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CONVOCARE

;i 1

In doij de 12 iunie, ora 19, in sala de ședință 
a Prefecturii se convoacă adunarea generala a mem
brilor Asociației Luptătorilor Revoluției din Decembrie 
1989 — Deva.

CONSILIUL DE CONDUCERE

UNA 
PE ZI

— Ia vezi, nu vine taică-tu ? *
— Ba da, vine. »

• CĂDEREA MOȚIU
NII. Moțiunea introdu
sa de opoziție la adre
sa guvernului Giorbca, 
legată de bilanțul exc- 

1 cutivului pe cele șase 
luni dc când se află la 

■( guvernare, a fost dez
bătută vinerea trecută în 

Îcele două camere reu
nite ale Parlamentului, 
într-o veritabilă reuniu- 

J ne — spectacol, cu acu- 
ț zații aduse de o parte 
’ șl de alta, Moțiunea a 
► căzut cu deplin succes, 
1 așa cum era de aștep- 
I

—■ Pe care trotuar ? ț
— Pe amândouă ... |

VREMEA
( Vremea va fi în general 
( frumoasă, cu cer variabil. 
( Averse izolate de ploaie 
| se vor semnala la dea! și

la munte. Vântul va sufla | 

în general slab. Tempe- / 
râturile minime vor fi cu
prinse între 10 ji 14 grade 
C; maximele 23—28 grade 
C. (Lucian Nistor).
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SÂMBĂTĂ, LA DEVA, S*A  SEMNAT UN

Acord de cooperare româno 
canadian în domeniul minier

Sâmbătă, 7 iunie a.c., 
La sediul Regiei Autonome 
a Cuprului Deva, în pre
zența dlui Gilles Duguay, 
ambasadorul Canadei în 
România, au fost perfec
tate ți semnate formele 
de constituire a socie
tății pe acțiuni EURO- 
GOLD RESOURCES S.A.

Membrii fondatori ai noii 
societăți sunt Regia Au
tonomă a Ciprului Deva, 
Minexfor Deva. GEPRO- 
MIN Deva, UpSRUEM Pe
troșani și Gabriel Resour
ces Limited; investitor ca
nadian. Documentul ofi
cial a fost semnat din 
partea română de către 
directorii generali ai ce
lor patru unități, iar din 
partea canadiană, de către 
dl Frank Timiș, președin
tele Societății Gabriel 

Momentul semnării documentelor privind colaborarea cu partenerii cana
dieni. Foto: ANTON SOCACl

Resources Limited. Obiec
tul principal al noii so
cietăți îl reprezintă cer
cetarea, explorarea, ex
ploatarea și valorificarea 
zăcămintelor și resurselor 
minerale, din perimetrele 
miniere Roșia Montană și 
Bucium, din Munții Apu
seni, Proiectul de colabo
rare cu investitorul, cana*  
dian se va derula în două 
etape — elaborarea unor 
studii de fezabilitate, care 
vizează o evaluare a ren
tabilității rezervelor dc 
minerala din cele două 
perimetra miniere alo Mun
ților Apuseni, iar în cea 
de a doua exploatarea, 
prelucrarea și valorifica
rea zăcămintelor din pc 
rimetrele amintite. dacă 
studiile de fezabilitate vor 
indica rentabilitatea e

conomică prevăzută cx-. 
ploatării pcrimetreior mi
niere de către Agenția 
Națională de Resurse.

Până la intrarea în 
etapa a doua, activitatea 
din perimetrele miniere 
vizata se va desfășura sub 
coordonarea RAG Deva, 
iar dacă acțiunea de co
operare va depăși prima, 
fază, societatea nou consti
tuită se angajează să 
preia prin transfer între
gul personal angajat.

într-un comunicht de 
presă, semnat sâmbătă, 7 
iunie a.d., de către dl 
Frank Timiș din partea 
firmei canadiene și Ni-

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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MĂI CREDEM AZI IN SUFLET!

a fost organizat Festivalul mux<- 
III a, deschis formațiilor muzicale 

Foto: ANTON SOCACl

La Casa dc Cultură a municipiului Deva 
artistic național „Sabin Drăgoi" ediția a 
școli normale ți colegii pedagogice.

DAR SUFLET MAI AVEM V
FESTIVALUI MUZICAL NAȚIONAL „SABIN DRĂGOI"

Timp de două zile 
(sâmbătă și duminică), 
la Gasa dc Cultură din 
Deva s-a desfășurat a 
III-a ediție a Festivalu
lui muzical național 
„Sabin Drăgoi inițiat de 
Școala Normală din ca
pitala județului nostru, 
l’otrivit tradiției, mani
festarea este descinsă for
mațiilor muzicale, îndeo
sebi corale, din școlile 
normale și colegiile pe
dagogice din întreaga ța
ră și poartă numele cu
noscutului muzicolog, fol
clorist, compozitor și 
dirijor, fost profesor al 
acestei instituții. Festi
valul a fost inițiat cu 
«cppul dc a promova

— EDIȚIA A III-A —
talentele ce învață în 
aceste instituții, tineri 
care mâine vor deveni 
oameni ai catedrei, lu
minând la rândul lor 
calea altor tineri. Și, nu 
în ultimul rund, festi
valul u fost organizat 
pentru a promova crea
ția compozitorului Sabin 
Drăgoi în repertoriul for
mațiilor artistice din 
treaga țară.

Așa cum evidenția 
deschiderea ediției

în

în 
o 

III-a, prof. Ghcorghe Ar- 
mășescu, directorul adj. 
al Școlii Normale „Sa
bin Drăgoi", unele for
mații sc aflau prezente 
pentru a treia oară la 
întrecere, aceasta c&.ști-

£i
s

ț
gându-și un binemoritatî 
prestigiu, reținând intere-«{ 
sul prin calitafea inter-S 

. preturii, prin grija cu 4 
care fiecare formație aS 
fost înconjurată aici deS 
organizatori. Dovadă —J 
formații artistice din 20 5 
de județe însumând pesteS 
1500 de participanți. ȘijC 
pentru că a venit vorba J 
de organizatori, aceștia 5 
au fost : Ministerul în- 4 
vățământului, Inspectora- i 
tul Școlar al Județului . 
Hunedoara, Școala Nor-!; 
mala „Sabin Drăgoi1, 5 
Casa de Cultură Deva, j

MINEI BODEA 5

(Continuare în pag. a 2-a)

Hetiaspectiuă

(Continuare în pag a 6-a)

• DEMISIE LA * 
GURTEA DE CONTURI.» 
Președintele Curții de» 
Conturi, loan Bogdan, aj 
înaintat Parlamentului I 
demisia sa din funcție. I 
Motivația? Dezacordul J 
cu proiectul de lege pri-f 
vind reorganizarea Qurții ♦ 
de Conturi, prin care se 1 
încearcă limitarea atrl- 
buțillor acestui împpr- { 
tant organism central def 
control. Se pare că par- f 
lamentării nu-s prea J 
mulțumiți că salarlațil 1

(Continuare în pag, a 2-a] |
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Câteva precizări privind 
noua organizare a OJRSA

Întrucât în ultima vreme 
au survenit unele schim
bări de esență în organi
zarea activității oficiilor 
județene pentru reproduc, 
ția și selecția animalelor, 
am solicitat dlui director 
Niculiță Mang să facă pre
cizările de rigoare în acest 
sens.

în context, foarte impor
tant de arătat este că în 
cazul județului nostru din 
cele 182 posturi cute au 
existat Ia OJRSA Hune

doara-Dcva au rămas ca 
posturi plătite 89 la uni
tatea amintită, dar nu sa

Discuție cu dl ing.‘ NICULIȚĂ MANG, 
director al O.J.R.S.A. IIunedoara-Deva

disponlbllizează nici un 
salariat, cu excepția pen
sionărilor la limita de 
vârstă. A fost posibil a- 
cest lucru datorită faptu

lui că, practic, operatorii 
însămunțători au lost pre- 
luați prin transfer, în in- 

tcrcsul serviciului, dc că
tre Societatea Comercială 
„Scmtest” SA timișoara, 
cu precizarea că toate 
cheltuielile materiale pen

tru activitatea de însă- 
mănțări artificiale au rămas 
să fie suportate tot din 
fonduri bugetare. Aici este 
locul să mai facem și pre
cizarea că S.G. „Scmtest", 
coordonează, prin salariați 
proprii. cât și crin actuala 
conducere a OJRSA din 
fiecare județ. activitatea 
■-alarinlilor (în speță a ope-

NICOI.1E TÎRCO1I
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„Mai credem azi în suflet? Dar suflet mai avem?**
(Urmare din pag. 1)

Jietiospectiuă

cărora li s-au alăturat 
sponsori : S.C. „Euro- 
venus“, S.C. Impex Bor
za SNC, 
Deva.

După 
nale de 
formația 
spectacolul a fost deschis 
de un ansamblu folclo
ric al elevilor din 
troșani reîntorși de 
rând din Angl a. A 
mat o emoționantă 
întâlnire cu ansamblul 
artistic „Dor" alcătuit 
din absolvenți și actuali 
elevi ai Școlii Normale 
„Sabin Drăgoi" din De
va. Evidențiind bul
versarea existentă la a- 
eeastă oră în sufletele și 
viețile oamenilor, prezen
tatoarea spectacolului se 
întreba: „Mai credem 
azi în suflet? Dar su-

S.C. Sigma Plus

arhaicele sem- 
tulnic date de 
din Blăjeni,

Pe- 
cu- 
ur- 
re-

flet mai avem?“, 
bare firească Ia 
pe tot parcursul 
colului, elevii 
normale au răspuns a- 
firmativ și stăruitor.

Taraful absolvenților 
deveni a fost dirijat de 
Ionel Coza, un exce
lent instrumentist și 
tent dirijor. Aceștia 
acompaniat soliști 
certe calități vocale 
prezență scenică: 
du Pantea, ~ 
Muntean, Valentin Crai
nic, C-iprian Roman, Ma. 
rinela Birău. Elevii pre- 
zenți în sală au aplau
dat, dovadă a deschide
rii lor sufletești 
cântecul popular 
mânesc. 
evoluției 
Școlii Normale, 

a apărut atât

(Urmare din pag. I)

colae Stanca, directorul 
general al RAO Deva, se 
mai precizează că toate 
cheltuielile legate de faza 
1 și pregătirea fazei a 
doua, precum și de con
stituirea societății EURO- 
GOLD RESOURCES S A. 
vor fi suportate de către 
partenerul canadian iar

între
cere, 

spects. 
școlilor

a- 
au 
cu

Și 
San- 

Cosmina

spre 
ro- 

în încheierea 
absolvenților 

în sce
nă a apărut atât de 
cunoscutul și îndrăgitul 
solist vocal Drăgan Mun
tean.

Evoluții deosebite în 
cadrul manifestării au 
avut corurile „Euterpe" 
(Școala Normală „Elena 
Cuza" București), „Me
los" (Școala Normală 
„Andrei Mureșanu" Bra
șov), „Per aspera" (Școa
la Normală „C.D. Lo- 
ga“ Caransebeș), „Ani
mus" (Colegiul Pedago
gic „Gh. Lazăr" Cluj- 
Napoca), „Armonia" 
(Școala Normală „Mihal 
Eminescu" Tg. Mureș), 
„Adagio" (Colegiul Pe
dagogic „loan Slavici" 
Satu Mare), „Desiderio" 
(Școala Normală din Sf. 
Gheorghe), „Camerata 
Juventus" (Școala Nor
mală „O. Negri" Galați), 
„Natural" (Școala Nor
mală „N.C. Cartojan" 
Giurgiu), „Mica Pasto
rală" (Școala Normală 
Focșani), „Gaudeamus*  
(Școala Normală „Spiru 
Haret" Buzău), Lor li

s-ati 
eași 
tării, 
vaci 
din 
Drobeta Ir. Severin, Iași, 
Deva (corul mixt diri
jat de prof. Gheorghe 
Bercea, grupul coral „Ma- 
ranata" dirijat de prof. 
Ioan Filip), Oradea, To- 
plița.

In festival au evoluat, 
de asemenea, formații vo
cal — instrumentale de 
muzică populară, ușoară, 
grupuri folk, tarafuri șl 
orchestre, soliști vocali șl 
instrumentiști. Toate la 
un loc au dovedit rezer
vorul imens de talente 
care învață în școlile 
normale, grija cadrelor 
didactice de aici de a_i 
educa în spiritul fru
mosului artistic, pe care, 
la rândul lor, îl vor pi
cura în sufletul viitoriț 
lor lor elevi.

