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«.ORIE OȘTIRII, AFLATA SIIB DRAPEL, LA DATORIE
54 Geniu 
din Deva. 
75 de ani 
acestei' im- 
militare a

Un soare cald, generos, 
a îmbrățișat duminică, de 
dimineață, vastul perimetru 
cri Regimentului 
'„Sarmizegetusa" 
împlinirea celor 
de la înființarea 
portante unități 
adunat în incinta sa, cura- 
fS ca un pahar de cristal, 
lume multă, lume aleasă. 
Au ținut să fie prezenți la 
eveniment generalul de di
vizie, dr. Nicolae Păștinică 
•— șeful Statului Major al 
Trupelor de Uscat, colone
lul Constantin Teodorescu, 
— șeful Geniului Armatei 
Române, Gheorghe Barbu — 
președintele Consiliului ju-

dețean Hunedoara și Gheor
ghe Dreghici — > ’ 
te al aceluiași 
județean, 
gesvari 
județului Hunedoara, 
participat cadre de 
ducere și reprezentanți ai 
unor instituții județene, ge
nerali în rezervă, ofițeri și 
subofițeri care au activat în 
cadrul unității, efectivul de 
azi al acesteia, foști coman
danți ai regimentului, vete
rani de . război, parlamen
tari de Hunedoara, ziariști. 

Tn deschiderea manifes
tărilor ocazionale de ani
versarea a 75 de ani de 
existență a Regimentului 54

MINERII VĂII JIULUI NU CEDEAZĂ
« Condițiile dc muncă 

și sociale 
cu muiți 
aiorți în 
râutățirca 
trai i-au scos din nou la 
rampă pe minerii din Va
lea Jiului. • Prima mo
tivație a nemulțumirii lor 
ft constituit-o întârzierea

precare, soldate 
accidentați ,și 

mină șl cu în- 
condițiilor dc

i

• NATO FAR A RO
MANIA ? Purtătorul de 
cuvânt al Casei Albe, 
Mike McCurry, a anun
țat decizia președintelui 
SUA, Bill Clinton, pri
vind extinderea NATO 
după întâlnirea de la Ma
drid, doar cu Polonia, 
Cehia și Ungaria. Ro
mânia și Slovenia au fost 
lăsate pentru al doilea

Jletw&pectiuăl

i val. S-a afirmat că po
ziția președintelui ame
rican este fermă și că 
nu se așteaptă ca ceilalți 
15 membri actuali ai NA
TO să aibă obiecții. Au
toritățile române speră 
totuși că i.. Madrid ho
tărârea va li și în fa
voarea noastră.

• FUZIUNE LIBERA
LA. La congresul PNI-, 
— CD cin 11—15 iunie, 
din Capitală, s-a produs 
fuziunea între PNL—CD 
șl PI ■ ’93, care au for
mat Partidul Liberal. 
Președinte a fost ales Ni
colae Cervcni, tar vice
președinte, Dinu Patriciu. 
Urmează înscrierea ofi
cială a noii formațiuni 
politico liberala la Trl-

vicepreședin- 
. i organism

Nicolae Se- 
subprefectul 

Au 
con-

din prima 
furia lor, 
accidentat 
pe Viorel

repetata la plata salariilor. 
• Apoi au adăugat cerința 
acordării restului 
de lei 
■ in 
și-au 
ortac, 
i'iderul sindicaliștilor 
Ia mina Dâlja, deoarece a 
întârziat în alinierea lor 

dc 180000 
de Paști, 

minerii 
grav un 
Căpraru, 

de

bunal și înaintarea cere
rii de primire în GDR, 
alături de PNL — Q. A- 
ripa reformatoare a PNIî- 
GD, Popovici-Stănescu, a 
rămas pe din afară.

• PLOI, VICTIME, 
DISTRUGERI. Ploile to
rențiale care au căzut la 
sfârșitul săptămânii tre
cute în nord-vestul ță
rii au produs 12 morți

Ia Suplacu de Barcău, 
din județul Bihor, pes
te 100 de răniți, pier
deri dc animale, distru
geri dc case și recolte agri
cole Guvernul a luat mă
suri operative de ajuto
rare a celor care au a- 
vut de Suferit de pc 
ma dezastrului.

• GONGRESU.t. 
XX-I.EA AL PSDR,

ur-

AI» 
-----------  ------------ în 
Capitală s-au desfășurat 
lucrările celui de al X-X- 
lea Congres al Partidu
lui Social Democrat Ro
mân. A fost adoptat sta
tutul ți rezoluția parti
dului, s-au ales noile or
gane de conducere, în 
funcția de președinte 81 
PSDR a fost reinvest ii 
veteranul Sergiu Gunescu, 

«

Geniu „Sarmizegetusa" din 
Deva, a rostit o scurtă alo
cuțiune colonelul loan Dorian 
Branea 
nifății, 
namic, 
oștire,

După raportul prezentat și 
trecerea în revistă a regi
mentului, un sobor de pre
oți, în frunte cu Prea Sfin
ția Sa Părintele Episcop dr. 
Timofei Seviciu — Episcop 
al Aradului, Hunedoarei 
și Hălmagiului, a oficiat un 
Te Deum, iar înaltul prelat 
a rostit o rugă de binecu
vântare. Colonelul Constan
tin Teodorescu a ci* * it Ordi
nul ministrului Apărării Na-

) 

t 
*

• SINDIGATELE ies ț 
ÎN STRADA PE RÂND. L 
După manifestările sin
dicaliștilor afiliați la Blo
cul Național Sindical, a 
fost rândul, în cursul 
săptămânii trecute, sin
dicatelor de la GNSRL 
„Frăția" să organizeze 
marșuri și mitinguri de 
protest împotriva guver
nului Giorbea. Reprezen
tanții demonstranților au 
depus la sediul Execu
tivului o listă lungă de 
revendicări.

• ÎNGA O CATAS
TROFA AVIATIGA. În 
timpul executării unui 
zbor de antrenament, 
pregătitor în întâmpina
rea Zilei Aviației Româ
ne (15- iunie), un avion 
militar de tipul L-39 s-a 
prăbușit pc aeroportul 
din Giarmata, lângă Ti
mișoara. în urma impac
tului avionului cu solul 
și-au pierdut viața gene
ralul de flotilă aeriană 
Ion Stan — comandantul 
Aviației Militare Româ
na șl căpitanul coman
dor Gheorghe Grcțu — 
pilot al unității de avia
ție Bobocu.

• *•*•*••••••

— comandantul u- 
ofijer de elită, di- 
activ, cu „priză" la 
agreabil interlocutor.

Ia gloata revoltată. • Su- 
părați eă noii lideri nu 
le apără interesele i-au 
înlocuit ad-hoc, instalân- 
du-se în frunte alții, mai 
bățoși, lider interimar fiind 
Romco Beja, de la mina 
Paroșeni. • Numărul re
vendicărilor a crescut la 
18. între acestea: majo- 

iar vicepreședinte a fost 
ales deputatul Emil Pu- 
tân. S-a hotărât îmbu
nătățirea conlucrării cu 
PD în cadrul USD.

/
i 
I

ționale, adresat, cu acest 
prilej aniversar, Regimentu
lui din Deva.

Cuvinte emojionante, din 
inimă, vibrând de un fier
binte patriotism, la adresa 
armatei române și a uni
tății militare din Deva, au 
rostit colonelul în rezervă 
Johan Florea, maiorul loan 
Mure șan — fost comandant 
al Regimentului sărbătorit în 
perioada 1983—1987, vete
ranul de război, prof. Dumitru 
Susan, generalul de Divi
zie. dr. Nicolae Pășfinică.

DUMITRU GHEONEA

(Continuarc în pag o 8-a)

• * »• *

Iu irirarea salariilor 
sută; demiterea 
lui general al 
troșani — 
cea

cu 
dirccloru- 
RĂII I’e- 

Ghcorghe Ran- 
■; judecarea în sta-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag a 4-a)

^^ZAW^VW.WVW.*.

M ZIARUL Dli AZI 3

maci, pc fotoreporterul regretă că nu o poatecare
»

O splendidă imagine cu 
, vedea color în ziar.

DECLARAȚIE

puțin de 59

în discuție, 
el cedează

I

Partidul Unității Na
ționale Române si-a ex
primat de la început un 
punct de vedere clar și 
ferm, pe linia interesului 
național și a convențiilor 
europene în domeniu, fa
ță de încercările de „îm
bunătățire și armonizare" 
a Legii învățământului nr. 
84/1995, propuse dc actua
la .putere.

Sub motivul „introduce
rii și accelerării reformei 
învățământului și educa
ției", guvernul Ciorbca pro
pune nu mai 
de modificări și comple
tări ale legii 
In realitate, 
presiunilor UDMR, accep
tând retrogradarea însuși
rii limbii române ca lim
bă oficială a țării la con
diția de limbă ce trebuie 
doar „studiată". Pc dc al
tă parte, încurajează sta
tuarea unui sistem de în
vățământ maghiar, la toa
te nivelele, paralel cu cel 
național românesc, creând 
premisele scoaterii acestuia 
de sub coordonarea Mi
nisterului Învățământului. 
Q asemenea poZilică șco
lară și educațională anti
națională este în același 
timp și anticuropeauă. As
tăzi, când peste tot se fac 
eforturi pentru o integra
re în structurile europene, 
actuala putere separă c- 
levii, studenții și institu
țiile de învățământ pc cri
terii etnice. In loc să-î în
vățăm pe tineri cum să 
crească și sa trăiască unii 
împreună cu alții, confec
ționăm baraje artificiale 
între ci, ajutându-i să tră
iască unii lângă alții, pen
tru a se înstrăina com
plet — Mrsfl dc tensiuni 
viitoare, ușor de speculat 
de forțe politice interesa-

I

Centrală telefonică 
automată la Gurasada

Duminică, 15 iunie a.c. 
s-a dat în comunicație 
centrala telefonică automa
tă în comuna Gurasada.

Numerele de apel ale 
posturilor telefonice insta
late la domiciliul abonați- 
lor — formate din trei ci
fre — rămân aceleași. Abo
nați) telefonici conectați în 
centrala telefonică automa
tă din Gurasada obțin le
gătura telefonică cu abo
nați! din aceeași centrală 
(local) formând la discul 
aparatului, după venirea 
tonului, numărul de apel 
al postului telefonic che
mat. Pentru realizarea unei 
convorbiri telefonice inter- 

Un- 
în- 

din
vi- 

stat

te în slăbirea și destră
marea țării.

Recenta vizită particu
lară a ministrului culturii 
și învățământului din 
paria, Magyar Balint, 
tr-n serie de orașe 
Transilvania, unde a 
zitat diferite școli de
Și institute de învățământ 
superior cu predare in 
limba maghiară, mar
chează o nouă etapă in 
politica Ungariei în Ro
mânia. Miniștrii guvernului 
dc la Budapesta își pro
gramează, tot mai des, 
„vizite de lucru" in teri
torii pe . cara le consideră 
ca aparținând ,.de jure" 
statului maghiar. UDMR se 
comportă ca un partid al 
statului maghiar, erodând 
— încet, sigur și cu per
severentă — fundamentul 
instituțiilor românești.

PUNR urmărește cu in
teres observațiile critice 

care Consiliul legisla- 
tiv le-a făcut la Proiectul 
dc modificare a Legii în
vățământului, mai ales la 
unele dintre prevederile, 
privind minoritățile, con 
siderate excesive și anti
constituționale.

