta 
înseamnă înfeudarea țării.

ar
consecințe foarte
ce sens ? 

presupunem 
sau altă țară

că 
ne 

mic. 
minele 
înceta

i,

Se împlinesc 100 de ani 
Ae la nașterea scriitoru
lui Ionel Teodoreanu, a- 
Îiropiat atâtor generații, 
ubit și azi pentru crea

ția sa. Acestui eveniment 
l-a fost dedicată manifes
tarea găzdujtă de Sala 
festivă a Liceului Teore
tic „Aurel Vlaicu* din 
Orăștie. tn deschiderea ac
țiunii au luat cuvântul 
■dnele Adriana Marian, bi- 
Wiimecar și prof. Emilia 
iKariar tn continuare au 
susținut scurte referate e- 
leva ăulia Jivaru. clasa a 
LX-a .(„Ionel Teodoreanu, 
rsmanoierui copilăriei, a- 
do'esoenței’l și eleva An
gela Stoian, clasa a Xl-a 
'(„Drumul .creației lui Io
ve Teodoreanu").

A urmat un interesant 
«onctirs literar la care au 
luat parte elevi ai clase
lor a Vl-a de la școlile 
generale nr. 1 și 2 și Li- 
•veul Teoretic Aurel Vlaicu 
din Orăștie. în urma des
fășurării întrecerii pe pri
mele locuri s-au clasat : 
4. Școala Generală Nr. 1 
Orăștie. 2 Liceul Teoretic 
Aurel Vlaicu. 3. Școala 
Generală Nr. 2 Orăștie.

Activitatea a fost înso
țită de o expoziție de car
te din opera lui lone] Teo
doreanu. organizată de bi
bliotecile și instituțiile 
școlare mai sus amintite. 

M.B.).

1— y.

Idei, 
în- 

Jiu- 
pre- 

oameni,

în altă ordine de 
moartea mineritului 
seamnă moartea Văii 
lui. în Vale trăiesc în 
zent 180 000 de 
există 58 — 60 000 de co
pii. Minerul duce în spa
te, cum se zice, alțl 5 oa
meni din comerț, servicii, 
învățământ, sănătate ș.a. 
încetarea activității în sub
teran va duce la pieirea 
acestora, a culturii ș.a.

vedeți— Totuși, cum 
reforma și restructurarea 
mineritului ?

— Prin încetarea fluc
tuației, scoaterea în pen
sie la o anumită vârstă, 
reconversia forței de mun
că tinere. In aplicarea Pro
gramului Ciorbea, liga 
sindicatelor ar putea fi un 
partener. Dar, deocamda
tă, nu ne-a chemat nimeni 
la colaborare.

LIGA ÎI CUPRINDE 
PE TOȚI CEI CE 

IAJCREAZA ÎN MINERIT?

sln- 
Jiu-

mi- 
sin

— Câți membri de 
dicat sunt în Valea 
lui?

— în jur de 5 500.
— Toți oamenii din 

ncrit sunt membri de 
dicat ?

— Aproape. Doar circa 1 
la sută sunt încă pe din
afară.

— Am auzit spunându-se 
că intrarea în sindicat este 
obligatorie.

— Nu este adevărat. Oa
menii intră în sindicat de 
bună voie, pe bază de ce
rere, fiindcă văd în aces
ta un sprijin material — 
acordăm ajutoare celor a- 
flați în necaz — și moral, 
în sensul că ne luptăm 
pentru drepturile lor, mai 
ales acum, când se simt 
năpăstuiți de puterea ac
tuală, amenințați cu șo
majul ș.a.

In municipiile și orașele 
județului Hunedoara au 
fost (șt mai sunt) terenuri 
de joacă ale copiilor, iar 
in comune terenuri de sport 
pentru tineret. In unele 
cartiere există terenuri de 
tenis. Merită toată stima 
cei ce au contribuit la a- 
menajarea acestor terenuri 
cu tobogan, hinte, gropi de 
nisip, cu împrejmuiri șl 
zone verzi. In sate și co
mune erau amenajate te
renuri de volei și terenuri 
de fotbal. Toate acestea ex
primau nota atenției pe 
care vârstnicii o dădeau ti
nerei generații.

măsuri de eliberare a te
renului și amenajarea lut 
Unde nu sunt asemenea 
amenajări, să fim alături de 
copii 
năm 
jăm.