■lăturat, prin ace. 
calitate a interpre- 
corurile mixte, pe 
egale, de cameră 
Bacău, Alexandria,

■

l>I

(Urmare din pag. I)

Surțll de Conturi și-au 
băgat nasul și in ciorba 
lor groasă și gustoasă.

• FRECUȘURI IN
PJJ.S.R. După dispute, 
le dintre deputății A- 
drian Năstase și Iosif 
Boda, membri marcanți 
ai PDSR, în partidul dlui 
Ion Iliescu au apărut și 
alte convulsii și nemul
țumiri. Se profilează 
deja un grup de con
testatari ai actualei po
litici conservatoare a 
PDSR, care își vor afir
ma deschis poziția și 
ideile la apropiata Con- 

. ferință Națională a par
tidului.

• DREPTURI PEN-
TRU PARLAMENTART. GID.OR. 
Senatorii au adoptat 
textul modificat al Le- 

privind in- o lună

Modă- 
prevăd | 

bă- I 
și diurne de de- , 

de care vor !
parlamentarii 

uviiaie. '
e MARCEL IVAN —I

ȘASE ANI DE 1NCHI- L 
SOARE. Curtea de Apel jj 
București l-a condamnat |l 
pe Marcel Ivan, fostul | 
președinte al Credit ’ 
Bank, la șase ani închi- L 
soare pentru înșelăciu- 1 
ne și primire de foloa-j 
se necuvenite, pentru alte I 
infracțiuni comise în pe-*  
rioada când a condus • 
importanta bancă privată»’ 
din România. , 1 ;
_• ORDONANȚA R& I

Guvernul a J 
ordonanța careJ , 
l în termen de • 

de zile, toate »

tului României, 
ficârile Legii ] 
unele compensații 
nești 
plasare 
beneficia 
pentru complexa lor ac. 
tivitate.

adoptat 
prevede că,

gil 53/1991
demnizațiile și celelalte regiile din cadrul Mi- 
drepturi ale senatorilor nisterului Transporturilor 
și deputatilor, precum și se vor 
salarizarea personalului societăți comerciale 
din aparatul parlamen- acțiuni.

transforma în 
pe

ii

metalele extrase din pe
rimetrele miniere vor fi 
valorificate în țară, în 
conformitate cu legile 
statului ( român.

Regia Autonomă a Cu
prului Deva are în pre
zent în gestionare și ex
ploatare 31 de mine, 8 
cariere, 26 de uzine de 
preparare, cu un total de 
circa 26 000 de salariați, 
Dificultățile înregistrate

<
■
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i 
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I 
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CURSUL VALUTAR
*

I

I

în ultimii ani de către 
minerit au impus o cău
tare continuă de parteneri 
— investitori străini —, 
un pas concret repre- 
zintându-1 înființarea so
cietății mixte de sâmbă
tă. „Investițiile au bătut 
pasul pe loc, în ultimii 
ani, iar tehnologia din 
60—70 a devenit din ce 
în ce mai nerentabilă. 
Rezultatele sunt neperfor
mante datorită tehnologi
ilor, al căror randament 
de extracție și prelucra

se situează în limita 
doar 50—60 la sută din

t=3JE3E3ț=L

(ANTENA 1]

7,00 TVM • Telemati-

6,30 in vizită la Ante, 
na i ; 9,00 Văduva (r);
9,50 Viata în trei (s); 10,30 
Iluzii (r); 11,20 Omul cu
o mie de fețe (s); 12,10 
A treia planetă de la 
Soare (s); 12,35 Medalion; 
13,10 Orașul ascuns (s) ; 
13,35 Desene animate ;

22,05 TVM. Me-
22,35 Misterele
23,30 Trei zile

ceea ce reprezintă în rea
litate zăcămintele. Noile 
tehnologii șl utilaje care 
se preconizează a fi pro
movate vor avea un ran
dament de până la 95 sau 
chiar 96—98 la sută, fapt 
ce permite o rentabiliza
re a activității în dome
niul minier și, implicit, o 
reducere considerabilă a 
subvențiilor" — s-a mal 
precizat printre altele de 
către dl Nicolae Stanca, 
directorul general al Re
giei Autonome a Gupru- 
luî, la întâlnirea de sâm
bătă cu presa.

9 IUNIE
• 1 dolar SUA — 7182 lei• 1 marcă germana — 4171 lei• 100 yeni japonezi — 6387 lai• 1 liră sterlină — 11722 lei• 1 franc elvețian — 4979 lei• 1 franc francez — 1235 lai• 100 lire italiene — 423 lei

Cursurile incluse in ae< ui ă listă au la bază
cotații ale societăților bancare autorizate să zfee- 
tueze operațiuni pe piața valutara. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor In 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări 
contabile.
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FTVR I j
00 România: ora 6 fix!; 

8,35 Un bunic fericii (s);
9,05 Serial (r) a Misterele 
Sankt-Petersburgului; 10,00 
Știri ; 11,05 Film (r) o
Nopțile Cabiriei; 13,10 
Desene animate; 13,35 Tra- 
dijii; 14,10 Muzica pentru 
toți; 15,00 TVR lași; 15,35 
Desene animate; 16,00 Tri
buna partidelor parlamen
tare 17,10 Serial o Katts 
și câinele; 17,35 Pro 
Patria; 18,30 Desene ani
mate; 19,25 Medicina 
pentru toți; 20,00 Jurnal; 
21,00 Baywatch (s); 22,00
Flagrant (anchetă); 23,20 
Tradiție și modernitate ; 
0,00 Scena.

nai ; 8,00 
te; 9,00 
West (r); 
satelit ; 
13,05 Baywatch (r| 
Desene animate ;
Limbi străine (r); 16,20 Se
rial a Secretele nisipului; 
17,15 Natura 2000; -------
Serial a Șeicul;
Club 2020; 19,00
jiuni ; 20,05 Puterea, pa. 
siunea (s); 21,00 Ce i de 
făcut?;
sager; 
S.P. (s); 
în Grecia (do).

Desene anima- 
Fata din Far 

11,20 Mozaic— 
12,00 Stadion;

14,50 
15,20

17,40
18,30 
Op-

15,05 Ultimele cinci 
nute (s); 17,00
Iluzii ; 18,15
Antenei 1; 19,30 
Văduva ; 20,30 
tor; 
w»
23,05 Milionarii de la mie
zul nopții.

mi- 
Serial • 

Dosarele 
Serial e 

Observa-
21.30 Nash Bridges

22.30 Sparks (s);

(pro - TV)

7,00 Ora 7, bună di
mineața!; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport
la minut; 10,00 MASH 
(s); 10,30 Forja dragos
tei (s); 11,15 Capcana
timpului (s); 12,00 Aven
turile lui Brisco County 
(s); 13,00 Deșteaptă-te
române ! (r); 14,30 De
sene animate; 15,00 Ma. 
tlock (s); 16,00 Serial o
Tânăr și neliniștit; 17,30 
Serial a Peștera monstru
lui sacru; 18,15 Sport la 
minut ; 18,35 Serial a 
Cine este șeful?; 19,00

Știi și câștigi! ; 19,30
Știrile Pro TV; 20,00 Se
rial a Chicago Hope | 
21,00 Serial a Secrete de 
familie ; 22,00 Familia
Bundy (s); 23,20 Revis
ta presei ; 0,30 Știri spor
tive.

7,00
8.30 
9,00 Când inima 
tă (s); 
gardă (s); 
youth 
seea
mera 
Dulce 
sene animate ; 18,30 
vernele 
macia 
Film 
kry; '
22.30 Brigada de șoc
23,00 “ *“ *
erotic.

Dulce ispită (s) ; 
Desene animate ; 

așteap-
9,30 Farmacia de 

10,00 Stolen 
(film); 11,30 Odi- 

(do); 12,30 Cu ca-
ascunsă (do); 17,00 
ispită (s); 18,00 D« 

— Ta_
Far- 

20.00 
don't 

W» 
(w 

Film ; 0,30 Serial

> lumii; 19,30 
de (s);
• »y‘»

21,30 Odiseea

I
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♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦

DIVIZIA NAȚIONALA]
STEAUA a câștigat Cupa 
României și campionatul I

AVAV^VA%%VWM%\%%%VAV/WAVWA*. ‘ AWAL

Mâine, Ia Alba Iufia, în meci de baraj

REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE : Steaua 
— F.C. Național 3—1; Oțelul Galați — F.C. Chin
dia 6—1; Gloria Bistrița — Jiul Petroșani 3—0 } 
Farul C-ța — Dinamo 2—1; F.C. Brașov — F.C, 
Argeș 3—0; Rapid — Universitatea Craiova 2—0; 
F.C.M. Bacău — Poli. Timișoara 2—0; Ceahlăul 
P.N. — „U" Cluj 3—1; Petrolul — Sportul Studen
țesc 7—1.

preve- 
după ce

O NOUA FAMILIE DE

CLASA

M E

N T U b
1. STEAUA 33 22 4 7 83—39 70
2. F.C. Național 33 20 5 S 66—36 65
3. Dinamo 33 17 5 11 54—33 56
4. Oțelul Galați 33 16 7 10 52—39 55
5. Ceahlăul P. N. 33 15 7 11 51—47 52
6. F.C.M. Bacău 33 15 5 13 41—41 50
7. F.C. Argeș 33 13 8 12 44—37 47
8. Rapid 33 12 9 12 43—40 45
9. Petrolul Ploiești 33 12 7 14 47—43 43

10. Univ. Craiova 33 12 9 12 43—40 43
11. Farul C-ța 33 13 4 16 43—50 43
12. Sportul Stud. 33 12 G 15 36—50 42
12. Gloria Bistrița 33 11 8 14 38—43 41
14. Jiul Petroșani 33 12 5 16 33—60 41
ÎS. „U“ Cluj-Napoca 33 11 6 16 52—65 39
16. F.C. Chindia 33 11 5 17 31—51 38
17. Poli. Timișoara 33 10 5 18 44—63 35
18. F.C. Brașov 33 9 5 19 41—59 32

Așa cum mulți 
deau Steaua, ' _ 
miercuri a dispus in fi
nala Cupei României cu 
4—2 de FC Național și a- 
poi sâmbătă în penulti
ma etapă de campionat a 
obținut victoria cu 3—1 
tot în fața „bancarilor", a 
realizat evenimentul: a 
câștigat Cupa României și 
titlul de campioană a Ro
mâniei în ediția ’96—’97, 
după două partide deci
sive cu bancarii, consfin
țind un frumos succes al 
fotbaliștilor de la Steaua, 
al conducerilor tehnice și 
al clubului din Ghencea. 
Cu o etapă înaintea sfâr
șitului de campionat s-a 
decis campioana și cine 
este a doua echipă retro
gradată în Divizia A (du
pă FC Brașov), adică Poli 
Timișoara.

în dubla întâlnire cu 
FC Național, golgeterul 
campionatului, Sabin Ilie, 
a dovedit clasa sa

1
Duminică, doi sportivi bi

necunoscut la Deva 
numai aici, p —-1-- n 
Lăcrămioara Alunge, 
tați de rude, prieteni și su
porteri de-ai lor, s-au logo
dit la Deva. Deci, tn cu
rând se va întemeia o 
nouă familie între doi 
sportivi talentați, ce acti
vează în două asociații din 
frumosul oraș de la poalele 
bătrânei cetăți devene. Bog
dan nu mai are nevoie de 
prezentare, este un talentat 
fotbalist de la Vega, curtat 
de câteva renumite formalii 
din |ar8. Lăcrămioara este 
componentă de bază a echi
pei de handbal feminin Re- 
min Deva ce își înscrie nu 
mele la fiecare meci pe ta
bela» de marcaj a echipei ce 
a promovat în Divizia A I

Redacta noastră le urează 
să aibă parte de bună înțe
legere, sănătate, fericire și 
cot |>upn 2 copiii

la Deva ți nu 
Bogdan Rădos și 

feliei-
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REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE i A.S.A. 
Tg. M. — Minaur ZL 3—0; U.T.A. — Inter Sibiu 
1—0; C.S.M. Reșița — Corvinul 3—1; Unirea Dej 
— .Dacia Pitești 3—1; Olimpia S.M. — Electroputere 
0—1; F.C. Apullum — C.F.R. Cluj 4—2; F.C. Ma
ramureș — Minerul Motru 2—0; ARO C-lung — 
Gloria Reșița 2—0; C.F.R. Timișoara — Gaz Me
tan 0—3.