Dacă limba, istoria și 
pământul strămoșesc nu 
vor fi apărate de toți ce
tățenii țării, de la omul 
de rând până la cel mai 
înalt demnitar, viitorul Ro
mâniei va fi incert și 
sumbru.

Recâștigarca tradițiilor 
noastre europene, încadra
rea în
Europei unite trebuie să 
se facă cu demnitate, dis
ponibilitate pentru schim
bare 
lății

marea familie a

și păstrarea identi- 
naționale.

Prof.
Președinte PUNR 
uni». VALERIU TABARA

urbane (alte localități) se 
va forma la discul apara
tului, după venirea tonu
lui, cifra ,,9", unde va răs
punde telefonista operatoa
re care va prelua comanda.

Din alte localități, legă
tura telefonică cu abonații 
din Gurasada se poate ob
ține prin centrala telefo
nică Ilia, formând numă
rul operatoarei „054 997".

Pentru informații cu pri
vire la numărul de apel 
al abonaților telefonici din 
centrala telefonică Gurasa
da, precum și pentru even
tualele deranjamente ale 
posturilor telefonice, abona
ți i tor forma cifra „9".

I
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Suntem ia putere, Expoziția Taberei

dar nu prea conducem" de pictură Cinciș
Afirmația din titlu a- 

parține dlui senator PNL 
Constantin 
fost făcută 
ferință de 
desfășurat 
Ea a avut drept obiect 
in principal trei puncte 
distincte: misiunea ONU 
în Algeria, unde dl sena
tor a fost observator la 
■degeri, congresul PNL și 
considerații asupra situa
ției în care se află Ro
mânia la ora actuală. Ia
tă câteva chestiuni legat» 
le cele trei puncte.
• După părerea ini Con

stantin Blejan, alegerile 
lin Algeria s-au desfășu

rat corect. S-au luat mă
suri de protecție deose- 
oite. Există acțiuni tero
riste, dar nu au sprijin 
în rândul populației. • 
Congresul PNL s-a derulat 
foarte bine, situația 
lin partid fiind bine pu
să la punct. • PNL are

Blejan și a 
la recenta con- 

presă ee s-a 
la Deva.

o strategie clară, cel puțin 
din punct de vedere po
litic. Și economic, dar din 
moment ce există mulți 
la putere, nu și-o poate 
materializa. • Urmează 
ca în fiecare organizație 
să se deruleze alegeri, do- 
rindu-se ca in fiecare co

poate face pentru cetă
țeanul de rând. „Noi, cei 
care le-am cerut votul, tre
buie să facem mai mult 
pentru ei“ — spunea dl 
senator. a Există o len- 
toare în ceea ce privește 
procesul de schimbare, a- 
tât în plan economic, cât

Conferința de presa
mună «ă existe brganiza- 
ție PNL. • PNL susține 
actualul Guvern și are 
convingerea că este sin
gurul in măsură să scoată 
țara din situația in care 
se află. • In momentul 
de față oamenii simt tot 
mai mult greutățile vie
ții. Tocmai de aceea, in
teresează în mare măsu
ră ce s-a făcut și ce se

și in cel social. • Se ține 
cont prea mult de inte
rese personale, de grup, 
sau de partid, ceea ce îm
piedică luarea unor mă
suri. • In județul Hune
doara există oameni poli
tici, diferite persoane care 
s-an dovedit incapabile să 
conducă instituții sau 
cietăți comerciale — 
sunt ținute in funcții

so- 
dar 
din

interese de partid. Acest 
fenomen are repercusi
uni negative asupra bu
nului mers al treburilor. 
• Societatea românească 
este într-o pronunțată cri- 
&ă managerială, ceea ce 
so resimte și la nivel ju
dețean.

• Există probleme socia
le serioase și sunt sem
nale că oamenii și-au pier
dut răbdarea. Tocmai de 
aceea, se pare că de la 1 
iulie va avea loc o nouă 
ndexare a salariilor. • 

Liberalii sunt conștienți 
că trebuie să se facă 
țmult pentru starea 
cială a oamenilor. • 
te foarte grav când 
lamentării se coalizează 
în a ascunde în spatele 
imunității parlamentare 
persoane asupra cărora 
planează acțiuni cu carac
ter penal.

mai 
so- 
Es- 

par-

VALENTIN NEAGU

Ajunsă Ia a KVlI-a e- 
diție. Tabăra de pictură 
Cinciș și-a vernisat la sfâr
șitul săptămânii trecute ex
poziția la Clubul „Siderur
gistul" Hunedoara. Apre
cierea făcută de scriitorul 
Eugen Evu în programul 
expoziției — „Pe simeze, 
rezultatele actualei ediții 
oferă emoția estetică a va
lorii componenților grupu
lui" — definește foarte bi
ne și sentimentul privito
rului, al amatorului de 
artă.

Expoziția a fost organi
zată de Cenaclul de artă 
plastică al Sindicatului 
„Siderurgistul" Hunedoa
ra și a avut ca sponsori, 
alături de sindicat, și_ pe 
S.C. „Siderurgica" 
Hunedoara.

Lucrările din expoziție 
sunt creațiile artiștilor 
plastici: Maria Anilevschi, 
Balasz 
Csaba, 
Cornel 
Cacovean, 
Csiri Daniela, Csiri Fran- 
cisc, Constantin Găină, Se
ver Moldovan, Doru Pe
trescu, Picliiu Dan Vifor, 
Ioan Rusu, Szalkay 
tan și Victor Varga.

Tabăra de pictură 
la Cinciș constituie

Tiberiu, 
Ovidiu 
Burlacu, 

, Mihai

Bartok 
Bodean.

Victor 
Codrea,

Eo

S.A.

de 
an 

punct de reper nu doar 
pentru artiștii plastic*  bu- 
nedoreni, ci și pentru lo
cuitorii municipiului, be
neficiari ai creațiilor •- 
cestora. Iar „recolta" al- 
timei ediții a taberei me
rită văzută (lucru posibil 
până, ^>re 
(V. R.).

sfârșitul lunii).

Clubul „Siderurgistul" 
Hunedoara a organizat joi 
seara un spectacol muzi- 
:al-coregrafic dedicat sa- 

•iariațîlor societății patro- 
n at oare — S.C. „Siderur

gica" S.A. Hunedoara. La 
spectacolul, posibil prin 
-.prijinul- Sindicatului „Si- 
larurgistul'ț, • au fost in

vitate (și ați răspuns) o- 
: iciali+ăți locale■ -r Remus 
dariș, primarul munici- 
iului, GhCorghe Pogea, 

l.rector general al S.C. 
Siderurgica" S.A., Petru 
aidoș, liderul sindical al 

iderurgiștilOr.
Spectacolul organizat în 

iouă părți distincte — 
rima de varietăți și a 

ioua folclorică — s-a bu- 
urat de prezența unui 

public numeros, căruia în 
deschidere i s-a amintit 
ă pe scena acestui club 

au debutat și s-au 
mat nume de marcă 
muzica românească, 
ales ușoară, că formațiile

Spectacol dedicat
siderurgiștilor

for- 
in 

mai

sale de dans sportiv au 
avut o evoluție meritorie 
în confruntările naționa
la și internaționale.

In prima parte a spec
tacolului reprizele de dans 

— de societate, modern- 
hreack-dance au alternat 
cu momentele muzicale. 
Au dansat formațiile clu
bului, aVându-i ca instruc
tori pe Cristian Parnescu, 
Ema 
drei, 
Ilieș. 
licia 
Cioranu, Raula Mihuț și 
Adriana Trif. In finalul 
primei părți a cântat for
mația „Sider-CIub,".

Secțiunea de folclor a 
inclus dansuri ardelenești 
și cântece populare inter-

pretate de solistele voca
le Viorica Brândușan ' și ’ 
Alina Alic, de instrumen
tiștii Petrică Lupaș, Ma
rian Lupo și Valentin Bu-‘ 
lai. în acompaniamentul 
tarafului reunit al muni-

cipiulul. dirijat de Adi 
Jernean.

La reușita spectacolului 
au contribuit, pe lângă 
realizatori, cântăreți, dan 
satori și echipa tehnică 
(cei care asigură lumini
le, sonorizarea).. Pentru si- 
derurgiști, spectacolul, o- 
ferit de sindicatul și qlu- 
bul care-i rmrezintă, a 
constituit un moment de 
destindere și delectare.

VIORICA ROMAN

Aspect do la vernisarea expoziției Taberei de pic
tură Cinciș, ediția a XVII-a. < ivo;i m:

Foto: PAVEL LAZA
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Cristina In-
Luminița

Novac,
Vali și

Soliste au fost Fe-
Udriștoiu, Valentina

l|
I

CîVRi )
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este șeful? (s); 19,00 Stil 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; ț 
20,00 Chicago Hope (s); . 
21,00 Secrete de familie - 
(s); 21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 23,00 Știri; 1,00 
Sport la minut; 1,15 Pro
bă de microfon (f. Rom. 
’80) cu Tora Vasilescu

12,10 A treia planetă de 
la Soare (r); 13,10 Comoara 
templierilor (s); 14,00 Știri; 
14,20 Lumină călăuzitoare 
(s); 15 05 Ultimele 5 minu
te (s.p.); 16,55 Știri; 17,00 
Iluzii (s); 17,50 Dosarele
Antenei 1; 18,55 Știri; 19,30 
Văduva (s]; 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Nash Brid
ges (s); 22,30 Sparks (s); 
23,05 Milionarii de la...; 
0,30 Kassandra.

70J TVM Tclcmatinal; 
8,00 Grădinile Chinei (do); 
9,00 .Cumetrele" (teatru/rj; 
10,40 Mag. satelit; 13,05 
Baywatch (r); 14,00 Lupii 
aerului (r); 15,20 Domino 
la circ; 16,20 Secretele ni
sipului (s); 17,15 Zodia Ba
lanței; 17,40 Seicul (s); 18,30 
Club 2020 (mag.); 18,55
Opțiuni; 19,35 Meridiane
le dansului; 20,30 Forme 
și culori; 21,05 Cu cărțile 
pe față; 22,05 TVM Me
sager; 22,35 Misterele S.P. 
(s); 23,25 Obsesie (f. It. 
1948).

I

6,00 România: ora 6 fix!;
8.35 Un bunic fericit (s);
9.05 Misterele S.P. (r); 10 00 
Știri; 11,05 Trei zile în 
Grecia (ff/r); 12,30 Mag.
WorldNet USIA; 13 30 Tra- 
diții;14.00 Știri; 14,10 Muz 
pt. toți;
15.35 D.a; 
partidelor 
17,00 Știri;
și câinele (s); 
Patria;
Interpreți ai cântecului po
pular: Lucreția Ciobanu;
19,25 Medicina pt. toți; 
19,50 La zi în agricultu
ră; 20,00 Jurnal; 21,00 
Baywatch (s); 22,00 Fla
grant; 23.00 Jurnal; 23,20 
Memoria exilului românesc 
(do); 0,00 Scena; 0,30 în
tâlnirea de la miezul nopții.