In 
sunt 
instituționalizați in ,cascle 
și leagănele de copii, unde 
aceștia sunt îngrijiți șl edu
cați de un personal ce me
rită toată stima, in gene
ral pentru grija, răbdarea 
și căldura sufletească ce o 
acordă acestor copii. Totuși, 
copiilor de aid le lipsește 
mediul familial. Tocmai de

yi tineret, să le desti- 
lor șl să le amena-

județul Hunedoara 
peste 1500 de copii

ÎN CE RELAȚII SE AFLA 
LIGA CU PRESA?

— Activitatea LSMLVJ, 
acțiunile dlui Miron Cas- 
ma, ceea ce se întâmplă 
în Valea Jiului au fost și 
sunt intens mediatizate.

— Da, ne bucurăm de 
multă atenție — ca să zic 
așa — de multă atenție 
din partea presei scrise și 
audiovizuale. De puține ori 
de bine, însă, mai mult de 
rău. De aceea, minerii sunt 
considerați niște sălbatici, 
inculți. factor distructiv 
și devastator.

— Cum procedați când 
apar astfel de articole și 
emisiuni ?

— Ripostăm prompt. Dar 
replicile nu sunt luate în 
seamă. Țin să precizez că 
avem relații bune cu pre
sa locală. Presa centrală 
însă, o parte a ei, proce
dează cum am arătat mai 
înainte, în goana după 
senzațional ieftin.

mai

^&plLaLnc
Având în vedere cele 

arătate mai sus, credem că 
cel mai frumos cadou de 
ziua copilului ar fi să le 
facem cât mai bună și mai 
frumoasă viata de zi cu zi. 
In acest sens, venim cu 
rugămintea la conducerile 
primăriilor, unităților de 
gospodărie comunală, la 
asociațiile de locataii, bu
nici și tătici, să-și unească 
eforturile pentru amenaja
rea, repararea aparatelor de 
joacă din terenurile copii
lor.

Facem apel la conduceri
le primăriilor, la consiliile 
locale să nu aprobe înstră
inarea acestor terenuri de 
joacă a copiilor, a terenu
rilor de sport din sate și 
comune, iar acolo unde s-au 
făcut abuzuri să dispună

aceea facem un apel de 
suflet la familiile fără co
pii, la familiile cu copii 
puțini, de a prelua copii 
de lâ casele de copii pen
tru zilele de sâmbătă șl 
duminică, sau chiar peri
oade mai- lungi, in acest 
sens se pot adresa Servi
ciului Social Județean, 
compartimentelor de auto
ritate tutelară din cadrul 
consiliilor locale, conduce
rilor caselor de copii.

Copilul cred că este cel 
mai înălțător și frumos dar 
pentru om și să nu uităm 
că legea compensării acți
onează cum nici nu ne ima
ginăm, mai devreme sau 
mai târziu. „Faci bine, cu
legi bine".

I. AVRAM, 
consilier județeanTeodoreanu

Centenar

După eum ne-a infor- 
at dpa Elena Poenar, 

secretatul Consiliului lo
cal Crișcior, de la înce
putul anului și până în 
prezent <u fost oficiali
zate 8 căsătorii. Ultima 
pereche de tineri care

și-au unit inimile și su
fletele pentru toată viața 
și au spus un sincer „DA* 
în fața ofițerului stării ci
vile, a părinților, nașilor 
și prietenilor, au fost dl 
Constantin Sorinca din
Buceș șl dra Nicoleta Gru- 
ieț din Crișcior. La urări
le celor dragi le adresăm 
și pe ale noastre: casă de 
piatră, sănătate și copil 
frumoși. (Al. J.).