CLASA M E N T U L
1. C.S.M. Reșița 33 22 4 7 56—30 70
2. Electroputere 33 20 7 6 55—20 67
3. Gaz Metan 33 15 8 10 35—22 53,
4. Minerul Motru 33 15 5 13 36—39 50
5. Unirea Dej 33 14 7 12 47—40 49
6. Dacia Pitești 33 14 6 13 49—45 48
7. Olimpia S. Marc 33 15 1 17 50—43 4G
8. Corvinul Ud. 33 13 6 14 43—41 45
9. A.S.A. Tg. Mureș 33 13 6 14 40—40 45

10. C.F.R. Cluj 33 13 5 15 39—43 44
11. ARO C-lung 33 14 2 17 33—38 41
12. Gloria Reșița 33 14 2 17 33—44 44
13. U.T. Arad 33 12 8 13 38—50 41
14. F.C. Maramureș 33 12 7 14 44—47 43
15. Inter Sibiu 33 11 8 14 33—38 41
16. F.C. Apullum 33 13 1 19 40—57 40
17. Minaur Zlatna 33 10 6 17 35—51 36
18. C.F.R. Timișoara 33 9 7 17 30—48 34

scriind nu mal puțin de 
5 goluri: 3 în meciul din 
Cupă și două în partida 
din campionat, crescându-i 
substanțial cota pentru 
viitoarea sa evoluție în 
străinătate. în același 
timp, jucătorii militari au 
dovedit că constituie la 
ora actuală formația cea 
mai puternică din cam
pionat, în care experien
ța și tenacitatea unor ju
cători mai in vârstă Ro- 
tariu, Lăcătuș, Stelea s-au 
combinat în mod fericit 
cu mai tinerele talente din 
Ghencea — Sabin Ilie, 
Denis Șerban, Reghe- 
campf, juniorul Cătălin 
Muntean ș.a.

Sâmbătă va avea loc ul
tima etapă din D.N. in
teresantă doar pentru de
finitivarea poziției unor 
echipe ce se află între cei 
doi poli ai clasamentului 
fiindcă se cunosc și locu
rile de pe podium și ce
le două retrogradate.
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AURUL BRAD ÎN FAȚA UNUI

SERIOS EXAMEN

(
Mâine, de la ora 17,00, la Alba lulia, A.S.A.![ 
Aurul Brad se află în fața unui serios examen : [! 
susținerea meciului de baraj pentru promovarea ■ [ 
în Divizia B, in compania formației F.C. Reghin,1,» 
campioana campionatului din Divizia C, din jude-'1, 
țul Mureș. Așa după cum bine se cunoaște, A.S.A,! [ 
Aurul a câștigat campionatul Diviziei C, cu un

!
punctaj excelent și cu ajutorul conducerii asocia
ției, al sponsorilor, și-a < . _ ”
atenta îndrumare a profesorului Gh. Petrișor, fiind • 
gata pentru marea confruntare. Ne impresionează' 
interesul deosebit al iubitorilor fotbalului din Brad ] 
șl împrejurimile sale, al inimoșilor lor suporteri și< 
al renumitei galerii brădene ce a însoțit de multe ] 
ori echipa și in meciurile din deplasare, pentru', 
partida de mâine: 15 autobuze, numeroase autotu-i 
risme personale vor lua drumul spre stadionul din. 
Alba lulia, pentru a susține pe fotbaliștii brădeni.<t

Alături de Aurul vor fi mulți alți spectatori,', 
arbitri, oameni de fotbal din celelalte cluburi de! 
fotbal din județ, ce vor să vizioneze meciul de ba-j 
raj al Aurului. Sperăm că fotbaliștii brădeni se', 
vor mobiliza exemplar pentru această partidă de' 
mare importanță în istoria fotbalului brădean șiî 
vor aduce o mare bucurie în sufletele suporterilor', 
lor. j

șutorul conducerii asocia-< 
continuat pregătirile sub ! i 
sorului Gh. Petrisor. fiind'

CSM Reșița - Corvinul Hunedoara 3-1 (2-0)
Sâmbăta la Reșița, pe 

un teren greu, cu multă 
apă și ploaie neîntreruptă, 
reșițenii în luptă mare cu 
Electroputere pentru pro
movare în Divizia Națio
nală au reușit să învin
gă cu 3—1 pe Corvinul, 
spre bucuria celor 1500 de 
spectatori ce s-au încu
metat să înfrunte ploaia. 
Cum era de așteptat, re
șițenii au atacat din pri
mul minut de joc poarta 
lui Lobonț. Doană, Pa
nescu, Ciucur, Marinescu 
au fost inițiatorii dar și 
părtașii unor susținute ac
țiuni spre poarta hune 
dorenilor. în aceste con
diții, Corvinul a lăsat tn 
atac „vârfurile*  de „lan
ce" Mitrică și M. Dăscă
lescu. După ce Stercan a 
scos o minge de gol și a- 
poi Lobonț a apărat o 
minge periculos trimisă de 
Doană, și o ratare a lui

Mitrică la poarta gazde
lor și o altă fază fierbin
te a reșițenilor când Di
nu scoate de pe linia por
ții, gazdele înscriu în mi
nutul 30: Doană plasează 
o lovitură cu capul spre 
colțul lung al porții dar 
mingea îl lovește pe Hai- 
diner și îl derutează pe 
Lobonț și intră în plasă: 
1—0. Și cu toate că hu- 
nedorenii ies și ci mai des 
pe contraatac, cei care 
marchează din nou sunt 
tot reșițenii, tn rMnutîtl 
45. Atunci, arbitrul Va
lentin Ioniță din Bucu
rești a considerat că Ciu
cur a fost împins în ca 
reu de Bardac și a acor
dat lovitură de ta 11 me
tri, 
mat-o Marinescu: 2—0.

în repriza a H-a hune- 
dorenii inițiază și ci mai 
multe acțiuni ofensive 
spre careul advers, foar-

te activ fiind Păcurar, dar 
fără să-și creeze prea 
multe ocazii clare de a 
înscrie. Sfârșitul meciu
lui va aduce insă încă 
două goluri. în min. 84, 
Perșa marchează cu ca
pul golul al treilea, la un 
corner de pe partea 
dreaptă a terenului, iar 
M. Dăscălescu (87) stabi
lește scorul final, înscriind 
golul Corvinului, după o 
excelentă centrare 
Păcuraru.

C.S.M. REȘIȚA: 
Cojocaru, Sandu, 
Panescu, Ciucur, 
(Căprariu), Doană, 
nescu, Szijj, Foaie (Bă
lăci).

CORVINUL: Lobonț,
Bordeanu, Stercan, Haidi- 
ner, Dinu (77 Petroesc), 
Costăchescu, Chezan (46 
Anițaj, Bardac. Păcurar, 
M. Dăscălescu, Mitrică 
(46 Ciorea).

pe care a transfor-

Boșca, 
Ibric, 
Dincă 
Mart-

a lui

Vega Deva - Petrolul Stoina 5-2 REZULTATELE

CONCURSULUI

PRONOSPORT

din 8 iunie 1997
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Spectatorii prazenți la 
această partidă au vizio
nat un meci frumos, în 
care s-au înscris 7 goluri 
și s-au creat alte nume
roase faze de gol, în fa
ța celor 2 porți, multe în 
careul petroliștilor. în 
ciuda scorului înregistrat, 
oaspeții au ripostat de
seori pe contraatac, ere- 
dndu-și și câteva breșe în 
apărarea gazdelor, Flores- 
cu, Doană, Diaconu și Lu
pă dovedind că atacul Pe
trolului e superior apără
rii.

Devenii au început foar
te bine și au excelat în 
prima repriză, înscriind 
primul gol în minutul 6, 
când Rădos l-a pasat ba
lonul in careu lui Popa, 
care șutează, portarul Vlă
dulescu respinge, mingea 
revine la D. Gabriel și el 
centrează din nou la Dan- 
ciu, aflat in apropierea 
porții și nu iartă; 1—0. 
Nu trec decât 4 minute șl

Luca îl găsește foarte bi
ne pe Popa în careu și 
majorează la 2—0 scorul. 
Se părea că se va înre
gistra un scor „fluviu", 
dar în min. 14 Luță, pe 
un contraatac rapid, tra
ge puternic, Cibotariu 
respinge balonul și Doa
nă reia cu capul în pla
să, 2—1. După ce în min. 
22 oaspeții trec pe lângă 
egalare — Diaconu dri
blează doi apărători de
veni, dar nu nimerește 
spațiul porții. In min. 27, 
după ce ratează Popa, vi
ne golul trei al gazdelor 
în min. 33 când Luca va
lorifică o minga venită 
de la Macavei șl scorul 
devine 3—1. Devenii zbur
dă în continuare, jocul 
lor de pase place și mai 
marchează o dată, prin 
Danciu (min. 35), scăpat 
singur spre poarta adver
să, Vlădulescu nu poate 
să-l oprească și se stabi
lește scorul la pauză: 4—1

în favoarea gazdelor.
La reluare, Vega con

tinuă să domine jocul, în 
min. 48 și 50, irosind al
te ocazii de a marca, dar 
nici oaspeții nu renunță 
la contraatacurile tor ia 
viteză și în min. 51 Flo- 
rescu scapă pe extremă 
ajuns în careu, „întoar
ce" un apărător și înscrie 
4—2. După alte două ra
tări, una de la 6 metri 
— Berindei, în min, 73 
la o lovitură de colț Voi
nea plasează balonul sub 
bara porții adverse, adu
când echipa sa la o vic
torie clară, la 3 goluri di
ferență, 5—2.

VEGA: Cibotariu, Far- 
tușnic, Tunasă, Macavci 
(65 Stan), Popa, Răducă- 
nescu (68 Voinea), Dan- 
ciu, Luca, D. Gabriel, Ră
dos (52 Berindei), Covaci. 
A arbitrat Ducu Lauren- 
țiu (Sibiu).

........................-.y.-.-.-X-.-.-.'.;.-.-. z.m.v.y.v

REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE: AS. 
Paroșeni —• Minerul Lupenj 4—2; Petrolul Țiclenl 
r— F.C. Alexandria 4—1; Minerul Mătăsari — Me
talul Bocșa 2—0: Vega Deva — Petrolul Stoina 5—2; 
Minerul Certcj — Minerul Berbești 3—1; Mine- 
Ral Rovlnari — Termo Tr. Severin 0—2; F.C. Vâl
cea — Minerul Anina 3—0; Petrolul Videle — Mi- 
heral Uricani 2—2; F.C. Drobeta — Unirea Pitești

ultima etapă, Vega Deva

2—li C.S. Olt — Parângul Lonea 2- 
U 1 Castel di Sangro — 

| Pescara ICLASAMENT
1. VEGA Deva • 37 26 3 8 «2—48 81 i■ Lmpofi -- Cesena t
2. F.C. Drobeta ♦ 37 23 6 8 74—37 75 1| Foggia — ■ Bari (p) N
3. C.S Olt* 37 19 7 11 59—37 64 jj I oggia — Bari (f) XI
4. Minerul MăLăsarj 37 19 3 15 60—49 60 j Lecce — Torino (P) 1
5. Minerul Certej • 37 19 1 17 67—61 58 > i Lecce — Torino (f) 1
6. Minerul Uricani 37 17 5 15 68—63 56 | Lucchese — Cremonese 1
7. Petrolul Stoina 37 17 3 17 72—66 54 I1 Padova — Coscuza XI
8. Unirea Pitești 37 16 5 16 53—39 53 j| Palermo -— Chievo (p) 1
9. Minerul Berbești 37 17 2 18 63—62 53 a Palermo — Chievo (f) 1

10. Parângul Lonea 3T 16 5 16 67—68 53 8j Ravenna — Genoa XI
11. Mine-Ral Rovinari 37 16 3 18 52—60 51 1r Reggina — Brescia X
12. Petrolul Vidcie 37 16 3 18 51—59 51 Venezia — Salcrnitana XI
13. Petrolul Vicleni • 37 16 3 18 54—66 51 1
14. F.C. Vâlcea 37 15 5 17 45—59 50 1! Fond dn câștiguri:
15. Minerul Anina 37 14 4 19 54—63 49 ■| 107 986 066 lei
16. Minerul Lupeni 37 15 4 18 48—62 49 1j
17. Termo Tr. Severin 37 14 5 18 46—56 *7 î
13 37 14 4 19 40—50 46 1 r—ir—II—
19. A.S. Paroșeni 37 12 6 19 40—58 42 .
20. Metalul Bocșa 37 9 4 24 37—72 31 |

Pagină realizată de* Echipe penalizate la încheierea campionatului. 1 QARVN7 rRHRTItn ultima etapă, Vega Deva se deplasează la 
Minerul Berbești, iar Minerul Certei la Dacia Pitești.
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PERIOADA 10 — 16 IUNIE

BERBEC
Vă veți ajuta un prieten cu bani, ceea ce vă'i

<1

I*I1 
I
• ... _ ț dezechilibrează financiar. Mintea dv funcționează im- i 
* pecabil, găsiți soluții pentru toate problemele. Sun- ? 
1 teți cooperant; veți intra. în posesia unei sume de • 
î bani. întâlniri cu oameni importanți, veți cunoaște*!  
j și o persoană de care vă veți lega afectiv. 11î 
i
ț GEMEN

Instabilitatea unei femei vă

I
■TAUR

Activitățile sociale și de divertisment vă avanta- 
• jează. Vizita unor prieteni de departe. Un prieten din 
. străinătate vă trimite o sumă de bani pe care e bine 
, s-o păstrați. Comerțul, investițiile nu vă avantajează, 
i Nu-i cazul să faceți schimbări în relațiile afective.