(ANTENA 1)
6,30 In vizită la Ante

na 1; 9,50 Viafa în trei (s); 
10,30 Iluzii țr); 11.20 O- 
mui cu o mie de fețe (r);

ne
ta 

W; 
(r);

țPRO - TV)
15,00 TVR lași; 

16,00 Tribuna 
parlamentare ;

17,10 Katts
17,35 Pro

18,30 D.a; 19,05

Dans de societate — moment < i spectacolul o- 
ferit de formațiile Clubului „Siderurgistul" Hunedoara 
salariaților S.C. „Siderurgica" S.A.

Foto: PAVEL LAZA

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr și 
liniștit (r); 9,45 Sport 
minut; 10,00 MASH 
10,30 Forța dragostei 
11,15 Capcana timpului (sj; 
12,00 Aventurile lui Brisco 
County (s); 12,55 Știri; 13,00 
Profesiunea mea — cultu
ra; 15,00 Matlok (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Forța dragostei (s); 18,15
Sport la minut; 18,35 Cine

(devasat-Q
7,00 D ilee ispită (s); 8,30 

Desene animate; 8,40 Sa
fari (doc); 9,00 Max Glick 
(s); 9,30 Farmacia de gar
dă (s); 10,00 Fire în the 
Dark (f); 11,30 Odiseea 
(doc); 12,30 Cu camera 
ascunsa (s); 13,00 Video
tex!; 17,00 Dulce ispită (s); 
18,00 Desene animate; 18,30 
Tavernele lumii (s); 19,08 
Max Glick (s); 19,30 Far
macia de gardă (s); 20,00 
Ani de glorie (f); 21,30 
Odiseea (s); 22,30 Briga
da de șoc (s); 23,00 Mer
cy II (f); 0,30 Serial ero
tic; 1,30 Videotext.

Ziar editat de CASA DE PRESA ȘI ED1TLRA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991 Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscali 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBERIU IST3ATE, 
SABIN CERBU, MINEL 3ODEA, NICOLAE TlRCOB, membri.

Adrese redacție: s 2700 — Oevo, str. I Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara. Telefoane : 2182751 212157; 211269;
Intreago răspundere pentru conținutul articole lor o poarlo autorii acestora Redacția au răspund» 
proprio inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.
Tiparul executat ta S.G „POLIDAVA" S.A. Deva.
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Steaua, campioană a _ .
gradat .. Divizia A — F.C. Brașov și Poli. Timi
șoara.

SPRE BUCURIA SUPORTERILOR

f SPORT SPORT T SPORT

baraj, la Bucu-

<

DIVIZSANATIONAL

I
fotbaliștii reu- 
reziste in primul

MECI DE BARAJ PE STADIONUL DINAMO---------------   —.— _—    ----------- |—  ---------------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE FOTBAL
lui Mihai Stoichiță și a viitorului se
cund, Marius Lăcătuș. Din 28 iunie, în
tregul lot al Stelei urmează un stagiu 
de pregătire de 9 zile la Forbau. După 
7 iulie se preconizează un turneu în 
Franța (Nancy) șl apoi un eventual tur
neu în Belgia, Germania sau în Fran
ța. O problemă majoră pentru condu
cerea clubului din Ghencea va fi sta
bilirea înlocuitorului antrenorului prin
cipal, Dumitru Dumitriu. Candidează 
pentru acest post, în ordinea șanselor 
ce le au, Emeric Jenei, Victor Pițurcă, 
Ladislau Boloni, Florin Marin, Mihai 
Stoichiță și Costică Ștefănescu. Cine o 
fi, vom afla curând.

• STEAUA, campioana Diviziei Na
ționale va participa Ia preliminariile Li
gii Campionilor • FC Național, finalis
tă in Cupa României, va lua startul în 
Cupa Cupelor • Dinamo și Oțelul Ga
lați — ocupantele locurilor 3 ți respec
tiv 4, vor evolua in Cupa UEFA • Au 
retrogradat în eșalonul doi Poli, Timi
șoara și FC Brașov • Au promovat in 
D.N. Foresta Fălticeni și CSM Reșița.

Pentru Steaua, vacanța e scurtă: la 28 
iunie sună deja goarna fiindcă la 23 iu
lie va susține primul meci al prelimina
riilor din Cupa Campionilor Europeni. 
Planul de bătaie pentru noul an fotba- 
Hstic a fost pregătit și cu contribuția

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE: F.C. Chin- » 
dU — Steaua 1—4; „U" Cluj-N. — F.C.M. Bacău 1 
0—2 ; F.C. Național — Ceahlăul P.N. 3—0; Sportul [ 
Studențesc — Oțeiui Galați 0—2; F.C. Argeș — j 
Gloria bistrița 2—0; Jiul Petroșani — Petrolul Plo-* 
iești 0—1: Dinamo — F.C. Brasov 2—1; Univ. Cra-» 
tava — Farul C-ța 2—3; Poli. Timișoara — Ra- t 
pid 1—2.

X
2.
X
4.
8. 
«.
7.
8.
9. 

to. 
11.
12. 
IX
14.
15.
16.
17.
18.

STEAUA 
F.C. Național 
Dinamo
Oțelul Galați 
F.C.M. Bacău 
Ceahlăul P.N.
F.C, Argeș 
Rapid
Petrolul Ploiești 
Farul C-ța
Univ. Craiova 
Sportul Stud. 
Gloria Bistrița 
Jiul Petroșani 
„U" Cluj
Chindia Târgoviște 
Poli. Timișoara 
F.C. Brașov
Steaua, campioană

CLASAMENTUL FINAL
4
5 
5 ' 
7 :
5 :
7 :
8 :
9 
7 ’
4
7 :
6 1
8 : 
3 : 
6 :
5 : 
5 : 
5 :

ediției *9(! —’97.

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
31
34
34
31

23
21
18
17
16
ÎS
14
13
13
14
12
12
11
12
11
11
10
9

7
8

11
10
13
12
12
12
14
16
14
16
15
17
17
18
19
20

87—40 73 ♦
69—36 68 »
56—34 591
54—39 581
43—41 53 *
51— 50 52 ♦ 
.46—37 50 »
45— 41 48> 
48—43 46 I
46— 52 46 î
48—52 4 1 •
36—52 42 4
38—45 41 I
33—61 411
52— 67 39 f
32—55 38»
45-*61 35 »
42—61 32 I
Au retro- f- ♦
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I » 
I » I
I

JIUL A RAMAS PE PRIMA SCENĂ 
FOTBALISTICA A ȚĂRII

că să fie asigurate sur-, 
sole sigure de finanțare i 
pentru a se putea înfăp- ’ 
tuj performanța. In ciu- • 
da actualelor greutăți eu» 
care se confruntă Jiul i 
Petroșani, Ion V. lones- e 
cu ar dori să rămână în | 
continuare ca director ’ 
tehnic și ar lucra bucu-ș 
ros cu Ion Ion și Leon- , 
tin Taader pe care îi cu-j 
noaște ți apreciază pen-1 
tru profesionalismul lor. * 
Numai că aici este „hi- • 
ba". E greu de apreciat» 
acum la scurt timp du-, 
pă încheierea campiona
tului câți jucători — di"-*  
tre cei consacrați — ră-*  
mân sau pleacă de la» 
Jiul. Prisăceanu este de-', 
ja la Argeș, Matincă, Be-1 
alcu, Baicea, Csik sunt» 
ți ei plecați. Și cu toate1, 
acestea cunoscutul și a-1 
predatul antrenor Ion Ț 
Jonescu s-ar încumeta să*  
reclădească o nouă echi-ț 
pă în Petroșani cu juca-» 
tori din partea de vest [ 
a țării, unde domnia sa I 
cunoaște destui posibili * 
purtători ai tricoului clu- J 
bului Jiul. Cu condițiile 1 
specificate mal sus. Pe-1 
troșănenii, suporterii din I 
întreaga Vale a Jiului*  
s-au obișnuit să partid- ? 
pe (gratuit) la meciurile» 
Jiului ți ar dori să aibă! 
posibilitatea să o facă și! 
în viitorul campionat... f

A căzut cortina și a- 
supra Campionatului Di
viziei Naționale. „Repre
zentantul" județului nos
tru pe prima scenă fot
balistică a țării — Jiul 
Petroșani, confruntat cu 
probleme financiare du
pă arestarea lui Cazma, a 
evitat retrogradarea în- 
tr-o luptă strânsă cu Chin
dia Târgoviște, „U“ Cluj, 
Gloria Bistrița, Sportul 
Studențesc și bineînțeles, 
cele 2 retrogradate. Pier
zând puncte prețioase pe 
teren propriu în ultime
le etape, a ajuns jos, în 
subsol, pe locul »4, des
tul de bun după „cutre
murul*  financiar la club, 
când jucătorii nu s-au 
mai bucurat de condițiile 
din tur.

Important va fi de a- 
cum încolo dacă RAH 
Petroșani, sindicatele vor 
sprijini fotbalul de per
formanță din Valea Jiu
lui, dacă se va reuși ca 
reputatul tehnician pro
fesorul Ion V. lonescu 
să fie convins să rămâ
nă în continuare la con
ducerea tehnică a Jiu
lui și să se asigure 
cu adevărat restruc
turarea pe baze moderne 
a conducerii administra
tive conform principiilor 
fotbalului profesionist, a- 
ța cum sublinia și pro
fesorul Ion lonescu, adi-

• • • •

ÎNSEMNAT EVENIMENT ÎN ISTORIA CLUBULUI DEVEAN
Mâine, începând de la ora 17, pe sta

dionul Dinamo, Vega Deva susține unul 
dintre examenele cele mai grele din ac
tivitatea sa fotbalistică: meciul de ba
raj cu Drobeta Tr. Severin, așa cum a 
decis Comitetul Executiv al FRF în ur
ma memoriilor ce i-au fost adresate de 
formațiile din seria a IlI-a a Div. B.

Această partidă are o importanță deo
sebită pentru echipa deveană, pentru 
conducerea Asociației Sportive, a secției 
de fotbal ți nu în ultimul rând pentru 
întreaga formație, numeroșii suporteri 
și simpatizanți ai echipei Vega. Acum 
totul depinde de forma celor 11 jucă
tori, de angajamentul lor fizic și dărui
rea cu care abordează această partidă 
de mare miză. Avem speranța că antre
norii vor pregăti cum se cuvine acest 
joc, că vor ști să stimuleze jucătorii, 
să-și apere cu ardoare culorile echipei 
ți că vor avea inspirația să facă echipa

cea mai bună la ora începerii partidei. 
Devenii întâlnesc un adversar tenace, 
experimentat care de trei ani a tot ra
tat promovarea. Vega a dovedit la rân
dul ei că este competitivă ocupând pri
mul loc in clasament și a învins chiar 
la Deva ți pe Drobeta. Credem în jucă
torii deveni, atât în „vârfurile" echipei 
— Rădos, Fartușnic, Danciu, Popa, Ta- 
nasă, Ituca, Bcrindei, Stan, D, Gabriel, 
dar ți in mai tinerii lor coechipieri Ra- 
hoveanu, Cibotariu, Macavei, Răducă- 
nescu, Voinea, Covaci, Olteanu. Cei „11" 
de azi ai Devei trebuie să lupte până la 
ultima picătură de energie pentru victoria 
care ar însemna promovarea in Divizia 
A și o mare bucurie în rândurile sus
ținătorilor ei. Din tribuna stadionului 
sau de acasă, mii de deveni vă vor fi 
alături, dorindu-vă 'din tot sufletul iz
bânda!