>«

Ne-a sunat, miercuri, la 
redacție dl Ioan Avram, 
locatar în blocul A 5 
Deva, cartisr Gojdu, 
licitându-ne în mod 
perios ca 
rist să se 
nă, unde 
Primăriei 
dîn zona 
sursă de 
pătează atmosfera*, 
n-am reușit să .răspundem 
în acei moment solicitării 
dlui care ne-a sunat, ne-am 
deplasat a doua zi în car
tierul Gojdu.

într-adevăr, zona din 
fața blocului A 5 era pli
nă cu copaci tăiați sau cu 
crengi provenite de la co
rectarea coroanelor. Lo
catarii cu care am stat de 
vorbă nu erau nici sur
prinși și nici contrariați. 
Dimpotrivă, spuneau că 
mulți copaci au crescut a- 
tât de înalți încât treceau 
de cablurile electrice ca
re pot cădea, ceea ce ar

„urgent un 
deplaseze In zo- 

din dispoziția 
se taie copacii 
verde, această 

ozon ce împros- 
Cum

reprezenta un 
tru trecători 
seamă pentru

Q persoană 
lemnuj de 
spus: „r 
meni de 
sau să-și facâ 
Dar cineva 
găsească să 
rere decât

Pentru că 
făcut numeroase tăieri de 
arbori și coroane, pentru 
clarificarea situației ne-am 
adresat unor specialiști de 
la Secția de gospodărie 
municipală din cadrul 
Consiliului local Deva. Am 
aflat de la dna Francisca 
Cristea, inginer tehnolog, 
că încă din octombrie a- 
nul trecut au ventt pe 
adresa Primăriei recla-

pericol pen- 
1 mai cu 
copii.

carp separa 
frunziș ne-a 

,Nu le-a tăiat ni- 
florile mărului 

de lucru, 
trebuie să se 
albi altă pă- 
ceilalți...".
în Deva s-au

(nații ș] cereri din toate 
cartierele pentru a stăvili 
plantațiile excesive sau a 
ie rări. „In 'multe locuri — 
afirma dna Cristea —

TREBUIE

SA SE ȘTIE

densitatea era de 3—4 ar
bori pe metru pătrat, e- 
rau foarte aproape de bloo 
(sub șase metri), cu o ta
lie de peste 30 de metri 
și cu vârsta de peste 25— 
30 de ani. Se impunea cu
rățarea sau tăierea • totală 
a copacilor, de la caz la 
caz. în primul rând s-a 
eliminat plopul; acesta

după 25 de ani intră în 
exploatare, fiindcă face 
plută la mijloc și .prezin
tă pericol de răsturnare. 
Apoi, s-au eliminat exem
plarele de sălcii prea a* 
propiate de blocuri, i re 
găzduiesc insecte și gân
daci, au rădăcinarea tran
șantă și ajung în 
zări. In blocul E 
fost apartamente 
din cauza aceasta 
dicat parchetul în
re. Un incident s-a petre
cut în spatele blocului F 1, 
unde un plop a căzut pe 
două mașini și a distrus 
bunuri materiale, garaje, 
mașini*.

Locatarii din blocul A 5/ 
2, cum ne mai spunea dna 
inginer, au cerut elimina
rea completă a copacilor,

canali- 
14 au 

unde 
s-a ri- 
came-

deoarece ajungeau la fi
rele electrioe. Atât aici, 
cât și 1» AS s-a eliminat 
plopul șl s-au făcut redu
ceri de coroane, curățiri 
la arțarul american și la 
catalpă. care se regene
rează foarte rapid și spec
taculos. Tăierile de necesi
tate s-au finalizat în două 
zile, urmând ca resturile 
vegetale să fie cărate — 
materialul lemnos la Bâr- 
eea (depozitul fostului 
IFET) și frunzișul trans
portat la gunoi.