I
irită și vă creează 

ț probleme. Vă sunt avantajoase călătoriile lungi. Ghi-
♦ nioane din cauza dorinței dv de a face lucrurile mai 
J puțin corect. Provocările nu vă vor aduce lămuririle 
J dorite. Vă preocupă chestiunile oculte.
ț RAC

Vi se relevă amănunte interesante privind afa- 
j cerea pe care doriți s-o inițiați. Interes mare pentru
♦ relațiile cu prietenii. Energia dv fizică este la minim 
« duminică, pentru ca luni să vă reveniți total. Rcali- 
J zare socio-profesională. Nu vă suprasolicitați. Rela- 
I țiile cu copiii vă aduc mulțumirea sufletească la care
♦ sperați. Popularitatea dv este în creștere.

; LEU
O femeie vă aduce informații deosebite. Comuni-

• Mal. Deva, ta sema
forul de la poșta veche, 
tin octogenar traversează 
strada. Iha doi pași de 
„zebră". Un șofer strigă 
ca apucat: „în cimitir 
mă..., în cimitir țl-e lo
cul I'...

Pe pieptul octogenaru
lui sclipesc trei medalii. 
Necunoscute de noi. Vin 
din istorie... Galbenul de 
aur îi dă suplețe purtă
torului; Și mândrie de 
veteran...

La atelierul de vul
canizare, de lângă auto
gara, o tânără familie se 
confesează :

„Am plătit de zece zi
le la IRE racordarea la 
rețea a atelierului. N-au 
pe cine să trimită, se 
justifică. La IGO am a- 
chitat taxa de verificare 
a apometrulul. O grăma
dă de bani I Nici el n-au 
pe elne... Noi, dacă nu 
achităm la termen curen
tul, ne penalizează I Pe 
el cine 7)“.

• Hunedoara. In fața 
primăriei, un cetățean se 
uită descumpănit, la hâr
tia pe care sunt înșira
te „o samă de cuvinte" 
— pentru a-și înființa o 
asociație familială de co
mercializare flori natura
le șl artificiale:

— xerocopie buletin de

Identitate (toți membrii); 
certificat căsătorie; ca
zier judiciar; acte studii; 
declarație pe propria răs
pundere că nu mal de
ține altă societate și nici 
nu face parte ca asociat 
la o activitate de același

Fotografii
in... cuvinte

profil; dovadă de la a- 
sociația de locatari că nu 
are restanțe la plată; do
vadă de la administra
ția financiară că nu are 
datorii; (Nu se cere încă 
să aduc! hârtie că nu al 
rude în străinătate...; cu
loarea ochilor...; opțiunea 
politică...; echipa de fot
bal preferată... Deocam
dată !...).

• Un anunț bizar ci- 
teso pe tabla școlară — 
de-adevăratelea ! — mon
tată în incinta S.G. 
„Sallexim" SRL din lo
calitate, unitate de pro

ducție —■ prestări In con
strucții ; „Dacă Gigl ga
ta în 16 mal lucrarea — 
sâmbătă liberă !". ’

Gigl Remus este șeful 
unei echipe gen Mește
rul Manole (după înzidi- 
rea Anei I).

Ilal, Gigi... Hai Gigl... 
Hai Gigl...

Am aflat că în săp
tămâna aceasta s-a luat 
sâmbătă liberă. Gigl s-a 
ținut de cuvânt.

• La Snack-bar „Ga- 
sino*.  Un bărbat între 
două vârste, cultivat du
pă vorbă, după port.., 
ascultă muzică. Ea Un 
timp, se ridică de la ma
să. E singurul consuma
tor la acea oră.

...Se ridică șl încearcă 
să valseze, după o sim
fonie de Vivaldi... Face 
Un pas, doi, trei... Apoi 
se oprește.

— Nu mai știu să dan
sez 1 De 1 Mal... De 23 
August..., de revelion— 
șeful îmi spunea: „Hai, 
Sandule, la lucru. N-are 
cine să stea. Tu ești mai 
liber... Vino, te rog I Și 
m-am dus. Asta e... Tim
pul a trecut"... Muzica îl 
învăluie în melancolie... 
Mă prinde șl pe mine.

N. PANAITESCU

A FOST ARESTAT
Recent, la propunerea 

■ lucrătorilor Poliției tnunl. 
clpale Brad a fost arestat 
preventiv numitul Octa
vian Vereș, de 24 ani, din 
Crișcior, fără ocupație, re
cidivist, care a sustras pe 
timp de noapte de la nu- 
miții S.G. și S.I. din Brad 
bunuri în valoare totală 
de 1230 000 lei. Sus-numi- 
tul este cercetat pentru să
vârșirea infracțiunilor de 
furt calificat în dauna a- 
vutului particular. (S.CR.)

SECAUTA 
FATTAȘA 

în rampa de gunoi din 
satul Mesteacăn, aparți
nând municipiului Brad, 
unde se depozitează re
ziduurile menajere trans
portate din localitate, a-a 
găsit un nou născut mort. 
Nașterea a avut loc, după 
cum ne-a informat dl co
lonel Gherasim Balint, șe
ful Poliției municipale din 
Brad, in perioada 12—14 
aprilie 1997. Moartea s-a 
datorat asfixiei mecanice 
prin obstrucția căilor res
piratorii (căluș din mate
rial textil în gură și stran
gulare cu chilot bărbătesc). 
Poliția din Brad efectuea
ză asidue cercetări șl in
vestigații în vederea iden
tificării mamei criminale 
care a curmat viața pu
iului de om, după ce l-a 
purtat în pântece nouă luni 
de zile și l-a născut. Per. 
soanele care pot da rela
ții cu privire Ia acest eve
niment tragic se pot adre
sa oricărui post de poli
ție. (GR.S.)

t 
î

Îcare plăcută cu persoana iubită. Rezolvați o proble-I 
( mă spinoasă, legată de o călătorie în străinătate. « .... .. —.

♦I

* limpede și eficientă, dar... grăbiți-vă încet. Idei sal- jț vntnnro rlr» ultimă r>lirtă pftipIp rjvofpsionnlp văI♦I j
II

străinătate. Ț 
Aveți șanse să câștigați un proces, dacă îl aveți. Se p 
țes intrigi în jurul dv. Relație stabilă cu persoana lițes intrigi în jurul dv. Relație stabilă cu 
iubită.

FECIOARA
La serviciu vi se cere să vă grăbiți cu 

crări. Banii se întorc la dv. Scurtă dispută
unele lu- ț 
cu parte- j 

nerul de viață. Veți refuza orice invitație, preferând | 
să petreceți în compania persoanei iubite. Nu vă pier.» 
deți în amănunte.

BALANȚA
Intuiție, câștiguri nesperate de bani. Doriți să as- 

cundeți ceva, dar nu vă iese pasența. Mintea vă este

vatoare de ultimă clipă. Problemele profesionale vă 
preocupă în mod deosebit. Posibile câștiguri din afa
ceri imobiliare.

i

SCORPION
Agendă ■ > lucru încărcată. La serviciu se dezbat 

probleme financiare la care aveți un cuvânt greu de 
* spus. Aveți de rezolvat detalii privind o schimbare 
J de locuință. Colaborare bună cu cei din jur. Vi se 
J face o ofertă ce v-ar putea aduce un câștig specta- 
I culos. Sunteți solicitat pentru a media conflicte.t

î♦
* 
l 
I n

11 ! 
i

!

SĂGETĂTOR
Nu mai căutați nod în papură asociaților dv pen- 
că riscați să rămâneți singur. Cineva din familie 1tru

are o surpriză plăcută pentru dv. Investiție impor-” 
tantă în terenuri sau case. Evitați să trageți sfori, >■ 
așa cum vi se propune; Succesul 
ciu vă va ridica moralul.

important la servi-]’
*

G A P R 1 G O
Posibile probleme de natură 

bune cu șeful și cu colegii. Verificați 
înainte de a le folosi. Șansă la bani, activități dej 
divertisment. Comerțul vă avantajează. Primiți o seri-, 
soare de la prieteni; veștile vă vor surprinde și vă? 
vor bucura totodată. »

VĂRSĂTOR ?
înclinație spre studiu, activitățile comerciale văl 

ț vor aduce satisfacții. Sensibilitate, vă doriți mai mul- f
• tă afecțiune. Vă veți ocupa de problemele dv de su- r
* flet. Vă pregătiți de o călătorie, dar verificați-vă ț
I atent automobilul. Veți pierde la un Ioc de cărți dacă i 
.....................■..............- ........

l

R N
financiară.. Relații 

informațiile

I îl veți accepta. Rezervați-vă mai mult timp pentru 
* copii. Idei împrăștiate, neplăceri la slujbă.

ț PEȘTI
l Zi bună, companie selectă. Atitudinea dv încon. 
I stantă trezește semne de întrebare celor din jur. Iras- 
i cibilitate; evitați discuțiile cu autoritățile. Veți avea 
‘ cheltuieli mari. Comunicare armonioasă cu partene- 
T rul de viață.
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H Melancolie ermeticăH

MARIANA,
Iți înțeleg revolta, lupta 

între generații există din 
ziua în care Eva a născut 
pe fiii săi și va ține veș
nic pentru că aceste ne
înțelegeri între părinți și 
copii înseamnă, de fapt, 
evoluție. Dacă noi am fi 
în acord total cu părinții 
noștri, nu am dori nici un 
fel de schimbare, am bate 
pasul pe loc.

Părinții noștri, și ei la 
rândul lor au avut mo
mentele lor de contradic
ție cu părinții, bunicii noș
tri. La fel, Și copiii tăi vor 
intra în „conflict" cu tine, 
când și tu vei fi privită 
o demodată de către ei. 
Această neînțelegere între 
generații este normală și 
firească în anumite limi
te. Tinerii se vor simți 
mereu neînțeleși de gene
rația bătrână care îi va 
considera obraznici și lip
siți de bună creștere. Spun 
că toate acestea au anumi-

te limite pent&i că pre. 
cum tinerii cer libertatea 
lor și adulții cer respectul 
ce li se cuvine.

Părinții noștri sunt re
voltați pentru blugii rupți, 
părul lung al băieților și 
cerceii din ureche, uitând 
vremea pantalonilor tra
pez și a fustelor mini din 
vremea tinereții lor, când 
bunicii noștri erau la fel 
de revoltați cum sunt ei 
acum.

Dacă purtând fuste mini 
sau blugii rupți- în ge
nunchi, dacă ești gălăgioa
să pe stradă și-ți place 
muzica disco, cred că nu 
e atât de grav decât dacă 
spui că Shakespeare a fost 
regele Franței și Beetho
ven a inventat radioul.

Mie îmi plac foarte mult 
aceste versuri:

„Nu contează cât de lung 
ai părul,

Ci contează cât și cum 
gândești".

INA DELEANU

Lumea cercetașilor
De câte ori ați aruncat 

nepăsători o hârtie pe jos, 
jândindu-vă că „nu moare 
nimeni din asta" ? Aflați 
în mijlocul naturii, de câ
te ori v-ați debarasat de 
resturile de mâncare, con
serve sau sticle, lăsându- 
le, pur și simplu, la voia 
întâmplării ? Sau... chiar 
v-ați pus vreodată aceste 
întrebări ? Prinși în hăți
șul cotidian de probleme 
ale acestui final de secol 
al vitezei, am uitat că de 
fapt aparținem naturii, 
„am uitat ce înseamnă 
poezia"... Entuziasmul și 
cauzele nobile le lăsăm pe 
seama altora, mai tineri 
sau mai visători. Poate 
unii dintre dumneavoastră 
ați văzut pe Cetatea De
vei un grup de adolescenți 
încercând să igienizeze a- 
cest monument al naturii. 
Ei sunt Cercetașii Româ
niei — filiala Deva, o miș
care pentru tineret, un

:țiu în care ei se pot 
„..prima, pot experimenta, 
pot face descoperiri, par
ticipând la activitățile ca
re le plac, găsindu-și în 
acest fel locul în rândul 
celorlalți semeni.