*

I
l

CORVINUL HUNEDOARA — C.F.R. 
TIMIȘOARA

Meci la discreția hu
nedorenilor care au evo
luat la o cotă ridicată, în 
fața unei echipe e drept 
debusolate din cauza greu
tăților financiare prin 
care trece clubul timi
șorean. In ciuda diferen
ței clare între cele două 
formații, echipa oaspete, 
cu toate că a suferit o 
înfrângere la scor, și-a 
apărat intr-un adevărat 
spirit de fair-play șansa, 
neinchizând jocul în a- 
părare, luptând din răs
puteri pentru înscrierea 
golului de onoare! Fapte 
ce n-au fost trecute cu ve
derea de exigența gale
rie hunedoreană, ce a a- 
preclat sportivitatea și 
corectitudinea adversari
lor formației hunedorene.

Atât în prima repriză, 
cât și în partea a doua, 
hunedoremt 
mereu poarta 
lor creându-și 
nie de ocazii 
mos „lucrate" 
liștii Corvinului, 
rând pe suporterii hune- 
doreni care au văzut nu 
mai puțin de 9 goluri, u- 
nul mai frumos decât ce
lălalt. După ratările din 
minutele 2 și 6, in min. 
7 Dinu, după un schimb 
cu Bardac, un apărător 
timișorean greșește și ba
lonul ajunge la Mitrică, 
care înscrie de .la numai

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE : inter Si
biu — A.S.A. Tg. Mureș 0—1; Gloria Reșița — 
F.C. Maramureș 2—0; Minaui Zlatna — ARO C-lung 
0—0; Gaz Metan Medias — U.T. Arad 5—0; Elec
troputere — C.S.M. Re? ,a 2—1; Corvinul — C.F.R. 
Timișoara 8—1; Dacia Pitești — Olimpia S.M. 1- 
C.F.R. Cluj — Unirea Dej 4—2; Minerul Motru 
F.C. Apullum A. Iulia.5—2.

CLASAMENTUL FINAL

au atacat 
timișoreni- 
o sumede- 
clare, fru- 
de fotba- 

bucu-

8 — 1
6 metri: 1—0. Nu trec de
cât 3 minute ți la un a- 
tac purtat in viteză de 
Ciorea, acesta centrează 
ți M. Dăscălescu, printr-o i 
fentă, deviază mingea în 
plasă. Urmează o „cas
cadă*  de ocazii £n careul 
oaspeților, la originea că
reia au fost Ciorea, Ste- 
rean (bară), M. Dăscă
lescu, Costăchescu, Mi- 
trică (bară), oaspeții reu
șesc să iasă prima oară 
din „corzi*  mai coerent, 
doar în min. 24, când Da- 
mianovici a pus în pe
ricol poarta lui Lobonț. 
In min. 31, fundașii cen
trali ai Corvinului se a- 
flau ți ci în careul oas
peților ți Haidiner execu
tă o „foarfecă", balonul 
ajunge la Sterean, îl sto
pează pe piept și-l trimite 
în poarta lui frunză. Du
pă ratările hunedorenilor 
în următoarele minute, să 
consemnăm ți cea mai 
mare ocazie a oaspeților 
iu min, 45, când Narcis 
Petre trece pe lângă gol.

In partea a doua a par
tidei, hunedorenii înscriu 
nu mai puțin de 5 goluri: 
28 M. Dăscălescu, 59 ți 
63 Jilăveanu, 69 D. Dăs
călescu ți 76 Pavlov — 
autogol. Oaspeții au aler
gat foarte mult după râv
nitul gol de onoare ți 
l-au reușit în min. 73 prin 
Vlad,

REZULT AȚELE ULTIMEI ETAPE : Minerul 
Lupenl — Petrolul Videle 3—1; Petrolul Stoina — 
A.S. Paroșeni 3—1; Minerul Berbești — Vega Deva 
8—1; Unirea Pitești — Minerul Certej 1—1; F.C.

I
...... .  ~...... - ....... .....................— -------J - — ----- ! 
Alexandria — F.C. Drobeta 8—0; Metalul Bocșa — l 
Petrolul Ticleni 1—2; Termo Tr. Severin — Mine- ‘ 
rul Mătăsari 4—p Minerul Anina — Mine-Ra! Ro- 
vinari 3—0; Parângul Lonea — F.C. Vâlcea 2—0; 
Minerul Uricani — C-S. Olt 4—2.

CLASAMENTUL FINAL

I. VEGA DEVA 38 25 3 10 83—56 78
2. Drobeta Tr. Sev. 38 23 6 9 74—45 75
3. C.S. Olt 38 19 7 12 61—41 64
4. Minerul Mătăsari 38 19 3 16 61—53 60
5. Minerul Uricani 38 18 5 15 72—65 59
6. Minerul Certej 38 19 2 17 68—62 59
7. Petrolul Stotna 38 18 3 17 77—67 57
8. Minerul Berbești 38 18 2 18 71—63 56
9. Parângul Lonea 38 17 5 16 69—68 56

10. Unirea Pitești 38 16 6 16 54—40 54
11. Petrolul Ticleni 38 17 3 18 56—67 54
12. Minerul Lupenl 38 16 *4 18 51—63 52
13. Petrolul Videle 38 16 3 19 52—62 51
14. Mine-Ral Rovinarl 38 16 3 19 52—63 51
15. Termo Tr. Severin 38 15 5 18 50—57 50
16. F.C. Vâlcea 38 15 5 18 45—61 50
17. F.C. Alexandria 38 15 4 19 48—50 49
18. Minerul Anina 38 15 4 19 57—63 49
19. A.S. Paroșeni 38 12 6 20 41—63 42
20. Metalul Bocșa 38 9 4 25 38—74 31

VEGA DEVA A ÎNCHEIAT CU 3 
PUNCTE AVANS...

A promovat th Divizia Națională C.S.M. Reșița 
(s-au luat In calcul rezultatele în meciurile directe 
cu Electroputere Craiova).

Au retrogradat în Divizia B 6.F.R. Timișoara 
și Minaur Zlatna.

1. C.S.M. REȘIȚA 31 22 4 8 57—32 70
2. Electroputere 34 21 7 6 57—21 70
3. Gaz Metan 34 16 8 10 40—22 56
4. Minerul Motr 34 16 5 13 41—41 53
5. Dacia Pitești ' 34 15 6 13 50—45 51
6. Unirea Dej 34 14 • 13 49—44 19
7. Curvinul Huned. 34 14 6 14 51—42 48
8. *.S.A.  Tg. Mureș 34 14 6 14 41—40 48
9. C.F.R. Cluj-N. 34 14 5 15 43—45 47

10. Gloria Reșița 34 13 8 13 35—44 47
11. Olimpia S. Mare 34 15 1 18 50—44 46
IX ARO C-lung 34 14 3 17 32—37 45
13. U.T. Arad 34 14 2 18 38—55 41
14. F.C. Maramureș 34 12 7 15 44—49 43
15. Inter Sibiu 34 11 8 15 33—39 41
16. Apullum A. Iulia 31 13 1 20 42—62 40
17. Minaur Zlatna 34 10 7 17 35—51 37
18. C.F.R. Timișoara 34 9 7 18 31—56 34
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Acum, când apar aces
te rânduri, întregul lot 
al fotbaliștilor deveni se 
află (de duminică} la 
București, pentru a pte- 
găti, la fața locului, cea 
mai importantă partidă 
de până acum din isto
ria sa. meciul de baraj 
cu F.C. Drooeta Tr. Se
verin. Devenii au înche
iat campionatul cv frun
tea sus, pe primul Ioc. 
la 3 puncte de înverșu
natul adversar din Tur- 
nu Severin, a cărui con
ducere s-a ocupat mai 
mult de memorii la fe
derație decât de jocul 
echipei

In ultima partidă, la
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Berbești, devenii s-au 
plasat cu echipa de 
niori și 2—3 jucători 
rezervă, de la : 
(așa cum a făcut-o si 
Drobeta) și de aici în
frângerile la scor ale ce
lor două formații ce se 
întâlnesc mâine în_ me
ciul de 
rești-

Dacă
șese să 
rând căldurii, avem con
vingerea că pot să-i „în
genuncheze*  pe adver
sari, să ne aducă imen
sa satisfacție a promovă
rii în Divizia A. Succes 
băieți l

REZULTATELE CONCURS! LUI
DIN 15 IUNIE 1997

1 Bari — Castel di Sangro 3—1 I
11 Brescia — Venezia 3—1 1

III Cesena — Lecce (p.) 0—2 2
IV Cesena — Lecce (f) 0—3 2
V Chievo —r Foggin 1—1 X

VI Cosenza — Lucchese 1—1 X
VII Cremoncse — Empoli (p) 0—”2 2

VIII Cremoncse — Empoli (f) 0—1 2
IX Genoa — Palermo 4—1 1
X Pescara — Padova <p) 1—0 1

XI Pescara — Padova (f) 1—2 2
XII Salernitana — Reggina 1—3 2

XIII Torino — Ravenna 0—4 2
Fond de câștiguri: ya 058 95-1 lei.

Pagină realizată de SABIN CERBU
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CUVÂNTUL LIBER j
r .... -....cp11 d i an: î nd e pe nd e n t

Viața noastră cea de toate zilele

Tată o întrebare Ce se 
pune adeseori, inclusiv 
în presă Se cunoaște că 
oamenii ce au’'primit pă
mânt în urma aplicării 
Legii fondului 
marea majoritate 
ei n-au cu ce îl 
Sigur, unii dintre ei. — 
pe ce căi și prin ce mo
dalități, nu are 
tanță —. și-au 
tractoare și alte 
agricole cu care ară, sea
mănă. prășesc ș.a. Dar 
aceștia sunt puțini. Asta 
pe de o parte. Pe de altă 
parte, lucrările efectua
te de „Agromec“-uri sunt 
tot mai scumpe, iar cu 
calul sau cu vacile cali
tatea lucrărilor pe ogoa
re este necorespunză
toare, recoltele obținute 
sunt mici.

O realitate este tot mal 
prezentă în agricultura 
județului și credem nu 
numai aici. Cei ce nu au

funciar, 
dintre 

munci.

impor- 
procurat

utilaje

cu ce își munci pămân
tul apelează la cei ce au 
cu ce. Iar posesorii de 
tractoare și mașini nu 
solicită, în schimbul e- 
fectuării de arături, se

bani pentru asta.
— La rude apropiate ?
— Nu numai, ci și la 

alții. Ca plată pentru 
munca lor, solicită efec
tuarea de zile de lucru

Cum isi lucrează
1

țăranii pământul
mănat ș.a. — neapărat 
bani, știind foarte bine 
că nu-i primesc. Dl Pe
tru Luca de la Centrul 
agricol al comunei Orăș- 
tioara de Sus ne spunea:

— Se încetățenește tot 
mai mult un sistem: cel 
ce posedă tractoare și u- 
tilaje lucrează și pămân
tul altora și nu pretind

la coasă, prașilă.
— Avem în comuna Lă- 

pugiu de Jos, la ora ac
tuală, aproape 80 de trac
toare particulare. Cu a- 
cestea se lucrează tot pă
mântul arabil - ne 
nea dna Ing. Lucia 
țiu, de la Centrul 
col din localitate.