Pe total oraș s-au for
mulat in perioada '94—'00 
un număr de 60 de cereri 
pentru astfel de lucrări. 
Totul s-a făcut — 
ing. Gristea — cu 
punere în valoare
Ocolul Silvic Simeria 
cu acceptul Agenției 
Protecție a Mediului Deva.

preciza 
acte 

de
do 
la

da

ESTERA SÎNA
i imn n ;Â;.;.-.y.;.y.y.y.y.y.y.y
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OLTCHIM SI ALCEDO 
VĂ RECOMANDĂ

(U NUMAI 72.000 DE LEI LA HECTAR 

Spre deosebire de prațila 

tradițională, SANOLT acționează 
'O 

în combaterea buruienilor chiar ți 

după mai multe ploi. De aceea 

tratamentul presupune o singură 

aplicare ți deci veți cheltui bani o 

singură dată, obținînd o cultură 

fără buruieni. Ieftin ți eficient, 

SANOLT se poate aplica până când 

porumbul are 6-7 frunze.
% 

Comandați acum SANOLT la : 

ALCEDO S.R.L, fttrfaltM al OLTCHIM S.A. 
șf al celor mal importanți producători de 
pesticide din lume 

ALCEDO 
PRIETENUL 4ECQLTELOK SĂNĂTOASE

ILTORI!
O DATA CLI PORUMBUL 

CRESC Șl BURUIENILE 

DAR ACUM PRAȘILA 

E DE DOMENIUl 

■ TRECUTULUI 

PENTRU CA E SUFICIENT 

TRATAMENTUL CU 

SANOLT
OBȚINEȚI 0 RECOLTA DE MILIOANE

CHIM
OMANIA /

Perfecțiune în calitate
" Ta f f ’

’*• y »r- * '• »* * >
Tel; 061.76.10.51

01:32376.45'

I
wI
I
k

I*I
k

| contractului de societate.

| și a orcanelor de control (cenzorii).
*I
Idin str. zz Decerni

213575, fax 217929.

MANAGERUL S.C. ULPIA S.A. DEVA
Convoacă Adunarea Generală a Acționa

rilor in data de 5. 06. 1997 la Casa de Cultură 
Deva, cu sediul în Pța Victoriei, nr. 4, Ia ora 
10.00, pentru toți acționarii înscriși în registrul 
acționarilor Ia data de 19. 05. 1997.

Ordinea de zi a Adunării Generale va fi:
1. Modificarea st"* tul i societății și a

2. Alcserea Consiliului de administrație

3. Diverse.
Informații suplimentare la sc linl societății 

din str. 22 Decembrie nr. 37, telefon 054 —
k I 
k

I
kI
kI
k

I
| cietății.
k

I “
I
kI j CEL 
k I 
k 

I 
k

I
k

I
k

I 
I *

tn cazul în care nu vor fi îndenlinite con
dițiile statutare, adunarea generală se recon- 
voacă pe data de 20. 06. 1997 în același loc 
și la aceeași oră.

în urma realocării acțiunilor, ca urmare a 
diminuării capitalului social, numărul de 
țiuni deținute sa schimbat de la 794 la 
sau de la 815 la 630.

Relații suplimentare la secretariatul

MQDEX'

i

ora

S.C. METALOGORD S.R.L.
t

EXECUTA

DEVA

LA COMANDA 
avantajoase prețuri.

JALUZELE 
la cele mai 
Informații la telefon 613397, Deva, după 
16.

țr
S.O COMAT Deva STA>
Societate de,comerț engroș^șken'.detall

❖
OFERTĂ SPECIALĂ t

9

V turnai de la magazinul COMAT Deva S?A.* 
sștr. Depozitelor, nr 51
V Numai acum*

i 
!

I î
I
♦

r
7 ♦ I 
î 
*

CAUTA JURNALIȘTI CORESPONDENȚI. Ț
Informații și c.v. la adresa : Agenția w 

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

AGENȚIE DE PRESA

S.C. GRUNDEL 
S.R.L.

Direct importator

<r

& PREȚ| numai 550.000 lei o foaieȚ

□ stoc limitat: cumpărați ac

IMPORT-EXPORT 
SIMERIA

Germania

VINDE EN GROS
Haine import second-hand nesortate.

(185395)

*

■S
j saci, la kg.
I Telefon 660280, Simeria.
*

l_______________________

Firma „TRANSILVANIA
I«
1
1
* sau

organizează excursii in caveția, îrianaa, t 
ț Austria. Slovenia. Malta, Egipt. Asigurăm vi- T 
T zele și serviciile turistice.