Ideca de cercetășie (scou
ting). a pornit de Ia un 
general britanic, pe nume
le sau Robert Baden 
Powell, care a trăît la în
ceputul secolului în Anglia.

Baden Powel a scris car- 
:ea „Scouting for Boys” 
„Scoutismul pentru bă- 
eți"), publicată în 1908, 
:onsiderată și azi o ade
vărată „Biblie" a cercetă- 
iei. Un an mat târziu s-au 
•reat primele grupuri de 
ercetașe, denumite ghide 
au călăuze, iar ideea cer- 
etășiei răspândită rapid 
rintre tineri a dus 
rearea asociațiilor de i 
etași In multe țări 
imii.
în România această 

mizație a luat ființă 
iigus" 1912, la inițiativa 
nor elevi de la Liceul 
ândrei Șaguna" din Bra- 
)v. In anul 1922 Româ- 
ia devine membră fon- 
toare a Organizației Mon- 
ale a Mișcării Scout, dar 
n păcate în 1936 din 
dinul regelui Garol al 
-lea a fost desființată, 
cnaște în 1990 cu denu- 
irea de Organizația Na- 
mală „Gercetașii Româ- 
ei", la început în Bucu- 
ști, astăzi fiind răspân- 
tă în aproape toate ju-

dețele, filiala din Deva 
fiind printre primele cen
tre locale din țară.

In spațiul „SCOUT" fie
care persoană trebuie să 
joace un rol, trebuie să-și 
asume o responsabilitate, 
pentru a-și aduce propria 
contribuție la realizarea 
unui proiect, idealul ur
mărit fiind cel al unei per
soane fericite, echilibrate 
și în același timp autono
me și solidare.

MONICA NICOLETA 
ZDRENGHEA, 

Colegiul Național 
..Decebal" Deva

I
*

I
*

I
*

I
*

I
*

I
*

I
k>

Să nu ne lăsăm pradă descurajării. Descuraja- 
este otrava cea mai puternică. Ea ucide pe cel 

neînțelept, ca un șarpe 
minte".

furios pe un copil fără
RAMAYANA

la 
cer. 
ale
or- 
in

Foarte emoționat de 
tristul spectacol pe care-1 
oferea un tânăr orb, a- 
șezat la colțul unei străzi 
în compania fidelului 
său câine, un trecător 
depune o monedă în far
furia respectivă. Nu se 
îndepărtează prea mult 
și cerșetorul strigă după 
el:

— Hei, domnule, mi-ai 
dat o monedă falsă I

Să ai 17 ani șl să scrii 
poezii se întâmplă destul 
de des. Dar să fii poet cu 
două volume de versuri 
publicate și să ai vârsta 
asta este într-adevăr ceva 
de excepție. Este cazul lui 
Ciprian Cosma, care și-a 
lansat recent, la Restau
rantul „Miorița" din Orăș- 
tie, volumul „Melancolie 
ermetică", apărut la Edi
tura Sigma-Plus Deva.

In cuvântul care prefa
țează volumul, Gligor IIa. 
șa spune despre Ciprian 
Cosma că „el este fără tă
gadă un talent proaspăt, 
original, care își slujește 
carma cu ambiția celui 
ce se știe chemat în lumea 
muzelor" și că pentru el 
„poezia e numai dragoste 
de dragoste sau de poezie". 
Iar Iv Martinovici afirmă 
(vezi coperta): „Dacă va 
deveni conștient de harul 
său, dacă își va lărgi și 
adânci, de pe acum, cu 
metodă și conștiinciozita
te, cultura poetică, artis
tică și neapărat, filozofi
că, dacă va dobândi un 
autocontrol asupra lucrării 
pe text, CIPRIAN COSMA 
va înțelege că poezia este 
cu totul altceva decât lim
bajul, că poezia este dea
supra cuvântului și dinco
lo de cuvânt. Și va izbuti".

Citind poeziile din vo
lum remarci, într-adevăr, 
limbajul, care pe unii ti 
va șoca, un fel de' a vedea 
lumea „nemachiată", așa 
cum este ea. Descoperi în 
poeziile sale imagini poe
tice inedite, exprimări in
solite sau cuvinte creație

proprie („Pentru totdeau
na", „Ozitate").

Descoperi și obsesia non
sensului, chiar volumul 
deschizându-se cu „Non
sensuri mortale", care spre : 
final devine in poezia „Un 
fel de glosă non-sensică", 
prima strofă (cu modifica
rea structurii versurilor) i 
„Intr-o lume plină de non
sensuri/ mortale,/ ești și 
tu, acolo, un biet animalj 
ce încearcă-n viață/ să dea 
lumii forma;/ — „Ce în
cerci ?/ când lumea / e 
non-sens mortal!".

Dar Ciprian nu este de
loc descumpănit în fața 
lumii, așa cum greșit ar 
crede unii citind aceste 
versuri. Că nu e așa o do
vedesc celelalte poezii, în 
care descoperim un tânăr 
ce vede cu luciditate ceea 
ce-l înconjoară („Noaptea 
privesc orașul de sus", 
„Țâgănci", „A venit iama" 
f.a.), chiar cu umor („Din„ 
colo de moarte" — are 
spațiul ce-ar fi trebuit să 
fie ocupat ile versuri, mar
cat de ghilimele și la sfâr„ 
șit precizarea „Numai pen
tru vizionari și paranor
mali i Vă pup pe toți!" 
C.C.). Poate că cel mai bi„ 
ne se autodefinește în poe
zia „Acel ceva" ; „Și ace! 
„ceva“J de fapt e/ ca un 
fel de/ al doilea ego,/ un 
tip de „ceva"/ care îmi 
dezvăluie/ cameleonul din 
mine,/ partea mea ascun
să,/ dovada mea șocantă/ 
pentru a voastră judecată;/ 
așa să fie...".
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Generosul donator 

întoarce, examinează 
neda șl recunoaște:

— Ăl dreptate, scuză- 
mă!

Apoi, după o clipă de 
reflecție, adaugă :

— Dar... dacă ai văzut 
că moneda este falsă, în
seamnă că nu ești orb 1

— Nu, spune cerșetorul. „ 
11 înlocuiesc pe orb, ca- » 
re este la cinema. F

se 
mo-

în data de 1 Iunie, in fata Cosei de cultură din 
Deva a fost organizat un concurs de interpretare 
muzicală.

Printre finaliste au fost tinerele Codruța Drăgan, 
Amalia Platon, Ramona Simion ți Cristina Petrică. 

Foto: ANTON SOCACI

ALEGORIE
Cu sufletul „miros de liliac** 
Privesc Ia tine
Prin fereastra lumii.

VIORICA ROMAN

7] r'i■ I 4 1*'*  *11 iTlii

MUSIC BOX
In luna septembrie Marți 

Pellow a cântat în duet 
cu Joe Gocker piesa With 
A Littla Help From My 
Friends, cu ocazia unui 
show de caritate desfășu
rat la Royal Albert Hall. 
Din grupul de acompania
ment au făcut parte cei
lalți membri ai grupului 
Wet Wet Wet și alți invi
tați de marcă, cum ar fi 
Elton John, Phil Gollins, 
Mark Knophfler și Brian 
May. Elton John a fost 
atât de încântat de muzi
ca lui Wet Wet Wet în
cât i-a invitat să cânte în 
deschiderea spectacolelor 
turneului său din SUA. 
Turneul a cuprins 30 de 
spectacole, dintre care 4 seri 
la Holywood Bowe și alte 
4 seri la Madison Square

adevă- 
tinerli 
cu a- 

noiem-

Garden. A fost un 
rat triumf pentru 
scoțieni. In paralel 
cest turneu, la 7 
brie 1988 a apărut albu
mul „The Memphis Ses
sion", o variantă remixată 
a materialului pe care l-au 
distrus în 1986, un disc de 
suflet al lor ți care 
gurat pe locul 3 în 
devenind în scurt 
disc de platină.

La sfârșitul lui 
grupul a figurat în revis
tele Smash Hits, Record 
Mirror, Daily Star, la ca
tegoria best new comers 
of the year, iar în revista 
NME a câștigat categoria 
peoples choice’s șl a figu
rat pe locul 6 
best album of 
LP-ul Popped 
Out.

De departe, 
fost foarte bun pentru gru-

pul Wet Wet Wet, având 
albume ce s-au vândut In 
milioane de exemplare șl 
turnee cu casa închisă. 
Trebuia ca in 1989 să re
vină cu un album care sfi 
le aducă consacrarea eu-

Aș vrea s-alerg 
Ne cununăm în larg 
Iar tu mă treci 
Pe-al valurilor prag 
Sub zâmbetul misterios 
AI lunii.

GEORGIANA BALDEA

—

a fi- 
UK. 
timp

1988

la categoria 
the year cu
In Souled

anul 1988 a

WET
WET

WET (IV)
ropeană. De aceea, la în
ceputul lui 1989 au început 
lucrul la noul album în 
studioul din Gorn Wall, 
apoi în studioul Lined- 
shire, pentru ca finaliza
rea să se desfășoare în 
studioul lui Peter Gabriel, 
Real World Studio din

Bath. Procesul de produc
ție a durat foarte mult, 
grupul fiind foarte meti
culos în realizarea albu
mului. Intitulat Holding 
Back The River, albumul 
a apărut de abia în octom
brie 1989. Până la apari
ția albumului, 
participat la 
Festival, The
Festival și Ia Belgium Mu
sic Award. La începutul 
lunii martie grupul a fost 
invitat la festivitatea Brits 
Award, la care a câștigat 
categoria Best New Group 
Of ’88.

Wet-Wet Wet a fost in
vitat ca headliner la cel 
mai mare concert desfă
șurat în aer liber în An
glia, mai mare chiar șl 
decât celebrul concert din 
1969 al grupului Rolling 
Stones de la Hyde Park. 
Gronica showului din re-

grupul a 
San Remo 

Montreux

rr:•,»*»"»"**»*«^*"«** ,*****" ’**! ,I,I%*z«*«*» ,Z“Z*X ,C"l*» ,»,»*Z -**«**** “«,*,»*I ,«*«*« ,**" aS«** ’»*................ ............... ..
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vista Q avea titlul: 
ma dată a fost Woodstock, 
apoi Hyde Park, Iar acum 
este Glasgow Green" In 
NME se afirma: JJe acum 
lumea trebuie să noteze 
că muzica lui Wet Wet 
Wet nu este la fel cu cea 
a altor trupe pop ei este 
produsul a patru minți în
fierbântate". Concertul a 
avut loc la 10 septembrie 
1989, în fața a 75 000 de 
spectatori, în parcul Easă 
End din Glasgow. Intr-un 
interviu Neil spune: „Am 
vrut să dăm ceva înapoi 
minunaților oameni din 
Glasgow, care ne-au sus
ținut în toți acești ani. de 
când am început să cântăm 
împreună și mai ales ce
lor care nu aveau posibi
lități materiale să ne vadă 
în concert".

— va urma — 
IIORIA SEBEȘ AN
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Oamenii vin cu multe probleme la 

Cu ce soluțiiprimărie.
Pe peretele secretariatului 

prin care omul trebuie sa 
treacă pentru a se înscrie 
și a intra în audiență la 
primarul — dl Ilie Botgros 
— sau viceprimarul — 
Gheorghe Petrilean — o- 
rășului Aninoasa cineva a 
așezat un carton pe care 
scrie : „Vine omul/ stă
oleacă/ mai discută/ dar 
și pleacă". Dl Gh. Petri
lean cu care am stat de 
vorbă recent, ne-a spus:

— Da, după ce i se în
registrează problemele sau 
reclamațiile ce le are.

— Când vin oamenii la 
Primărie, die viceprimar?

— N-aven; program de 
audiențe. Ei pot veni în 
fiecare zi la primar, la 
mine sau la dl AureJ Cos- 
tinaș, secretarul Consiliu
lui local — in fiecare zi 
de la ora 9 în șus, căci 
avem grijă ca în mod per
manent. unul din noi trei 
să fie în sediu. Fiecare 
serviciu al primăriei are 
afișat pe ușă program, de 
primire a cetățenilor.

— Cu ce probleme vin 
cetățenii la primărie ?