— Deci și al celor

spu- 
Onl- 
agri-

care

fiu au cu ce-1 munci.
— Da. Urni oameni 

și-au procurat întreaga 
sistemă de mașini nece
sare 
este 
Ea», 
care 
combină pentru păioase. 
Ei muncesc aproape tot 
pământul satului.

— Ce cer în schimb ?
— O parte din recoltă. 
Iată deci că oamenii 

— totdeauna românii au 
fost isteți, descurcându 
se în orice situație — au 
găsit modalitatea de a-și 
munci pământul primit 
în posesie. E o modali
tate bună sau rea ? Nu 
comentăm acest aspect, 
dar este potrivită pentru 
perioada grea ce o par
curge țara, inclusiv agri
cultura românească.

în agricultură. Așa 
cazul fraților Hațe- 
din satul 

posedă
Coșești, 
inclusiv

TRAIAN BONDOR
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Despre cum sunt gospo
dărite satele comunei Lă- 
pugiu, dna Maria Câmpu- 
rean, secretara comunei, 
spunea: „Acum este perioa
da lucrărilor în agricultu-

Grind, ©haba, oăsău, Wk 
iu, Coșești sunt oameirt 
harnici care-și întrețin 
rate gospodăriile, casete; 
ulițele".

După ce anul trecut

W'

lucrări gospodărești
ră și oamenii sunt mai mult 
preocupați de acestea, în
să în preajma sărbătorilor, 
ca șl la fiecare sfârșit de 
săptămână, sătenii își fao 
ordine în propriile curți șl 
în fața caselor. Administra
rea pășunilor se face cu 
aportul bănesc al locuito
rilor din sale. 6ei din

făcut reparații la jminrih 
culturale din Lăsău, Lăpu- 
giu de Sus și Lăpugiu de 
Jos, la Coșești, ca și 1» 
școlile din Ohaba și Lăpu
giu de Sus, în prezent m 
află în reparații așezămân 
tul de cultură din Fintoaft > 
lucrare ce se ridică la va
loarea de 12—13 milioane 
de lei.

J

Minerii Văii Jiului
nu cedează

(Urmare din pag, I)

re de libertate a lui Mi
ron Cozma ; alocarea ime
diată a unor sume de bani 
pentru investiții în mine
rit; retragerea plângerii pe
nale înaintate Parchetului 
de către directorul RAH, 
împotriva celor care l-au 
sechestrat în urmă cu cât
va tirrjp la mina Live- 
zeni când • a suferit un 
atac de .CQrd, • Guver
nul a acționat prompt și 

.datornicii RAH Petroșani 
i-au virat unele sume de 
bani cu care li s-au plă
tit minerilor salariile pe 
luna iunie. • Vineri, 13 
iunie a.c., când în Piața 
Universității din Capitală 
se comemorau șapte ani

WVĂNTULUI LIBER

de la Mineriada din 13— 
15 iuni« 1990, minerii Văii 
Jiului au declarat grevă 
generală. • Întrucât joi, 
discuțiile dintre mineri și 
reprezentantul guvernu
lui Vlad Roșea au ajuns 
intr-un punct mort, aces
ta s-a deplasat la Deva, 
unde *-a  invitat pe re
prezentanții minerilor la 
negocieri (gravă eroare — 
n.n.). • Sigur, minerii n-au 
venit. • In ședința sa de 
sâmbătă, guvernul a ‘ho
tărât să aloce RAH Pe
troșani suma de 244 de 
miliarde de lei pentru in
vestițiile din acest an, cu 
100 de miliarde de lei mai 
puțin decât în 1996, o 
parte din bani urmând să 
intre în contul Regiei, 
?hiar în cursul acestei 
săptămâni. • Tot sâmbă
tă minerii s-au repliat, 
pichetând însă sediul RĂII, 
în schimburi, câte 20—25 
la număr, și așteptând o 
delegație guvernamentală 
pentru negocierea reven
dicărilor formulate. • Mi
nisterul Finanțelor, Mir- 
cea Giumara, apreciază 

ferm: „Ei nu-s în grevă, 
ci în chiul, iar dacă se 
consideră în grevă, aceas
ta este ilegală'*.

Acestea au fost secven
țele revoltei minerilor din 
Valea Jiului până ieri, 18 
iunie a.c., când minerii 
și-au reluat manifestările 
în fata RAH Petroșani, 
renunțând să intre în șut 
și așteptând ca guvernul 
să le soluționeze toate re
vendicările. Guvernanții 
n-ar trebui să ignore du
rerile acestei puternice 
grupări profesionale, chiar 
dacă unele dintre reven
dicările formulate sunt 
exagerate, imposibil de 
rezolvat. Dar dialogul tre
buie purtat, discuțiile con
tează.

Din două familii, patru persoane au
în general, porțiunile 

drepte de drum și unde 
traficul rutier este mai re
dus îndeamnă pe cei de 
la volan la viteză. Numai 
că aceasta are în cele mai 
multe cazuri urmări nedo
rite.

în acest an, pe tronso
nul de drum Hațeg — Sar- 
mizegetusa s-au produs 
mai multe accidente cu 
urmări tragice. Două fa
milii au fost îndoliate. Din 
fiecare familie, două per
soane au decedat ca ur
mare a nerespectării regu’ 
Iilor de circulație de că
tre șoferi.

La începutul lunii mar
tie, în Sarmizegetusa, con
ducătorul autoturismului 
HD-01-EM1, Florescu Sa
muil, de 34 ani, din lo
calitate, tată a 7 copii mi
nori. din cauza neatenției 
in conducere, a părăsit 
partea carosabilă a dru

Autoturismul în care Ivancu Ștefan și fiul său 
și-au pierdut viața.

mului și a lovit mașina de 
un copac. Tânărul de 19 
ani, Costea Claudiu Ruben 
din Sarmizegetusa, care 
se afla pe bancheta din 
față a autoturismului, a 
murit pe loc. Aflând de
spre accident șl urmările 
lui, mama copilului a luat 
o mașină de ocazie și a 
plecat să vadă ce s-a în
tâmplat. Localnic fiind, 
și șoferul luat de ocazie a 
fost afectat într-un fel de 
cele întâmplate. Aceasta 
probabil a făcut că odată 
ajuns la locul accidentu
lui, din cauza neatenției, 
să facă un viraj necon
trolat și să se tamponeze 
cu un alt autoturism. Ma
șina pe care o conducea 
a luat foc și în interiorul 
ei a ars și mama celui 
care decedase în acciden
tul care a avut loc cu pu
țin timp înainte.

Recent, pe aceeași por

n
r

țiune de drum, tată și 
fiu și-au pierdut viața. Ei 
se aflau într-un autotu
rism.

A fost vorba de ziua 
de 29 mai, când Ivancu 
Ștefan, de 49 ani, din Ha

în accidente rutiere

țeg, inginer la SG „Hațe- 
gana" SA și Ivancu Ovidiu 
Ștefan, de 19 ani, se de
plasau de la Hațeg spre 
Totești. în fața lor la o 
scurtă distanță a apărut 
un „bolid", (gonducătorul 
autocamionului care cir
cula din față s-a angajat 
în depășirea unei mașini 
care staționa din cauza

• Așa cum ne-ați ru
gat, stimată dnă M. din 
Hunedoara, nu vă facem 
public numele. Asta nu 
înseamnă că ceea ce ne-ați 
scris nu poate fi adevă
rat căci asistăm și noi u- 
neori la asemenea scene

Am reținut din cuprin
sul epistolei dv. următoa
rele: „Mergeam pe stra
dă și în fața mea era un 
grup de băieți cam de 19 
—22 de ani. Unuia din
tre ei i-a „căzut" ca din 
întâmplare pachetul gol 
de țigări de care dorea 
probabil să se descotoro
sească. L-am atenționat 
cu vorbe blânde, fără 
ton, de ce nu folosește 
coșul de hârtii care în a- 
cel scop fusese instalat 
la marginea trotuarului. 
Reacția lui a fost surprin
zătoare: „Ge vrei, tu, la 
vezi-ți de ale tale". 'Da

unei defecțiuni fără a se 
asigura. Tamponarea vio
lentă a dus la moartea 
fulgerătoare a lui Ovidiu, 
care conducea autoturis
mul și la scurt timp a ta
tălui său.

Vinovat de comiterea 
accidentului ? Șoferul Re- 
paș Emerik Dănuț, de 21 
ani, din Timișoara, care 
Intrase în depășire nere
gulamentară.

Se pune însă întreba
rea :

Ardelean Aurel din Să- 
lan, șoferul autoizotermel 
care staționa, doarme li- 

că aș fi continuat, mă pu
team trezi și maltratată. 
Mă întreb: Oare cei. pre- 
zenți (că nu treceam doar 
noi pe stradă) nu văd, nu 
aud, sau se fac că nu ob
servă? Este vorba de cu
rățenia orașului în care 
locuim și nu trebuie să 
fim indiferenți fațade as
pectul străzii".

i

• Scrisoarea dv. stima
tă dnă Stela Bembea din 
Simeria a sosit la redac
ție. așa cum anticipase
răți, mai târziu, adică 
după ce ziarul publicase 
în două numere consecu
tiv articolele despre ma
nifestări închinate cinsti
rii eroilor neamului.

Apreciem efortul dv. de 
a ne informa despre ce 
se întâmplă în orașul fn 
care locuiți și vă mai aș
teptăm cu alte vești. V4 
mulțumim.

decedat
niștit după drama care s-a 
petrecut sub ochii Iui? Noi 
credem că își amintește 
mereu că la o distanță 
foarte mică de locul acci
dentului era o parcare 
unde putea să ducă ma
șina care staționa în ram
pă și care printr-o simplă 
apăsare a pedalei de nm- 
breiaj putea rula fără mor 
tor până în afara părții 
carosabile. Lucrurile se 
vor lămuri în urma an
chetei.

Gert este că șoseaua își 
„ia victimele" dacă nu se 
respectă regulile ei. Despre 
cele două familii dispă
rute In accidente, se va 
mai vorbi mult în Tara 
Hațegului. Poate se va 
vorbi cu folos.

Lt. coi. MIRCEA NEGRU, 
Inspectoratul de poliție 
al județului Hunedoara

_ rW.W.W.V O;
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Desina MihaeJa Cioflica, un elev dc frunte al 
școlii brădene.

Zâmbet
In confruntarea cu sti- 

tiile oarbe ale naturii, pri
măvara a ieșit biruitoare, 
ducând in sufletele noastre 
incuria muncii de peste an 
i mult așteptata vacanță 
nare, căci vara se apropie 
u pași repezi.
Pe chipul multor copii, 

tarticipanți la olimpiada de 
imba și literatura româ- 
lă, din străvechea capita- 
ă a Moldovei, s-au ivit 
âmbete de bucurie.
Cu un zâmbet candid, iz

vorât din ochii negri și 
noi, cu părul castaniu, re- 
■ărsat în bucle arămii, o 
dițd de pe meleagurile mo- 
ești a adus bucurie in i- 
limile dascălilor de la 
coala Generală Nr. 1 Brad, 
iste o fetiță pe chipul că- 
eia plutește candoarea co- 
• ' -iei, dublată de cdnștiih- 

.evului inteligent și 
onștiincios. Este'vorba de- 
pre Desina Mihaela Cio- 
lica, elevă' în clasa ' a 
'Il-a C de la șeoala noas- 
ră, care a obținut locul 1 
a faza județeană a olim- 
dadei de limba și litera- 
ura română, precum și 
mențiune la faea națională 
aceluiași concurs. A mun- 

it orc in șir, citind, con- 
pectând, analizând cu per- 
inență textele literare. A 
ijuns să se poată exprima 
ntr-un stil original, simplu 
i sensibil, dând expresie

de copil 
pasiunii sale pentru lectu
ră.