*♦ I
I 
I

î
I

I
l &
l

ARAD
Calea A. Vlaicu, bl. Z 26, tel. 057 — 246996 * 
252823.
Organizează excursii în Elveția, Irlanda, *

Societate comercială 
cu Capital privat 

VINDE EN GROS Șl 
EN DETAIL

l

t

1
«II
! •l ’fl
4
L
‘GRUPUL ȘCOLAR CU PROGRAM SPORTIV» 
[ DEVA 1

î
Organizează concurs in data de 4 iunie ora L 

*9,00, la sediul școlii, pentru ocuparea urmă 1 
J toarelor posturi: l

»
— bucătar; l
— șofer cat. B și D; »
— îngrijitoare curățenie. »
Informații suplimentare Ia telefon; 217015.»

» -------------------— |
»

„DEVACOMh l 

l
li

Cu Se Jiul î1* M TI A sir. («firii, nr. 26, 
județul Hunedoara. :

Convoacă Adunarea Generală Extraordi • 
‘nară a acționarilor în data de 7. 06. 1997, ora J 
‘ 9,00, la sediul societăți-
• | 

tn cazul în care nu vor fi îndeplinite con- f
Jițiile legale din Ordonanța 5/97, adunarea ț 

J generală se reconvoacă pe data de 21. 06. 1997, | 
• ora 9,00, la sediul societății.

Informații suplimentare la sediul societății ‘ 
isau la tel.: 054/625880 sau 216625. f
î ?

i.U.W.U.WAW.W.VAv.-.Vy^^^

BANKCOOP S.A. ORAȘTIE 
Vinde la •

I OLTCIT SPECIAL
Pre. negociabil.
Relații la Bankcoop S.A. Orăstie.
Tel. 647456 — 647565.

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POL1DAVA S.A 

din Deva, str. 22 Decembrie, or. 257, 
telefon 22 59 04

i

Apă minerală BIBORȚEN1, 1,5 I PEf.

Bere

— BEGUN

SILVA
aC-

614

so-

I
I
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k 

I
k I 
kI
kI 
k 

I
I 
I

MAI MARE DISTRIBUI!OR DIN ȚARA, ' 
CU CELE MAI Bl'NE PREȚURI

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA într-o j
gamă diversificată ? J

■ Aveți nevoie de LAVEI E DIN BUMBAC |
pentru atelierul dumneavoastră ? >

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA de ) 
cea mai bună calitate ?

TOATE LA CELE MAI BUNE PREȚURI! j
SUNAȚ1-NE ACUM LA TEL.: 018 — î

623482 sau 064 — 193493. J
4 Pentru clienții noștri fideli reduceri până 1

_ Ia 12 la sutăl î
Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj. |
Orar: Zilnic 08—20; sâmbătă 08—16. *
a a a a ataa a «w a a^9 » 9 9 * 9H99

I 
I

Rom

Iî
îî
J 
î
j SOCIETATEA COMERCIALA

S.A. MINTIA

f

Hârtie
— 32 grade
igienică.

CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 
difuzare ale ziarului „Cuvântul

■ PRIN
PROPRII de
liber" din DEVA (lângă „Con>'H“ și în „Mi
cro 15“). HUNEDOARA (bdul Dacia'. BRAD 
(la sediul S.C. „Mercur**), ORAȘT1E (lângă 
„Palia"), HAȚEG (secția foto)

SE AFLA IN VANZAKt :
i

• Imprimate pentru preschimbarea per
miselor de conducere aut<

• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic
• chibrituriS brichete
• timbre poștale
• plicuri

în aceste unităti funcționează AGEN'llI 
PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE

I

::>>x^”:7'—:-
-L--------------- ' 1*^ - ‘ ‘ iii iiiitiiit j
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K3 ușa
PVOLICIYAVC

VÂNZĂRI —
CUMPĂRĂRI

• Vând Jeep (Sherokee 
(1988), stare bună, auto-

' matic. 9.500 DM. Tel. 
815345. 232966, 8—15, zil- 

! nic (5539)
• Cumpăr teren con- 

i strucție, casă sau casă
deinolabilă. Deva zonă 

I centrală. tel. 219232/ 
811041 (4440)

• Vând pui Samoyede,
3 luni. 400 DM. tel. 219232/ 
211041. (4440)

nr. 48, telefon 232715, pre
țul include TVA.