— Cu foarte diverse, Ce
le mai multe se referă Ia
»—♦
1N LOC DE ZÂMBET,

VORBE SECI

Ca peste tot, și în ora
șul Hațeg sunt mai mul
te magazine care sl ocu- 

■ pă de vânzarea de haine 
ve'chif aduse de peste 'gra
niță așa-numitele „second 
hand".

JJnul dintre acestea, șl- - 
tuat centrai, pe strada Tu- 
doi VladimirescSi, face 
concurență celui' profilat"- 
pe încălțăminte, de alături 
— al S.C. Țara Hațegu
lui Cel cu vechiturile ex
pune pantofi purtați — 
mulți foarte murdari și
WWAW.'Avr.vz/Avri

notă

Z.V.WAW.VW.VAVW

j cu aspect jalnic (o femeie 
care se respectă oricum 
nu și-ar cumpăra de aici 
așa ceva) și are înscris 
prețul cu creion sau cu 
pix pe talpă. Nu toată lu
mea știe, nu toți pot dis
tinge acest amănunt. Un 
posibil cumpărător a în- 

I trebat-o recent pe lUcră- 
I toare i de la ghișeu : „Cât 
I costă acești pantofi

Răspunsul a venit acru, 
I răstit. „Scrie pe ei, n-am 

de unde să știu". Ieșind 
degrabă din prăvălie, o- 
mul a bombănit ca pen
tru sine: „Dacă nu-i pla
ce meseria asta, de ce nu 
face altceva Dacă în 

| locul cuvintelor seci ar fi 
primit o informație co
rectă, binevoitoare, un
zâm bet chiar profesional, 
ca și obișnuita invitație 
pe care o fac întotdeau
na oomereianții profesioniști 
— mai poftiți pe la noi —, 
cu siguranță că vânzări
le din ziua aceea ar fi 
fost eu ceva mai mari... 
(E.S ..

pământ.
— Dar la Aninoasa Le

gea fondului funciar n-are 
ce căuta.

— Nu, însă se iscă re- 
clamațni între vecini cu 
privire la intrarea unuia 
în terenul celuilalt. Nu
meroase sunt certurile în
tre vecinii din blocuri, de
ranjarea liniștii publice. 
Vin cei ce vor să se pri
vatizeze.

— Cum procedați în ca
zul reclamațiilor ?

— Le înregistrăm, după 
care trimitem reprezentanți 
ai comisiilor de speciali
tate la fața locului. Așa 
procedăm în toate cazu
rile, fără excepție. In a- 
cest fel reușim să le solu
ționăm rapid, chiar la fa
ța locului, cu participa
rea chiar a celor în cauză.

— Multe aspecte aduse 
la primărie de către cetă
țeni se referă la atribui
rea de locuințe ?

— Nu. La Aninoasa pro
blema locuințelor nu se 
pune.

— Găsiți soluții la toa
te aspectele ce le aduc oa
menii la cunoștința pri
măriei ?

La Tabăra pentru copii de la Costcști se lucreză în aceste zile la re
pararea acoperișurilor căsuțelor, amenajarea spațiilor verzi, la alte reparații. 

Foto V. NEAGU

(Urmare din pag. 1)

retorilor însămânțători) din 
județele arondate — res
pectiv Timiș, Araa, Cat aș 
Severin, Alba, Bihor șFHU- 
nedoara.

In condițiile tranziției 
spre economia de piață, 
austerității bugetare și 
privatizării, s-a stabilit ca 
taxa de montă prin însă- 
riânțări artificiale la spe
cia' bovine să fie de 25 000 
lei, cu o repetare gratuită 
a acesteia. în același timp, 
este de menționat că tot 
cu plată se fac și urmă
toarele însămânțări, înce
pând cu cea de a treia o- 
pcrațiune, după ce, în 
prealabil, s-a realizat un 
e xamen ginecologic de 
specialitate de către me
dicul veterinar din zonă 
pentru femela (vacă sah 
junincă) la care se repetă 
monta. Pentru crescătorii 
de animale și pentru cei 
interesați să cunoască mo
tivația taxei amintite (ca
re nu acoperă nici pe de
parte cuantumul cheltu
ielilor reale efectuate), ca

pleacă ?
— Da, la marea majori

tate. în caz de neînțelegeri 
între vecini le cerem ce
lor ce se află în conflict 
să găsească calea împăcă
rii, căci astăzi procesele 
In instanță sunt foarte 
scumpe. Reușim treaba as
ta în marea majoritate a 
cazurilor. Tocmai de aceea 
sunt puține procese pe a- 
ceastă temă.

— Sunt și probleme pe 
care nu le puteți rezolva?

— Din păcate da. Iată 
un exemplu: recent a ve
nit la Primărie un om șl 
a reclamat că porcii mis
treți — foarte numeroși 
în zona noastră — îi dis
trug recolta. N-ave... cum 
interveni pentru a-1 ajuta. 
Un alt caz — pe care vă 
rog să-l ridicați în aten
ția organelor județene 
— privatizațil reclamă că 
pentru obținerea multor 
autorizații de care au ne
voie — sanitare, de me
diu ș.a. — trebuie să 
meargă la Deva. Propun 
înființarea de puncte de 
lucru ale organelor vizate 
și la Petroșani.

TRAIAN BONDOR 

Câteva precizări privind noua 
organizare a O|RSA

să nu existe suspiciuni ce 
ar putea viza o posibilă 
„îmbogățire" a operatori- 
lor-însămânțători, trebuia 
spus — cum preciza inter
locutorul — că din cei 
23 W> lei, mai mult de 
3 800 lei reprezintă TVA-til 
aferent perceput serviciu
lui prestat(intenția . fiind 
să se facă demersurile cu
venite perftru ca astfel 
de situații , să se, excepteze 
de la plata TVA, având 
în vedere și situația finan
ciară precară a multor 
proprietari de animale — 
nr.). Apoi, ținând seama 
că din diferența de peste 
210(80 lei, ce mai rămâne 
din cei 25000 lei, ce se 
constituie Ca fond de sala
rii pentru plata operatori- 
lor-însămânțători, mai tre
buie achitate și obligațiile 
prevăzute de lege (impo
zit, șomaj și altele), rezul
tă că partea ce rămâne șl

PE TEME RUTIERE 
ALERGĂTURA 

ȘI BANI
De la începutul acestui 

an, la Biroul Poliției Ru
tiere Hunedoara s-au pre
zentat 99 de persoane ca
re au declarat pierderea 
permisului de conducere 
sau a certificatului de în
matriculare a mașinii. Lu
crătorii Biroului consideră 
că unii dintre cei în cau
ză au dat dovadă de ne
glijență, prin aceea că 
și-au lăsat actele în ma
șini, expunându-le astfel 
hoților.

Pentru cei care nu știu, 
amenda ce se plătește pen
tru pierderi de permise și 
certificate de înmatricula
re este cuprinsă între 16 000 
și 40 000 de lei, conform 
Regulamentului pentru a- 
plicarea Decretului 328/’66, 
republicat.

PERMISE 
SUSPENDATE

In luna mai a acestui 
an, lucrătorii Biroului Po
liției Rutiere Hunedoara au 
ridicat, în vederea suspen
dării, 61 de permise de 
conducere auto, pe o pe
rioadă cuprinsă între 30 de 
zile șl trei luni. Din tota
lul permiselor ridicate, un 
procent de 45,9 la sută es
te reprezentat de cazurile 
în care s-a constatat con
sumul de alcool ia volan.

SORIN BL ADA

se dă sub formă de sala
rii nu depășește- 11 000 lei 
pentru însămânțarea arti
ficială realizată. Nu sunt 
deci. motive care, să facă 
loc la speculații vizând 
„îmbogățirea" operatorilor- 
însămânțători. Mai facem 
și precizarea că OJRSA va 
asigura, în continuare, in 
mod. gratuit, materialul 
seminal, suoortând și 
cheltuielile legate de apro
vizionarea cu azot tichid 
și cu materiale consuma
bile necesare punctelor de 
însămân’ ări artificiale. In 
ceea ce privește activita
tea de însămânțări artifi
ciale la specia porcine, a- 
ceasta va fi preluată tot de 
către „Scmtest", reprodu
cătorii urmând să fie în
treținuți șl exploatați și în 
viitor în cadrul OJRSA.

De asemenea, în altă 
ordine de idei, este de nj 
levat faptul că OJRSA îșl

întortocheatele cărări
* Concubinii din Rcea • Țigan, dar om de 

treabă, muncitor • Țiganca furată și ucisă în 
Germania • Binefăcătorii satului • Primăria 
ajută cât poate * Apel de suflet.

In fața ușii biroului pri
marului comunei Totești 
stătea, într-o dimineață a 
sfârșitului de mai, o fe
meie subțirică, de zârstă 
mijlocie. După culoarea 
pielii am înțeles că era ți
gancă. Am întrebat-o de 
ce sade acolo și ne-a răs
puns :

— Mi-a trimis vorbă dl 
primar să vin până Ia 
dumnealui. Am venit, dar 
văd că este ocupat.

I-am propus să stăm de 
vorbă și a acceptat, așa că 
am intrat intr-un birou a- 
lăturat șî am purces la un 
dialog.

— Mă cheamă Tănasă 
Elisabeta și sunt din satul 
Reea — a început femeia. 
Eu și familia mea trecem 
printr-un mare necaz.

— Ce anume ?
— Bărbatu’ meu — Mun

tean Dan îl cheamă — a 
paralizat de o parte a cor
pului...

— N-aveți același nume 
de familie.

— Nu, că suntem îm
preună de mulți ani, dar 
nu ne.am căsătorit.

— Deci, soțul (concubi
nul) a paralizat. Se mai 
poate face bine 1

— Doctorii spun că nu. 
L-au scos în pensie.

-— Deci a muncit.
— Da, la Hunedoara, la 

Călan, la Hațeg. Este el ți
gan, dar om de treabă.

— Ce pensie i s-a sta
bilit ?

— 219 000 lei. E ceva de
cât nimic. Că n-avem nici 
pământ, nici măcar casă. 
Am avut casă, da’ am vân. 
dut-o.

— De ce ?
— Păi uite, domnule dra

gă, fata cea mai mare — 
era tare frumoasă — au 
furat-o niște țigani din 
piața din Hațeg, au dus-o 
în Germania, unde au o- 
morât-o. Au adus-o, nu știu 
cum, la Ploiești. Am fost 
chemați s-o recunoaștem și 
a trebuit să ne ducem. 
Cum n-aveam bani, am 
vândut casa.

— Atunci unde locuiți 1
— Intr-un fel de baracă 

ce ne-au făcut-o pocăiții 
din sat pe o fundație ve

va extinde controlul ofi
cial ’al producției de lap
te, acțiune în . care acum 
este cuprins abia 10 la su
tă din efectivul de vaci e- 
xistente in județul nostru, 
urmărindu-se ca, în scurt 
timp, să fie dublat numă
rul acestora, în scopul de 
a cunoaște performanțele 
productive ale vacilor, pre
cum și performanțele tau
rilor utilizați în rețeaua de 
reproducție.

Cu toate că pare ridica
tă taxa percepută pentru 
însămânțări artificiale, în 
raport cu situația mate
rială octală a unor pro
prietari de animale, tre
buie totuși să subliniem 
avantajele certe ale aces
tui sistem de montă, unde 
se utilizează numai ma
terial seminal provenit de 
la tauri rasă din țaj$ 
și din străinătate, care, la 
rândul lor, sunt descen- 

che și părăsită. Oameni de 
treabă pocăiții din Reea l

— Aveți copii ?
— Șase. Cel mai mare 

are 16 ani, cel mai mic un 
an și patru luni.

— Din ce trăiți opt su- 
flete 7

— Din salariul lui Dan, 
acum din pensie, din alo
cația copiilor. Muncim, eu 
și copiii mai mari, pe la 
oamenii din sat. Ne-a aju- 
tat cu bani și făină un 
domn din Hațeg.

— Cine ?
— Știu că îl cheamă An

drei și are moară. Oame
nii din Reea ne dau mân
care, haine vechi.

— Primăria comunei v-a 
ajutat cu ceva ?

— Cu bani. Cred că și 
astăzi de aceea m-a che
mat dl primar (Iulius Le- 
pădătoni), să ne mai ajute 
cu ceva.

In ziua când am fost la 
Totești ■ am umblat mult 
prin zonă și n-am mai pu
tut ajunge la primăria co
munei. Câteva zile mai a- 
poi l-am căutat la telefon 
pe primarul localității, dar 
nu l-am găsit. Am vorbit 
cu dl Ionel Cozac, vice, 
primarul, căruia i-am pus 
întrebarea de mai sus.