Buna pregătire c elevei 
este urmarea lecțiilor, stră
bătute de un înalt profe
sionalism și pasiune pentru 
arta cuvântului, ale d-nei 
prof. Maria Mărginean, ca
re an de. an a obținut re
zultate de excepție cu e- 
levii participant la concur
surile școlare. Profesoara 
știe să remarce elevii in- 
teligenți și ingenioși, cu pa
siune pentru literatură, în- 
drumându-i cu competență 
spre succese. Eleva Desina 
Cioflica s-a remarcat încă 
din clasele primare ca o 
cititoare pasionată, iar crea
țiile ei dau glas iubirii pen
tru limba Mioriței sau a 
Luceafărului.

Credem că este necesar 
ca elevii talentați și sili
tori să fie cooptați în ta
bere de creație literară și 
artistică, iar pentru olim
piade să fie stabilită o te
matică și o bibliografie, 
prin care copiii să fie mai 
bine orientați. •

Iar profesorilor de lim
ba română, acei truditori 
ai școlii, făcându-și dato
ria în anonimat, indiferent 
de anotimpuri, le rămâne 
doar ca răsplată zâmbetul 
candid al copilăriei.

Prof. VIORICA DUSAN, 
Șc. Gen. Nr. 1, Brad
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CORNELIA, i
Mă întrebi ce părere 

am despre yoga și dacă 
e bine să o practici.

Nu vreau să-ți dau un 
sfat în sensul de a prac
tica sau nu yoga și pre
cizez că îți spun doar ex
periența mea în legătură 
cu yoga și mai cred că 
tu singură trebuie să iei 
o decizie în ceea ce pri
vește practica acestor e- 
xerciții, șă fie propria ta

că sunt mai ieftine decât » 
1 kg de roșii sau banane i 
în ianuarie. 1

Apoi, când am redesco- > 
perit credința creștină a I 
străbunilor mei am rea- J 
lizat că se potrivește mal | 
bine sufletului meu —» 
totuși occidental — decât I 
filosofia orientalistă a , 
practicilor yoga. Tot i 
atunci am descoperit că I 
și credința în Isus Gris- !

hotărâre și nu influența, 
sfatul sau constrângerea 
altora.

în liceu și eu am înce
put să practic yoga și țin 
minte cât de entuziasma
tă eram. Aveam de gând 
să devin o vegetariană 
convinsă și vedeam yoga 
ca unicul mod de viață 
pur și curat, rupt de mi
zeria și nemernicia vieții.

Mai târziu am realizat 
că din punct de vedere 
financiar nu pot să-mi 
permit să fiu vegetariană. 
Cum iarna ține din no
iembrie până în aprilie 
iar fructele și legumele 
sunt atât de scumpe, pâi
nea cu untură, cârnațul 
făcut acasă și puțină șun-

tos poate sâ-ți ofere iu- , 
bire, pace și chiar o via- | 
ță ascetică, în plus de as- J 
ta nu cere exerciții fizi- J 
ce speciale și spiritual mă I 
îmbogățește mai mult de- • 
cât yoga. |

Ghiar dacă nu suntem » 
situați ca zonă geografică I 
în occident, consider că ’ 
societatea noastră este i 
mai mult de tip occiden- I 
tal decât oriental. Exer- j 
cițiile și o viață de tip I 
oriental aici la noi vin J 
oarecum în contradicție | 
cu ceea Ce tindem . 
să fim. Pentru că vrem I 
să intrăm în Europa și nu . 
în Asia, nu-i așa?... j

INA DELEANU j

I 
I

I

Codul manierelor elegante |

Arta conversației j
Deși conversația nu pa

re a aparține acelui set 
de domenii care impun 
restricții de conduită, se 
poate spune că este o car
te de vizită, în felul său. 
Gontează foarte mult cum 
stai de vorbă cu cineva, 
în ce termeni și cu ce a- 
titudine. Este preferabil 
să nu vă exprimați pă
rerile în sentințe catego
rice și definitive. întot
deauna lăsați un loo și 
pentru o altă părere. Nu 
contraziceți cu violență pe 
cel cu care dialogați. Spu- 
neți-vă punctul de vede
re și dacă nu-i loc de în
țelegere schimbați cu tact 
subiectul. Gând ascultați 
priviți-vă interlocutorul și 
nu-1 întrerupeți. în tim

pul discuției încercați săi 
păreți interesat și nu- • 
răniți pe celălalt cu o fra-l 
ză pe care nu o va puteai 
uita. Ghiar dacă sunteți! 
spiță latină, nu vorbiți cu" 
mâinile. Puțină gesticula-l 
ție e simpatică. Multă ges-J 
ticulație e de prost gust.l 
Gând relatați, încercați să" 
fiți concis, spiritual, săi 
evitați detaliile care au" 
haz doar pentru dumnea-l 
voastră și să nu spuneți! 
de o mie de ori același lu-1 
cru. Nu uitați că ticuri-! 
le verbale, argoul folosit! 
excesiv, înjurăturile și! 
expresiile vulgare deran-| 
jează interlocutorul. g
MONICA ZDRENGHEA»!

elevă, Deva |

La 25 septembrie 1989 
grupul revine cu un nou 
single. Sweet Surrender, 
care ajunge pe locul 6 
în topul britanic, la scurt 
interval de timp lansând 
albumul „Holding Back 
The River". Discul apă
rut pe piață la 30 octom
brie 1989 a intrat direct 
pe locul 2 în topul de 
albume și s-a dovedit a 
fi mai bun decât Popped 
In Souled Out, reflectând 
maturizarea componistică 
a grupului. Soundul a de
venit mal articulat, mal 
elaborat, grupul explo
rând noi direcții stilisti
ce. într-un interviu Marți 

explica de unde vine ti
tlul discului) „Am întâl
nit un bătrân care bea

din greu într-un bar din 
Glasgow. Gând m-a vă
zut a ridicat paharul de 
la gură și mi-a zis There’s 
No folding Back This 
River (nimic nu poate re
ține acest râu). Mi s-a 
părut cel mai potrivit ti
tlu pentru discul nostru".

Grupul a pornit într-un 
nou turneu ce a cuprins 
Anglia și apoi Europa. La 
4 decembrie a apărut ca
seta video Live In The 
Park ce cuprinde concer
tul din luna septembrie 
și care a atins locul S 
în topul casetelor video. 
A urmat un nou turneu 
britanic, în paralel apă
rând singlelul Broke A- 
way locul 19 (18. 12. 1989), 
o piesă în care se simt

WET WET WET (V)
rădăcinile celtice. La sfâr
șitul lui 1989 albumul 
Holding Back The River 
a figurat pe locul 29 la

în topul britanio. .Holding 
Back The River este o 
piesă care reflectă orien
tarea grupului spre jazz.

MUSIC BOX
categoria album of the 
year.

Al treilea extras pe sin
gle din albumul Holding 
Back The River — piesa 
titlu, lansat la 11 martie 
1990 ajunge pe locul 31

La 5 mai 1990 Wet Wet 
Wet a adus un tribut lui 
John Lennon participând 
la cea de-a 10 aniversare 
a morții acestuia, prilej 
eu care a cântat celebra 
piesă I Feel Fine. Con

MM»................s
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„Să nu atârni de altul, ci bazează-tc pe tine mai Ș 
degrabă; ai încredere în propriile tale silințe. Supu-4 
nerea față de voința altuia pricinuiește suferință: > 
adevărata fericire stă în independență".

I ' 
t

Noaptea, pe o stradă pustie, o mașină se lovește 
de un stâlp. Din ea ies clătinându-se trei tineri la*|  
care li se cam împleticește limba...

— Halal vouă!, exclamă un polițist sosit la 
locului. Conducere în stare de ebrietate! Care 
tre voi era la volan?

— Nici unul — mormăie careva dintre ei, 
unul nu-i de vină! Eram toți trei pe bancheta 
spate!

★

fațafi 
din-f.

• 
nici £. 
din I i

Câștigătorul marelui premiu al Concursului na
țional de interpretare instrumentală, organizat de 
Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund To- 
duță“ Deva, Adrian Calef (din București), alături de 
directorul liceului gazdă, prof. Simion Molnar, și 
reprezentanta Tipografiei „Astra" Deva, care-i oferă 
premiul. Foto ANTON SOCACI

certul organizat de Yo’ko 
Ono i-a avut ca invitați 
pe Sean Lennon, Lou 
Reed, Hall 4 Oates, Al 
Green și Gyndi Lauper. ® 
lună mai târziu federația 
scoțiană de atletism i-a 
invitat pe Wet Wet Wet 
să compună o temă pen
tru Campionatul Mondial 
Ce avea să se desfășoare 
în vara lui *90  la Glas
gow.

Stay With Me Heartache 
(apărut la 30 iulie 1990 
și care a atins locul 30 
în topul britanic) ultimul 
extras pe single din al
bumul Holding Back The 
River este mărturia că 
grupul Wet Wet Wet iu
bește și genul reggae .

Apoi grupul a început

lucrul la un nou album, 
înregistrările având loo 
la studiourile din L.A. și 
la legendarul Ocean Way 
Studios. „High On The 
Happy Side” este un al
bum în care grupul rea
lizează o balanță delica
tă între stilurile muzicale 
pe care Ie iubește și noua 
imagine orientată spre 
rock. într-un interviu To- 
my spune: „High On The 
Happy Side este titlu] ca
re ni s-a părut cel mai 
potrivit atunci când l-am 
ales. Eram foarte apre- 
ciați de critică și de pu
blic, trecusem de sindro
mul celui de-a] doilea al
bum și nimic nu ne în
grijora". (va urma)

IIORIA SEHESAN

■ • . . . . .
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In ciuda dificultăților tranziției

Apicultorii iși mai păstrează, PERIOADA 17—23 IUNIE

totuși, nădejdea
6a participant la Con

gresul Asociației Crescă
torilor de Albine din Ro
mânia, interlocutorul a 
desprins o serie de con
cluzii cu valabilitate prac
tică pe care a ținut să le 
aducă ia cunoștința celor 
Interesați, tn content, foar
te important de precizat 
este că ia acest congres 
s-a adoptat și noul Statut 
ai asociației care aduce u- 
ncle amendamente ce vin 
tn sprijinul profesiei de 
apicultor, vizând In ace
lași timp reorganizarea pe 

' principii economice a tu
turor unităților din struc
tura ACA, întrucât prin 

■ activitatea proprie ACA 
Iți-a creat și dezvoltat un 
.patrimoniu apreciabil, ca
te se regăsește atât la ni- 

'irel central, cât șl la nl- 
Velul fiecărui județ, punân- 
du-se problema încadrării 
in prevederile Legii 31/’90 
■-a stabilit ca filialele ju
dețene să rămână tn con
tinuare unități cu activi
tate tehnico-profesională, 
având deplină autonomie 
ți personalitate juridică, 
tn același timp, este de 
menționat că apariția noi
lor unități economice, ca
te «e ocupă In mod deo
sebit de activitatea comer

cială, are menirea să de
termine schimbarea așa-zi- 
sei structuri obștești și a- 
daptarea la condițiile eco
nomiei de piață.