(5261)
• Vând casă centru, 3 

camere, grădină, posibili
tăți privatizare, Deva, tel. 
616335.

(5525)

• Vând mobilă, mașină 
cusut, garaj lemn, in
formații telefon 213459.

(4446)

• Vând autoutilitară 
„Mercedes" 207 D, 
1.5 tone, cu carte de 
identitate șl autoriza
ție sanitară. Stare ex
cepțională. Preț 15 000 
DM negociabil. Infor
mații la tel. 211275.

• Vând calculatoare 586,
686. PENTIUM, în orice 
configurație, sau compo
nente soft instalat, la 
prețuri minime. Tel. 
215729. (5287)

• Vând apartament trei
Camere, ultraamenajat, 2 
boxe. Liliacului. Telefon 
221030 (5288)

• Vând apartament 2 
camere, amenajat, ultra
central. Informații tele
foane 224433, 216608.

(184629)
• Vând loc de garaj. Mo

canii Maria, bl. Kl, ap. 
62. str. Bucegi, nr. 2, 
Hunedoara.

• Vând Dacia 1300, nc- 
înuiulriculală, 4 milioane, 
antenă satelit completă, 
300 DM Telefon 642234.

i (4343)
• Vând mașină înghe

țată. stare bună. Relații Ia 
telefon 651100, după orele 
21 (4110)

• Vund utilaje agrico
le noi, lânețe, teren agri
col accesibil. Tel. 655013.

(4111)
• Vând talon Ford și 

piese I’iat Croma, preț 
negociabil. Tel. 651077.

(4812)
• Vând VW Golf, neîn- 

rnatriculat, negociabil, Va- 
ța de Jos. tel. 201.

(4113)
• Vând Dacia 1300, ca

roserie 1991, recent anti- 
fonată, vopsită, 12.500.000 
Iei, negociabil. Telefon 
650958. (4114)

• Vând societate SRI’,, 
nefuncționabilă. Preț ne
gociabil. Tel. 720268.

(5072)

• Vând aparate vulca
nizare, presă, și matrițe 
diferite, Hațeg, Mihai 
Viteazul, nr. 37.

(9353)
• De vânzare; dulap

frigorific ; robot patise
rie ; cuptor pe gaz ; ma
șină preparat fondant; vi
trină frigorifică. Infor
mații la cofetăria ASTO- 
RIA, (5549)

• Vând apartament 4
camere, Simeria, bloc 104, 
sc. A, etaj IV, ap. 8, str. 
I Decembrie. (5603)

• Vând cazan încălzire 
( centrală, mașină de cusut

'Privi leg, bicicletă mar
că germană, tel. 622365, 
după ora 16.

(4444)
• Vând hârtie igienică 

625 lei, bolțari zgură — 
2650 lei, str, M. Eminescu,

• Vând • apartament 2 
camere, etaj III, Dacia, 
telefon 621906.

(5617)

• Se vinde la licitație
publică în data de 30 mai 
1997, ora 10, la sediul 
SG Agromicia SA Vețel, 
str. Luncii, Mintia, un 
autoturism ARO 244. Preț 
de plecare — 6 milioane 
lei. (5605)

• Vând Audi 100, in
jecție, înmatriculat, carte 
de identitate, piese (o 
mașină identică). Relații 
tel. 223236.

(5622)

• Vând apartament 4 
camere, Eminescu, bl. 33, 
ap. 22, tel. 623973.

(4447)

• Vând mașină de găurit 
BOSCH, cu percuție, nouă, 
preț 2.000.000 lei. Telefon 
212876.

(4651)

• SG Simal Exim 
SRL Deva vinde pie
se auto pentru Sa- 
viem. Adaos comer
cial zero, prin ma - 
godinul „Complex co
mercial central", piață, 
etaj I.