— Am ajutat mereu fa
milia respectivă — ne-a 
răspuns interlocutorul. A 
fost pe tabel de fiecare da
tă când am acordat aju
toare sociale. In acest an 
i-am dat peste rând, căci 
bugetul pe acest an a ve
nit târziu, 200 000 lei. In 
1997 îi vom acorda ajutor 
încă de 4—5 ori. Procedăm 
astfel, deoarece este o fa
milie necăjită, dar cumse
cade.

In ce ne .privește, am 
scris rândurile de față în 
ideca de a susține ceea ce 
a spus cineva și anume, 
că viata omenească pășește 
pe cărări extrem de întor
tocheate și în speranța că 
poate, se vor găsi și alți 
oameni cu inimă bună ca
re pot veni în sprijinul 
familiei de țigani cu șase 
copii din satul Reea, co
muna Totești.

TRAIAN BONDOR

denți ai campionilor rasei 
Siemental și Holștein-Friză 
din Europa. Analogia ce 
se poate face în cazul în- 
sămânțărilor artificiale și 
montei naturale, cu tauri 
neautorizați, este cea a fo
losirii unor semințe din 
categoria elită cu semințe
le din înmulțirea a pa
tra (!).

Se știe bine că progre
sul genetic în zootehnie 
nu se poate obține folo
sind Ja montă tauri neauto
rizați, o astfel de metodă 
determinând degenerarea 
efectivelor de animale și 
scăderea potențialului lor 
productiv, implicit a pro
ducției de lapte și carne, 
ceea ce afectează negativ 
și veniturile crescătorilor 
de animale. Tocmai de *•  
ceea, H.G. 1223/1996 pre
vede sancțiuni drastice (a- 
menzi de la 600 000 Ia 
700 000 lei) pentrjj folosirea 
la montă a unor tauri ne
autorizați, ca și în cazul 
refuzului castrării tauri
lor și tăurașilor care în pe
rioada de vară vor fi în
treținuți pe pășune.

•. . . ».................................
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CUM PARCĂM? i•

f

Parcarea autoturismelor 
reprezintă pentru mulți 
conducători auto un lucru 
încă necunoscut. Acest 
fapt 11 dovedește șl zrua 
de duminică, 8 iunie a.c.f 
când Dacia 1310, cu nr. de 
înmatriculare HD 02 WXT 
a blocat timp de circa 20 
de minute mai multe 
mașini, in imediata apro
piere a pieței din Micro 
15.

Intr-o situație asemă-

nătoare s-a aflat șl auto
turismul 4 HI 186, a că
rui prezență neregnlamen- 
tară a împiedicat accesul 
din parcare în stradă al 
altor două mașini, timp 
de mai bine de 15 minu
te.

Așadar, domnilor con
ducători auto, mai multă 
grijă unde parcăm șl mai 
ales cum parcăm I

MURAL CASA

(C. P.)

MURAL QUARZO
Ș vopsele lavabile pentru
5 zugrăveli interioare și 

exterioare — import 
’« - -

*•
■

£ din

Italia

Vi le oferă

MAGAZINUL VALENTIN

OFERTA 
EXCEPȚIONALA 

— CELE MAI 
MICI PREȚURI 
DE PE PIAȚA

—s /.

ÎNCĂ UN MORT ÎN ACCIDENTUL
DE LA MINA DÂLJA

Deva, zona Casei de Cultură, tel. 21G160. >
• - -- J:

(73) J:
----- •*

’•a
i

deschis zilnic între orele 8—19 
(sâmbăta 9—13).

*

/ânțpă a/e noastre V

Ortce servicii în bomeniuf fotografici
* ^coefopari filme
* fotografii pentru amatori $1 în stubio
* fotografii pașaport, fegttimatu < Urgent
* preturi accesibile

S^pe/a/1 /a profesionisti/ I_
Duminică, 8 iunie a.c., 

în secția de terapie in
tensivă a Spitalului Ju
dețean Timișoara s-a stins 
din viață încă unul 
minerii accidentați 
Mina Dâlja. Numele 
lui decedat duminică 
Mihai Râmbu — 34
ani. Din cele șase victi
me internate la spitalul 
timișorean, mai supravie
țuiesc doar două. în spi
tal mai este internat doar 
Ștefan Cocea — 48 de

din 
la 

ce- 
este 

de

ani, oSruia 1 se aplică in 
continuare tratament 
tensiv. Conform 
declarate de 
cadrul secției 
pie intensivă, 
sibilitatea ca 
unei evoluții pozitive Ște
fan Cocea să fie transfe
rat Spitalului Municipal 
Petroșani pentru continu
area tratamentului până 
la vindecare

in- 
celor 

medici din 
de tera- 

există po
pe fondul

A. S.

Societate comercială
cu capital privat

VINDE EN GROS Șl
EN DETAIL

j 
!
1
1
1

£N

f 
.•

£
I
I
fint. 26.
•.

S.C. MATEX S.A. DEVA

str. Dorobanților, nr. 34,

VINDE LA PREȚURILE CELE MAI AVAN
TAJOASE următoarele tipuri de mobilier 

?plusat:
— HOLURI
— COLȚARE
— CANAPELE
— PATURI DUBLE
— PATURI MEDII
— PATURI SIMPLE 

Produsele surd extensibile. 
Informații la tel.: 054 221542,

— 2 419 000
— 2 900 000
— 1 830 000
— 1 680 000
— 1 130 000
— 887 000

213925,

i

SiradaA Muresapo Bl 2
(Fost FOTO CENTRAL- lângă Casa de Cultură)

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

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

Apă minerală BIBORȚENI, 1,5 1 PET

Bere

— BEGUN
— SILVA
Rom — 32 grade 

Hârtie igienică.

J
J

1

1

1•
■ PRIN CHIOȘCURILE Șl PUNCTELE ț 

PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul ( 
liber" din DEVA (lângă „Com'A“ si în „Mi- l 
cro 15“), HUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD ț 
(la sediul S.C. „Mercur”), ORAȘTIB (lângă < 
„Palia"), HAȚEG (secția foto) |

SE AFLA ÎN VANZARE;
,1

■
• Imprimate pentru preschimbarea per- r 
dor de conducere aule 7miselor de conducere aule
• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic9 chibrituri 

i * brichete
• timbre poștale
• plicuri
In aceste unităti funcție.nează AGFA I II t 

PENTRU PRIMIRFA ANUNȚURILOR 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

I

I

A 
I
5 i 
i

I
DE r

<

F

INTERNET 
țin RECEP PLUS 

VW f 1 «I M •/ **

O -VA Bd. DECEBAL Bl. P 
W»Tel. 212726 218205 «S

ANUL IX • NR. 1903 >

„MARMOSIM“ S.A. SIMERIA < 
s

eliberează certificate de acționar și plătește % 
dividendele acționarilor săi, la sediul societății, < 

,- în perioada 11—30 a fiecărei luni, în zilele dej 
marți, miercuri și joi ale fiecărei săptămâni, < 

£ între orele 9—11. j
> Plata dividendelor se face pe baza certifi-f 
/ catului de acționar. c
ț Informații suplimentare la telefon 660851,J 
v interior 22. £
j ---- 4-------------------- 5

if

S.C.
str. Cuza Vodă, nr. 24,

BANKCOOP S;A. ORĂȘTIE

Vinde la

• OLTCIT SPECIAL

Preț negociabil.

Relații la Bankcoop S.A. Orăstie.
Tel. 647456 — 647565.

PROROM 6 STORADO PREST

CRESC SI BURUIENILE

DAR ACUM PRAȘILA 

. E DE DOMENIUL

imii
O DATA cu porumbul

TRECUTULUI

PENTRU CA E SUFICIENT

1

C

Angajăm agenți publicitari în toate jude-! 
tele țării. Program flexibil, câștiguri nelimitate.! 
informații 064-199373 sau 064-198262.

, .... ■ ... a - U < «*.•«  '.NN*.

MgDEX’
XI > M4

CEL MămXRE Blsr LBVrrOH 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DIN ȚARĂ

Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ . 
j k : tntr-o gamă diversificată?

Aveți nevoie de LAVEȚE DIN BUMBAC
- - •■ pentru atelierul D-voastră?

Dorit: ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ
■ _ • de cea mai bună calitate?

TOATE LA.CELE MAI BUNE PREȚURI!
sl’NAȚl.NE-ACUM LA TELEFON 018-623482 sau 064-

193493
Pentru chentn noyti’fideli reduceri până la 12%! 
Depozit sat.Vlaha, Jud. Cluj '•QWlfete» 
Orar. Zilnic 08-20: Sâmbătă 08-16 ‘

OLTCHIM SI ALCEDO 
VĂ RECOMANDĂ

CU NUMAI 72.000 DE LE! IA HECTAR 

Spre deosebire de prașilo 

traditionaid, SANOLT acționează 
o 

în combaterea buruienilor chiar și 

după mai multe ploi. De aceea 

tratamentul presupune o singură 

aplicare si deci veți cheltui bani o 

singura dată, obținind o culturi 

fără buruieni. Ieftin si eficient, 

SAN0L1 se poate aplica pană când 

porumbul are 6-7 frunze. 

Comandați acum SANOLT la : 
ALCED.C S.R.L. distribuitor al OLTCHIM S.A. 
$1 al celor mai importanți producători de 
pesticide din lume

A LCEDO
«■ICTENUl *ECOLTElOH  AAnATOAS»

TRATAMENTUL CU

SANOLT
OBȚINEȚI 0 RECOLTA DE MILIOANE

CHIM i
OMAN.*

Perfecțiune în calitate

Tel: 061.76.10 51
■ ■»I ’• -

01.323,76.45

— •-♦—• * •

*

«
t

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
AL JUDEȚULUI 

HU NEDOARĂ—DEV A

ORGANIZEAZĂI

♦
I+
J rea
j toarele unităti școlare :i__ _ _
I*
I* —
t__
1_• —I_
I „

* —«
♦L

■

I

I

*

f

r.
i.

Licitație publică deschisă pentru închirie- 
unor spații temporar disponibile. Ia urmă-

Grupul Școlar Industrial Metalurgic Hu- J 
nedoara
Liceul Teoretic
Școala
Școala 
Grupul
Școala 
Școala 
Școala
Grupul Școlar Industrial Minier 
Licitația va avea loc în data u

1 1997, ora 10, la sediul Inspectoratului Șco-»• 
T Iar al județului Hunedoara — Deva, str. Gh. M
* Barițiu, nr. 2. V

Relații suplimentare la sediul școlilor sus- y
* amintite și la Inspectoratul Școlar Județean î*
* Hunedoara — Deva, tel. 213315; 2157^a. 1

„Silviu Dragomir' 
Generală Nr. 6 Vulcan 
Generală Unirea 
Școlar M.R. Simeria 
Generală Brănișca 
Generală Călan
Generală Dobra

Ilia

•tv . . M.■Sr 
I?IV

Vulcan. M 
de 16. VI. jj
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srWBLICITATe
Hunedoara deschide curs 
pentru Școala de Șoferi 
Profesioniști, categ. B, 
3, E. Informații la AER, 
Deva, str. George 
buc, 21, tel. 212822. (568F

Boș,

VANZARJ — 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent aparta
ment două camere, tel. 
777165, după ora 18.

(0367)

• Vând autoutilitară 
„Mercedes" 207 D, 
1,5 tone, cu carte de 
identitate și autoriza
ție sanitară. Stare ex» 
cepțională. Informații 
Ia tel. 211275.

• Vând Opel Record, 
1700. Informații Hațeg, 
bloc ,Bucura II, ap. 13.

(9369)

mic 
sta-

• Cumpăr frigider 
sau mare, folosit, în 
ce bună. Tel. 215729.

• Vând apartament 
camere (Liliacului), ultra-
am’enajat, 2 boxe. Tele
fon 221030.

• Vând două mașini în 
ghețată, cu două, respec
tiv, 
suc, 
ton

guri,trei
cinei capete. 

711417, orele

dozator 
Tclc- 

12-18.
(4152)

• sc TRADING ZENITH 
SERV DEVA anunță in
tenția de autorizare din 
punctul de vedere al pro
tecției mediului a spațiu
lui situat în Deva, strada 
Bejan, bl. G7, parter, am
balare produse alimen
tare. Toate reclamațiile și 
sesizările se primeso pe 
adresa APM, str. A. Vlai- 

termen de 
data pu-

• Cu mare durere, ma
ma, sora, cumnatul și ne
poții anunță trecerea în 
neființă a dragului lor 

coi. (r) DANIIL 
MOGOȘANU

Dumnezeu să-l ierte șl 
să-l odihnească în pace. 
Familia.