Având in vedere că pa
trimoniul actual al ACA 
s-a creat — cum spunea 
dl Korb — prin aportul 
în timp al salariaților pro
prii și al apicultorilor, ca 
urmare el neputând să fie 

Discuțic cu dl ing. IOSIF KORB, 
secretarul Filialei ACA Hunedoara-Deva

revendicat de către o altă 
persoană fizică sau juri
dică, s-a convenit ca aces
ta să fie transmis în folo
sință și administrare filia
lelor și unităților economi
ce județene din componen
ța ACA, în asemenea con
diții el neputând constitui 
aport de capital social al 
unității Ia care asociația 
este acționară. Dispunând 
de acest însemnat patri
moniu, el va fi utilizat 
cum a decis congresul, cu 
mai multă eficiență în sco
pul de a-I sprijini pe api
cultori în activitatea lor 
cu informațiile, materiale
le, utilajele, medicamente

le de uz apicol de care a- 
ceștia au nevoie.

Referindu-se Ia faptul că 
în anul trecut s-au achi
ziționat peste 130 tone 
miere de la apicultorii din 
județul nostru, obținân- 
du-se și un profit rezona
bil pentru activitatea fi
lialei, dl Korb a subliniat 
și câteva aspecte ale ac
tivității apicultorilor hu- 

nedoreni și nu numai. Ca
racterizând anul apicol 
1997, interlocutorul apre
cia că am avut parte de o 
primăvară capricioasă, fa
miliile de albine au iernat 
bine până' în luna februa
rie. Apoi, venind o perioa
dă călduroasă albinele au 
fost provocate la o dezvol
tare prematură, consumând 
mult din rezervele de hra
nă existente în stup. Va
lul de frig ce a urmat a a- 
dus stupii din nou în sta
diu de iernare. foarte mul
te albine culegătoare fiind 
surprinse afară la salcie 
sau răchită, astfel pier- 
zându-se. Ca urmare, la

Începutul lunii mai, dez
voltarea stupilor era mal 
slabă decât în luna fe
bruarie. In continuare s-a 
constatat că salcâmul la 
Dunăre a înflorit târziu, 
fiind și caiamitat în pro
porție de 60—70 la sută, 
familiile de albine refâ- 
cându-se cu mare greuta
te. Oarecum a fost șansa 
să se refacă situația la cu
lesul al doilea în zona 
Gorj la salcâm, și al trei
lea în zonele melifere cu
noscute din județul Hune
doara și județele limitro
fe. respectiv Ia Ceru — 
Băcăinți, Bucureșci, Dum
brava, Stănija, Speranțele 
apicultorilor se mențin, de 
asemenea, pentru culesul 
la tei, zmeură, floarea soa
relui, stupii fiind acum bi
ne dezvoltați. Bolile cu 
specific apicol sunt bine 
stăpânite, apicultorii fiind 
preocupați să valorifice cu 
randament ridicat poten
țialul melifer oferit în con
dițiile specifice acestui an. 
Ca urmare, nădejdea lor 
este aceea că rezultatele se 
vor apropia sensibil de ce
le din anii anteriori favo
rabili apiculturii.

A consemnat 
N1COLAE TlRCOB

BERBEC
Sunteți vulnerabil în relațiile cu șefii, dar și pi 

dispus la ceartă. Ar trebui să vă schimbați înfățiș 
rea fizică, să vă cumpărați haine noi. N-ar fi excl 
să vă certați cu multă lume. Câteva zile de odih 
vă vor spori randamentul. Evitați jocurile de non

TAUR
Dorințele dv sunt greu de realizat. Sunteți ira 

cibil; s-ar putea să aveți probleme cu casa; atenție 
aparatele electrocasnice. Un prieten vă trimite 
veste bună. Nu spuneți tuturor ce planuri aveți, că 
dușmanii ascunși stau la pândă. S-ar putea să avi 
o izbucnire neașteptată și mici accidente. Aveți ■« 
voie de odihnă.

GEMENI
Primiți cadouri, atenții. Sunteți suspicios, dar i 

aveți motive. Divergențele de opinii vă vor mar 
puternic. N-ar fi exclus ca partenerul de viață să i 
ascundă ceva. Nu vă neglijați sănătatea. Sâmbătă, 
zi proastă; probleme de sănătate sau afective. A 
trele nu vă avantajează.

RAC
Dorința de schimbare s-ar putea concretiza a: 

. Posibile neînțelegeri cu șefii sau cu tatăl dv. Labil 
‘ tate psihică și nervoasă; nu exagerați problemele | 

care le aveți. Vineri, o zi nu prea bună, posibile coi 
■ flictc cu multă lume. Partenerul de viață are probi 
J me de sănătate sau un accident. Fiți prudent în 
» cheltui banii. Părinții insistă să faceți un drum.

h E U
Piedici în plecarea într-o călătorie. Popularități 

dv crește vertiginos. O rudă vă dă o veste bună, că 
s-ar putea să vă sponsorizeze. Vineri eforturile i 
a realiza ceva sunt sortite eșecului. O călătorie < 
divertisment se transformă în una de afaceri. Lui 
o zi cu reușite pe toate planurile.

FECIOARA
Nu folosiți informații neverificate. Drumurile i 

răpesc timpul, dar nu uitați prioritățile. Joi, o 
bună pentru cei implicați în afaceri. Inițiaț] un di 
log șl vă veți descurca mai greu. Vă apasă un sei 
timent de nereaiizare.

Morți, morți, 
morti•

Luni, 9 iunie, la ora 12,45 
Florentin Cojocaru, un tâ
năr de 26 de ani, încerca 
•ă disloce un bloc de ro
că din tavanul abatajului 
unde lucra: Orizontul 650, 
blocul 41. sector 3 al mi
nei Bărbăteni. Neprevăză
tor sau poate neinstruit te
meinic. minerul a fost sur
prins de blocul desprins 
și accidentat mortal.

Tot în 9 iunie, Gheorghe 
Farcaș, de 28 de ani, din 
J&meria. efectua mișcarea 
■unui grup de vagoane de
fecte in stația CFR Sime- 
rla Triaj. Neatenția, poa
te a hli. poate a altuia, l-a 
eostat viața.

i Rubrică realizată cu 
I sprijinul IPJ Hunedoara

Puterea actuală a bă
tut multă monedă pe 
„facilitățile" create pro
ducătorilor agricoli în 
campaniile agricole ale a- 
cestul an. Realitatea a- 
rată insă că nu s-au u- 
tilizat, in campania de 
primăvară, decât o par
te din creditele acordate, 
teama de împrumuturi și 
condițiile impuse ținân- 
du-i departe de bănci pe 
mul ți producători agri-

i coli. Chiar dacă ei erau
ii nevolți să apeleze la spri-
I jln financiar, aceștia au

renunțat, se înțelege cu 
Influențele de rigoare a- 
supra producției, la cre- 

I ditele cu dobânzi insu

portabile pentru agricul
tori. Au fost însă și si
tuații când, pentru a su
praviețui, unii agenți e- 
conomici din agricultură 
și producători agricoli 
privatizați. în ciuda ris
cului asumat, au fost ne- 
voiți să apeleze la cre
dite. Ce surpriză li s-a 
rezervat însă acestora?

Datorită unor înțelegeri 
la nivel central, s-a con
venit ca peste 5 la sută 
din volumul creditului 
solicitat, respectiv din

Deva. Tineri de la Cin bill elevilor, mari meșteri și modelele lor zburătoare. 
Foto ANTON SOCACI

DIIMUIRERCREDIÎULUI
valoarea producției asi
gurate, să fie reținut în 
contul asigurării la fir
ma de profil Agras, ca
re, având în vedere cri
teriile stabilite, nicioda
tă nu se mai întoarce la 
solicitantul creditului
respectiv, ținând seama 
de clauzele prevăzute 
pentru asigurare. Deruta 
asiguraților constă în fap
tul că accesul la credite 
este condiționat de accep
tarea condițiilor stipula

te în poliță, adică acor

darea de despăgubiri nu
mai în caz de îngheț, ploi 
torențiale și incendii pro
vocate la culturile agri
cole pentru care se înche
ie asigurarea, iar în cazul 
plății a încă 15 la
sută se face asigu
rare și pentru ca
zurile prăbușirilor de te
renuri (!). Cu toate că
sunt convinși că nu vor 
mai vedea niciodată în
toarse Ia firmă sumele 
ce li s-au reținut în sco
pul asigurării, solicitanțil 
de credite nu au putut o- 
coli procedura, ceea ce, 
firește, l-a nemulțumit. 
Dar dacă așa trebuie, a- 
șa se face, nu? (N.T.)

BALANȚA
O relație sentimentală se poate transforma î 

tr-una de afaceri. Nu întreprindeți nimic. Joi vc 
găsi colaboratorii necesari. Relațiile cu părinții ti' 
să reia cursul firesc. Idei excelente, dar corectiti 
di nea dv. lasă de dorit. Doriți duminică să plecf 
într-o excursie, dar nu vă îndepărtați prea mult i 
casă. Starea psihică vă dă bătăi de cap.

SCORPION
Evitați întâlnirea cu persoana iubită, căci afe 

tiv sunteți blocat. Miercuri, o zi obositoare. î 
min aveți multe de rezolvat. Drumuri scurte, u.4â 
niri cu cunoștințe. La serviciu apar noi colegi, t 
cercările de a obține un transfer nu vă reușesc. D 
nou cu gândul ia problemele de familie. Menține 
contactul cu prietenii aflați în străinătate.

SĂGETĂTOR
Veți fi nevoit să plecați la drum, ceea ce nu s 

prea entuziasmează. Aveți ocazia să semnați un co 
tract avantajos. Calitățile dv vor ieși în eviden 

. într-un grup de prieteni. Doriți să faceți o călător 
’ de afaceri și un prieten vă va aju.a. Probleme goi 
' podărești, musafirii așteptați duminică vor întârz. 
! puțin.

CAPRICORN
Cineva din familie nu se simte bine. Dv. ave 

neplăceri cu șefii, sunteți irascibil. Partenerul d 
viață primește o veste de la drum king, dar s-ar pi 
tea să i se întindă o cursă. Vineri, sunteți eficiet 
in tot ce faceți, căci capacitatea de concentrare v 
este maximă. Evitați discuțiile în contradictoriu, mi 

' ales cele cu partenerul de viață. Vești care vă vc 
ridica moralul.

VĂRSĂTOR
Energia fizică și psihică se află într-un cehii 

bru perfect. Miercuri, o zi norocoasă. Vl se face 
invitație și-i bine s-o acceptați. Aveți de făcut piăț 
ocupați-vă de bugetul familiei. S-ar putea să vă cei 
tați cu persoana iubită. Luni, sunteți energic și pli 
de umor, ceea ce-i în avantajul dv.

PEȘTI
N-ați invitat pe nimeni, dar veți primi un mv 

safir. Sunteți suspicios și nemulțumit de cce» ce v 
înconjoară. Inițiativele partenerului de viață v 
iau prin surprindere. Părintele de sex opus vă fac 
unele observații și-i cazul să le ascultați politico: 
Elanul dv creator se va resimți în orice activitati 
Evadare în cotidian. Atenție la ce spuneți cu ocazi 
reuniunii de familie lămuritoare.