PIERDERI

• Pierdut permis de 
conducere, categoria B, pe 
numele- Magda Adrian. 
Se declară nul.

(4445)

• Pierdut certificate 
acționar GASIAL S.A. De
va, pe numele Irimie Pe
tru și Irimie Valeria. Sc 
declară nule.

(5540)

ÎNCHIRIERI

• Caut garsonieră sau 
apartament pentru închi
riat. Tel. 216225, 227046.

(5601)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament 
două camere, str. Bejan, 
bl. 66, ap. 74, etaj I (bloc 
turn), cu apartament 2 
camere, Dacia, Gojdu, ofer 
10.000.000 diferență.

(5604)

OFERTE 
DE SERVICII

• Grupul Școlar Indus
trial Călan organizează în 
data de 10 iunie, ora 10, 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi va
cante : șofer, zugrav, în
grijitor curățenie. Relații 
la secretariatul școlii, 
Călan. (5547)

• NOUl Punct farma
ceutic veterinar în Sta
ția CFR Ilia, program 8,30 
— 15, 16—20.

(5260) .

• Societate de construc
ții execută orice tip de 
construcții, instalații, aco

perișuri. Tel. 221870, după 
ora 15.

(5542)

• Meditez engleză ori
ce nivel, admitere, 9000 
lei ora. Tel. 621609.

(4448)

• S.G. „INTERBRANDS 
M£D“ BUCUREȘTI, be- 
partamentul WRIGLEY an
gajează AGENT VANZART 
pentru zona Deva. Sala
rii de excepție. Condiții: 
permis conducere auto
turism propriu. Informa
ții tel. 2329Q1 și 232902.

(5550)

• Tipăresc invitații pen
tru nuntă, și lucrări di
plomă. Telefon 641520.

(4344)

DIVERSE

• Asociația de locatari 
nr. 74, cu sediul în De
va, bl. 1, bdul N. Băl- 
cescu, organizează lici
tație în vederea izolării 
terasei. Documentația se 
pune la dispoziție la ap. 
45, între orele 11-15, tel. 
221532. Licitația va aven 
loc în data de 29. 05. 1997. 
Taxa de participare — 
25.000 Ici.

(5541)
• S.G. FARCOM și S.G, 

MEDICUL FAMILIEI HA
ȚEG anunță depunerea 
documentațiilor în vede
rea obținerii autorizației 
de mediu pentru magazin 
Piața Unirii și cabinet me
dical, str. Florilor, nr. 3. 
Informații se obțin la 
APM Deva, în termen de 
30 zile de la publicarea 
anunțului.

(9354)

• Consiliul de admi
nistrație al S.G. „Țara Ha
țegului" S.A. Hațeg, con
voacă adunarea genera
lă a acționarilor în data 
de 30 iunie 1997, ora 10, 
la sediul societății din 
Hațeg, str. Horea, nr. 7. 
în cazul în care la prima 
convocare nu. vor fi înde
plinite condițiile legale, 
adunarea se va reprogra'ma 
pe data de 30 iunie 1997, 
în același loc. Formula
rele de procură specială 
se pot ridica de la sediul 
societății. (O.P.)

COMEMORĂRI

• Pustie e casa și su
fletul, triste sunt zilele 
ia' împlinirea a 10 ani, pe

27 mai, de la moartea so
țului meu

Lt. col. HELJONI 
NICOLAE

Soția.
(9352)

DECESE

• Salariații S.G. 
Apemin Boholt sunt 
alături de colegul lor 
Hanța Petru, la greaua 
încercare pricinuită 
de decesul tatălui său, 

SABIN HANȚA
Sincere condoleanțe I 

(5611)

• Crăciun Iosif șl 
Rodica. mulțumim pe 
această cale în mod 
deosebit domnului 
director al Ambulan
ței Deva, dr. Balaș 
Ladislau, precum și 
tuturor celor care au 
fost alături de noi 
în momentele grele 
pricinuite prin dispa
riția fulgerătoare a 
fiicei noastre

ing. LEONIDA 
LILIANA CIlACIUN

• Cu multă dure
re în suflete anunțăm 
încetarea din viață, 
după o lungă și grea 
suferință, a scumpu
lui nostru soț, tata, 
și bunic

dr. GIIEORGHE 
MOCANU 

înmormântarea va 
avea loc miercuri, 28 
mai 1997, ora 14, la 
cimitirul ortodox din 
str. Eminescu. Corpul 
neînsuflețit este de
pun în Sala Spitalu
lui județean Deva.