(4731)

trei SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

cu, nr. 25, 
15 zile- de 
blicării.

in 
la

(5754)

• Suntem alături 
de familiile Gârțină șl 
dr. Hațegan la 
serea in neființă 
mamei lor din 
Dumnezeu s-o 
Familia Orban 
ric și Maria.

tre- 
a 

Cuglr. 
ierte. 
Eme-

(5748)

(5703)
■ Vând tractor chine

zesc 15 GI’, drujbă, set 
motor 1310, noi. Telefon 
621291.

3• Schimb apartament 
camere, două balcoane. 
Câmpulung Muscel cu 
Deva. Câmpulung Muscel 
tel. -------821277.

(5738)
• Vând apartament trei 

camere decomandate sau 
schimb cu două camere, 
plus diferență. Telefon 
218698.

(4164)

ÎNCHIRIERI

• MANAGERUL SO
CIETĂȚII COMERCIALE 
AGROMEG S.A. GEOA- 
GIU convoacă adunarea 
generară extraordinară a 
acționarilor, la data de 
24. 06. 1997, ora 10, în 
sala de ședințe Agromec- 
Gecâgiu, pentru toți ac
ționarii înregistrați în Re
gistrul 
sfârșitul 
1997.

(5737)
• Vând auto VW Trans

porter dubă 1806 cmc, an 
fabricație 1992. 50.000 km, 
Diesel. Tei. 213145, dl 
Rokcr.

• ( 
soni eră 
preț 
917612.

Caut cu chirie gar- 
ră sau apartament, 

rezonabil. Telefon

(6046)
OFERTE

DE SERVICII

Acționarilor la 
zilei de 30. 04. 

A doua convocare 
în data de 9. 07. 1997, ora 

loc. Infor- 
societă- 

168.
(5470)

10, în același 
mâții la sediul 
ții sau la tel.

• Cadrele didacti
ce și personalul ad
ministrativ de la Gru
pul Școlar Industrial 
„Horea" Deva sunt 
alături de prof. Cârți- 
nă Rodica, directoa
rea școlii, la greaua 
pierdere pricinuită' de 
trecerea în neființă a 
scumpei sale mame. 
Dumnezeu s-o ierte 
și s-o odihnească!

(5757)

REGIONALA C.F.R. TIMIȘOARA 
sediul în Timișoara, bdul 16 Decembrie 1989, 

nr. 2
Scoate la licitație publică în vederea în

chirierii: spații comerciale, magazii, terenuri, 
spații publicitare in stații și tren Inter- City.

Licitațiile vor avea loc Ia sediul Regionalei
C.F. Timisoara, ora 9, la următoarele date: 

16. VII, 31. VII ; 19. VIII ; 5. IX, 30. IX. 
și sunt organizate pentru următoarele 

: Armeniș, Banița, Glogovăț, Reșița 
Baziaș, Margina, Iscroni, Simeria, Geoa- 
Brad, Bătuța, Ilia, Hunedoara, Făget, 

j Secția L5 Deva, Orăștie, Pui, Păuliș, Ciopeia, 
I Simeria Depou, Petroșani, Păclișa, Topleț,

Păuliș LunCa, Lupeni, Livezeni, Vulcan, Do
bra, Mintia, Băiești, Bretea Strei, Subcc- 
tate, Răchita, Simeria Triaj, Bouțari, Jebel, 

’Timișoara Nord, Pestișul Mare, Ilteu, Mănăș- 
1 tur, Stamora Moravița, Lugoj, Timișoara 

Carpiniș, Timișoara Est, 
Ciacova, Periam, Cenad, 
Sânnicolau Mare, Ce- 

Pișchia, Giarmata, Săcălaz, 
«Orțișoara, Oțelu Roșu, Club CFR Caransebeș, 

Ora-

II

cu

i stații CF: 
Sud, 
giu,

(1725)
• Vând casa Deva, str. 

V. Babcș.
£.‘0282.

31, telefon

(5734) 
urgent apar- 

str.
A, ap. 

tel.

• Vând 
lament două camere, 
Bradului, bl. 15. sc. 
47, etaj IV. Câlan, 
731227.

(grt)
• Vând apartament 2 

camere, Deva, Al. Romani
lor. bl. 23, an. 35.

(6040)
• Vând apartament 2 

camere, ultracentral, tel. 
6JG016, după ora 16.

(4721)
• Vând Skoda S IOO, 

stare de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 218386.

(4726)
• Vând garaj central, 

Simeria. s<-- A. iancu, tel. 
GG1G59.

(4727)
• Punctul Farma

ceutic Veterinar Brad, 
strada Trandafirilor, 
1, spre Spital, -vinde 
furaje concentrate, 
PVM pentru păsări, 
porci, viței, cu pre- 
comandă. Livrăm en 
gros. Telefon 054/ 
655101.

(1125)

• S.6. ENETech 
COMPUTERS S.R.L. 
vă oferă la cele mai 
mici prețuri; calcu
latoare; imprimante; 
consumabile ; acceso
rii. Deva, P-ța Vic
toriei, nr. 2 A (IPH), 
ct. 4, earn, 
fax : 212430:
interior 171

404. tel?
213730,

Meditez limba en_ 

admitere. 
(8216)

gleză orice njvel, inten. 
siv, emigrare.
Tel. 621609.

• U.M. 01719 
gajează militari 
de contract (șoferi). Rela
ții la sediul unității.

(5753)

Deva an" 
pe bază

* MV * «W • «M» t

• INFODIALOG HU- 
nedoara, tel. 714G92, 
angajează prin con
curs analist — pro
gramator. inginer e- 
lectronist, croitoreasă. 

(4165)

• Angajăm vânzătoa
re, în domeniu] biroticii șl 
papetăriei, fizic plăcut, 
maxim 30 de ani, Tel. 
224549 : 230899.

(5760)

PIERDERI

• Pierdut legitimație 
serviciu și buletin de 
identitate, pe numele 
Horja Maria, Le declar 
nule.

DIVERSE

• începând cu data de
45. 06. 1997, Filiala A6R

• Vând 3 FA 
fabricație 1989. 
iplcfon G50420.

(. 60, an 
remorcă .

<41!!6)
• Cumpăr motor Mitsu- ■ 

tushi I,ancei'., pe benzină. 
®ii '.'-tie. tei. 642470. după 
urj 19.

(5472)
220 

îl 
avariată, în- 
Tel. 770876.

(9358)

• Vând Mercedes 
Diesel, înmatriculat, 
Dacia 1300. 
malric.'ulatu.

• SG ROMIS NECK AR 
EXIM SRL anunță inten
ția de autorizare din 
punctul de vedere al pro
tecției mediului a depozi
tului din str.- N. Titu- 
Icscu, nr. 21, 22, Hațeg. 
Eventualele contestații se 
depun la APM Deva, str. 
A. Vlaicu, nr. 25, în ter” 
men de 20 de zile de Ia 
data publicării.

(9368)
• S.G. OpTODIA 6RL 

HUNEDOARA anunță ma
jorarea tarifelor la lucră
rile 
sută. 
1997.

• Cu adâncă durere, 
familia anunță înce
tarea din viață a celui 
care a fost un bun 
soț, tată șl bunic 

col. (r) DANIIL 
MOGOȘANU

Corpul neînsuflețit 
se află depus la Casa 
Armatei. Funeraliile 
vor avea Ioo astăzi, 
10. OG. 1997, ora 12.

(5745)

executate cu 50 Ia 
începând cu 1 iulie 

(4166)

• Solicit împrumut în 
lei contra garanție 
biliară. Tel. 620413.

(6151)

COMEMORĂRI

• In 7 iunie 
plinit 6 ani de 
cesul celei care

l’rof. ELENA
Odihnește-tc 

Doru.

i mo

s-au
la
a fost
CIOTA 

în pace 
(184G44)

DECESE

îm- 
dc-

i

cu• Familia anunță 
durere moartea fulgeră
toare a dragului nostru

GIIEORGHE LUPU
înmormântarea ar<j loo 

aștăzi, 10 iunie 1997, ora 
13, ds Ia Gasa Mortu
ară Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească !

(4733)

• Inspectoratul Ju- 
dețea i dg Protecție 
Givilă Hunedoara re
gretă încetarea din 
viață a fostului co
mandant

col. (r) DANII I. 
MOGOȘANU

Odihnească-se în 
pace !

ft 745)

• Suntem alături de 
familiile Mogoșanu șl 
Iurcencu în marca 
durere pricinuită de 
trecerea în neființă a 
celui care a fost

col. (r) DANUL 
MOGOȘANU

Selectivul Teatrului 
de Nord Satu Mare.

• Sincere condo
leanțe familiei dr. 
Hațegan, greu încer
cată prin pierderea 
irecuperabilă a ma
mei șl soacrei iubite. 
Bunul Dumnezeu sâ-i 
dea odihnă veșnică 1 • 
Familia colonel Radu.

Ftur, f ___ "
J Sud, Buziaș, Dcta, 
I Jimbolia, Topolovăț, 
F Gătaia, Sacoșu Mic, 
1 nei, Liebling,I — -I—----- , —
♦Caransebeș, Bocșa Română, Berzovia,
I vița, Pâncota, Radna, Vinga, Voislova,

Anina, Mehadia, Valea Timișului, Aradul 
‘Nou, Vasiova, Chișineu Criș, Răcăjdia, Do- 
«mașnea Cornea, Zăvoi, Balta Sărată, Slatina 
«Timiș, Zăguzeni, Orșova, Grădinari Caras, 
F Reșița Nord, Marga, Cornuțel Banat, Bâr-
♦ zava, Băile Herculane, Conop, Călan, Vără- 
«di a, Nădlac, Pccica, Hălmagiu, Iablanița Te- 
Fregova, Cicir, Gurahonț, Ghioroc, Bocsig,
♦ Sântana, Vața, Șofronea, Târnova Zarand,

Zădăreni, Periam Port, Baia de Criș, Lunca 
«Moților, Secusigiu, Găvojdia, Variaș, Felnac,
♦ Deva, Sebi.ș, Arad, Săvârșin, Arad Vest, 
țlneu, Călan Bai, Lupeni, Bârbăteni, Crușo- 
ț văț, Șarlota, Centrul de Calificare CFR și 
ț Clubul Cultural CFR Timișoara, 
t Informații la telefon P.T.T.: 
Fsau 056/191701, 191702, 
I rior 2446.
1 Locul de procurare ,
1 licitație este la sediul Regionalei CF Timi- 
Fsoara, bdul 16 Decembrie 1989, nr. 2, ca- 
F mera 76. (76)
I♦ I+
♦ 
1 
I
j in data de 13. Vi. 1997, la sediul Credit Bank 
F Deva,♦ !
t

i 
i *

{

056/191700
191703, 191704, inte-

a documentației de

V.V.WAS’.V.W.V/.V.'.'.-A-.Y.'.V^.-.-.'.WA'.V.WAW/AVAVAW.WA’AW.’.^

f 
i

S.C. Industrie mică și servicii S.A.
Alba, localitatea Sân timbru

Str. Șoseaua Națională, nr. 16 
Tel.

Fax
058/812232
058/842249

i

> rile 
s

Mari reduceri de preturi
Numai in perioada 9—30 iunie 1997, 1 
variind între 760—1274 lei/buc. (inclusiv TVA).

20%
la cărămizi ceramice prețu-!;

(5755)
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CREDIT BANK.............................. F

DEVA
Vinde la licitație publică, ce va avea loc i

î 
[ 
1 
I 4 î 
I

I 

I 
*

F
>» 
I 
4 

„IMPEX ț 
î BORZA" SNC Deva. •

Informații suplimentare la telefon 054/ ’ 
1211853. j

I I * 
1 
1 
I 
f

I

ora 12,00
autodubă BARK AS, B 1000 KM, an 
fabricație 1990.

Informații suplimentare la telefon 054/

T

CREDIT BANK 
DEVA

Vinde la licitație publică, ce va avea loc 
dala de 12. VI. 1997, ora 12,00, în Deva, 
Aurel Vlaicu, nr. 25:
— izotermă 10 tone, an fabricație 199.1;
— autofurgon, an fabricație 1984 ;
— agregate frigorifice, 

proprietatea debitorului S.G.

TRAGEREA
LOTO SPECIAL 6/49 

din 8 iunie 1997
26, 37, 30, 27, 23, 39.

Fond de câștiguri: 1.651.305.887 lei.

I

1
1

TRAGEREA 
NOROC- 

din 8 iunie 1997 
6949097

Fond de câștiguris 464.164.068 lei.

■
• IM UÎȚJ. 10 IUNIE 1997