Familia dr. Mocanu. 
(5625)

• Cadrele didactice 
de la Liceul pedago
gic Deva sunt alături 
de colega lor, profe
soara Mari nea Lucia, 
la greaua încercare 
pricinuită de trecerea 
în eternitate a soțu
lui

GIIEORGHE 
MAKINCA

Dumnezeu să-l odih
nească !

(5618)

Al ii • IAbonament la ziarul 
CUVÂNTUL LIBER------------ iJMFt'l

„Cuvântul liber” este cotidianul cel mai

J
4 
I
4
I
4
II
•
I

4

I

* I* I*1*
2
J apropiat de dumneavoastră.
J Abonamentul rămâne în continuare oalea 
Jcea mai avantajoasa de procurare a ziarului. 
4 COSTUL UNUI ABONAMENT EA ZIA 
J RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 5 000 
J DE LEI/LUNA plus taxele poștala.
1 Avantajul abonamentul^ este
♦ de 11 exemplare primite gratuit 
Jfată de cumpărarea cu bucata, 
j NU UIT ATI: REINNC’TI VA
«MENTUL EA „CUVÂNTUL LIBER",
* dacă nu aveți abonament, solicitațiL _ ____j._1S _** __* *_ ve

FOARTE IMPORTANT I

evident, * 
pe lună. î

ABONA î
Iar F 

facto- i 
ț rilor poștali să vă facă. £

FOARTE IMPORTANT I Abonamentele 
; se îao Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și J 
țla factorii poștali — numai cu bani în nume- l
* rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira- j
ț meni. Relații la telefon 21 30 07. I
1 RĂMÂNEȚI CU NOI! 1
* ' |

— • - — • — * —A —dr—i —* —! —
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GRUPUL ȘCOLAR 
INDUSTRIAL ENERGETIC 

DEVA
nr. 28,
ocuparea urmă-

to;

str. Titu Maiorescu, 
Anunță concurs pentru 

larelor posturi:
— 1 post supraveghetor 

(Bărbat);

— 1 post îngrijitoare curățenie.
Concursul în data de 3 iunie 1997,

<le noapte

ora
9.

Informații la tel.: 620913 ; 621638.
(5398)

S.C. QUADRANT WESTIM S.A. 
PEPSI COLA

Angajează gestionari în următoarele con
diții :

vârstă maximă 35 ani

ora

— experiență în domeniu
— de preferință bărbat.
Relații suplimentare la telefon 224880. 
Interviul va avea loc sâmbătă, 31. V'. 1997,
10. (0185302)

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

pu-Pentru a economisi timp și bani
teți publica anunțuri de mică și mare pu- 

. blicitate in ziarul nostru, apelând la agen- 
| țiile publicitare din i
%
I wI
AI
AI
| TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz

I
AI
«II
AI
l
AI
I
%I
A
li ..

I 770735.
A

'Agențiile ziarului nostru asigură, la | 
î taxe rezonabile, publicarea cu mari mă :
* promptitudine a tuturor anunlur'dnr de. !
I mică și mare publicitate. I
i

I
AI*I
4

I
AI
A

I
I

A

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str, 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR-

„Orizont”).

• HUNEDOARA, pe belul Dacia (tel. 
716926).

9 BRAD, strada Republicii (tel. 
650968). la sediul S.C. ..MERCUR".
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• ORAȘTIE, la chioșcul de lânaă ma- |
gazinul „Palia". |

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 |
■.(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367

I

TRAGEREA
LOTO SPECIAL 6/49 

din 25 mai 1997

14, 15. II, 46, 41, 16.
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