I
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g CUVÂNTUL LIBER S®wcotidian;>independent<K^

Deva între două si trei
9

post-meridian (II)
Tinerii pe care-i observ 

eu încă nu s-au înrăit. 
Încă îl mai privesc pe 
semenul lor care trece pe 
Lângă el, pe stradă. Fete 
și băieți, cu rucsacuri 
moderne în spate sau pe 

în tricouri, 
Moda din 
aici, dar 

deșănțată 
Oamenii 
modern. 

Ar

un umăr, 
blugi .și ghete. 
București e și 
nu e atât de 
sau vulgară, 
sunt Imbri câți 
îngrijit șl curat, 
rieleanul are totuși bun 
gust. Sudiștii nu mai 
știu cum să se prostească. 
Tinerii îr. București Ișl 
vopsesc păiul în cele mai 
stridente culori, despică 
blugii in genunchi, se 
pictează ca niște papuași, 
și toate tricourile au 
inscripții vulgare, dar în 
engleză. Să se știe — 
mul cunoaște limbi străl.

ia deal cu alcoolul în 
sânge. Dar se pune pe 
picioare. Sunt curioasă, 
îi văd discutând și-mi 
îndepărtez căștile de ia 
urechi în clipa în care 
ajung în dreptul lor. 
Domnul îl refuză pe 
motivul că ține post, iar 
bețivul încearcă să-l răs
plătească cu una mică. 
Mda. Au fost douăzeci 
de pași plini de simbo
luri. La un capăt un că
lugăr care citește rugă
ciuni, la celălalt un be
țiv răsturnat lângă un 
coș de gunoi. Un cuvios 
și un rest uman încer
când să fraternizeze cu 
resturile oamenilor. însă 
surpriza mea a fost al
ta. Am văzut în Bucu
rești mulți oameni că- 
zuți pe jos, dar nimeni 
nu se apropia de ei. Tre
ceau pe lângă ei sau pă-

— Die director, ce ofe
riți spectatorilor dv acum 
la început de sezon es‘i- 
val ?

— In 17 iunie, adică 
azi, la ora 19, pe scena 
Casei de cultură Deva pre
zentăm premiera „Tranzit 
show ’97“. După premie
ră dorim să jucăm acest 
spectacol la Alba-Iulia, 
Sibiu, Tg. Jiu, eventual 
Ia Caranșebeș. Iar după 
vacanță revenim în județ. 
Spre deosebire de reviste
le mari care includ și 
balet, show-ul presupune 
decor și montare simple, 
fără condiții tehnice deo
sebite, ceea cn ne oferă 
posibilitatea să-i prezentăm 
și în orașe mai mici și 
chiar pe scene (funcțio
nale) ale unor cămine cul
turale.

— Ce ne puteți spune 
despre tema spectacolului?

— Așa cum se poate 
deduce și din titlul show- 
ului — „Tranzit", este vor
ba despre situația noas
tră reală, despre ceea ce

PREMIERA LA ESTRADA

„TRANZIT
se întâmplă și cu teatre
le în această perioadă de 
tranziție. Prin acest spec
tacol prezentăm tranziția 
ți NATO, așa cum le ve
dem noi de pe soenă. 
Practic am mutat strada

SHOW ’97“
- Așa e, cu o mențiu

ne; este foarte modern, 
cu muzică românească și 
internațională de ultimă 
oră, ceea ce îl face foar
te aoreciat și gustat de 
tineri.

Interviu cu dl PETRU MARILA, directorul 
Teatrului de Estradă Deva

și Parlamentul pe scenă. 
Deosebirea e că în Par
lament unii se dau în 
spectacol pe bani buni, pe 
când noi facem spectaco
le mai mult fără bani.

•— Deci spectacolul, prin 
,tematica sa. se adresează 
spectatorilor de toate vâr
stele.

— Ei, tinerii, beneficia
ză de reduceri la costul 
biletului ?

— Firește. Elevii, stu
denții și militarii plăteso 
jumătate din prețul bile
tului, care și așa nu cos
tă prea mult —- doar 
5 000 lei

— Die director, cine

sunt, alături de actori, 
lifti ți orchestră, nea*  
zatorii show-ului ?

— Libretul, scenariul șl 
regia Ie semnez eu, sceno-’ 
grafia aparține lui loan 
Axente Bozeșan și direc- 
ția muzicală lui Stefan 
Moțătăianu, dirijorul or
chestrei.

— In final, vă rog si 
le spuneți potențialilor du 
spectatori de ce merită »i 
vina la premieră.

— In primul rând pen
tru că timp de două ore 
se vor simți bine, se vo» 
bucura de ritmul muzicii,' 
mai ales cei foarte tineri, 
și mai ales pentru că vo» 
râde. Show-ul nu este po
litic, chiar dacă e vizata 
și viața și oamenii poli
tici, iar umorul e de cai 
litate. fără vulgarități și 
stridențe.

— Vă mulțumesc ți »# 
doresc succes .’

î

Interviu consemnat de 
VIORICA ROMAN

IMPRESII ALE UNUI ÎNSINGURAT 
DE BUCUREȘTI

E cald, prea cald — 
dar ăsta e sezonul, no- 
-oc cu vântul ce scutu- 
ă din când în când 
săpușeaJa Lângă mino 
,e așază o doamnă la 
,'reo 15 de ani. Are o 
jălăr jța de soare Ș> 
pănâncă înghețată din- 
i-un pahar. Privește 
oamenii dc pe stradă. La 
.■e se gândește? De unde 
/ine? De acasă sau de 
a cumpărături? Nu are 
[ecât poșeta și o sacoșă 
’oală. Deci, va pleca la 
umpărături. Din nou 
nă surprinde interesul 
lentru trecători. O co- 
jană de elevi traversea- 
ă intersecția spre 
■arc. Sunt cel mult în 
lașa a patra, fetițele 

rtă uniforme pepit și 
^tulețc. Sunt în co- 
>ană câte doi, țin de 
nană și sunt atât de 
âtrunși de importanța 
îomentului traversării 
icât nu scot nici o vbr_ 
ă. Celelalte bănci sunt 
cupate și din nou mă 
ucură să-i văd privind 
i jurul lor. Sunt de-a 
reptul obsedată de Bu- 
urești. Acolo într un 
>c ca acesta te t.m 
?ai pur și simplu exilat 
e banca ta, aici te simț) 
■gat de cei din jur. Da. 
inuiam până acum, dar 
icep să fiu sigură. Se 
se de la școală. De 
?eea sunt atâția tineri 

stradă. Mă ridic cu 
indul să mă îndrept 
re p.ară.
In țața Poștei, pe mat
ura trotuarului, un că- 
găr citește cu voce ta 

dintr-o carte cu rugâ- 
uni Adună bani pentru 
ănăstire. Douăzeci de 
iși mai încolo, pe ju- 
ătate întins pe jos — 
i bărbat. Mă îndrept 
re el, dar înaintea mea 
unge un domn. Beți- 
1 — căci asta era — 
cerca să se ridice spri- 
tindu-sț de coșul de 
noi căre-i ținea um- 
ă. Domnul îl ajută să 

ridice. E greu, greu

șeau peste ei, dar ochii 
priveau în altă parte. 
Sufletele sudiștilor nu 
pot fi deranjate de ast
fel de incidente. Mer
geam mai departe spre 
cară si zâmbeam de una 
singură. Aici încă exis
tă oameni. Am crescut 
in Ardeal, și răceala su
diștilor m-a însingurat. 
Aici, - dacă am chef, pot 
intra în vorbă cu ori
cine de pe stradă și să 
discutăm vrute și nevru
te: în București, parca 
fiecare vorbește altă lim
bă — nimeni nu vor
bește cu nimeni. înrăiți. 
lași, precaut i.

Ceva mai devreme mă 
întrebam care este cen
trul orașului. Trei mașini 
parcate lângă un bloc 
dc lo’linte îmi atrag a-, 
tcntia. Pur și simplu sar: 
in ochi. Una lângă al-1 
ta, frumoase șl strălu-l 
citoare în soarele del 
două și un sfert — un I 
Opel Ascona, un Cielol 
și un BMW. De când el 
lumea, centrul a fost al I 
celor cu bani. Ș-apăi da-l 
«să ăsta- nu-i centru, io] 
nu sunt în el I Mai de
parte e o biserică. Spri
jinită de zidul bisericii, 
o pancartă: „Lacto-bar". 
Noroc cu săgeata care! 
ne spune încotro, altfel 
s-ar putea ca vreun ne
bun să-i ceară preotu

lui Un pahar cu lapte bă-1 
tut și o brânzoaică in| 
loc de pâine cu vin. Din-1 
tre cele două prefer bi-| 
serica. E goală. Goală, j 
frumoasă și răcoroasă. | 
Mă îndrept spre altar, 
îmi fac eruce și sărut l- 
coana. îmi aleg un sca
un. Prin vitraliile din 
cupolă lumini albastre 
fac pete pe covorul sim
plu. Un bărbat, un aju
tor probabil, intră cu 
două steaguri negre. Ci-1 
neva a fost înmormântat 
astăzi. Odihncască-se. I

(Va urma) |

MARIA

• „VIS DE
I A apărut publicația tri

mestrială „Vis de copil".
| Apariția acestei „Vis de 
« copil", , publicație a co- 
I piilor din casele de co-
* pii, a apărut din dorin-

Ița acestora de a comu
nica între ei, de a sta-

Ibili niște legături de prie
tenie începute în tabere,

J excursii, de a prezenta

COPIL" |
rezultatele literare, gân- > 
durile și visurile lor.™ I 
Să sperăm că drumul pe . 
care am pornit va fi în I 
continuare presărat cu ‘ 
succese, în așa fel încât | 
„Un vis de copil" să nu ’ 
rămână doar un vis, ci I 
să devină real.tate. (Pe- . 
truța Chitu). (M.B.).

S.C. 7A/M Trading S.R.I 
sfr. A.Saguna nr.4 

vă oferă:
PAGERE MOTOROLA SI 

SERVICII PAGING J 
Gratuitâti si tarife reduse 

pentru 2 ANI 
telefon :054/21 1514

i i

i
S C „POLIDAVA" S.A. DEA A 

ANUNȚA 
LICITAȚIE

pentru vânzarea do mijloace fixe — mașini ’ 
si utilaje poligrafice, remorcă 8 to, electrosti- J 
vuitor 1,25 to, 3,2 to. '

Licitația va avea lie in fiecare zi de marți ’ 
’ a săptămânii, ora 10, la sediul societății — str. î 

22 Decembrie, 257, Deva. ț
Taxa de participare — 20 000 lei — și ga- \ 

ranția de participare — 10% din valoarea utila- ț 
jului solicitat — se vor achita la casieria 
cictății.

Lista mijloacelor fixe și alte informații su
plimentare Ia sediul societății, tel 221750 int. ' 
13 si 28. '

so-^ 

su- '

7". . 111.1 W
Xy?: . <;• 
ij'i'xdYi*iTi — .w.4MM ■■iâi;

MURAL CASA
MURAL QUARZO

vopsele lavabile pentru 
| zugrăveli interioare și 

exterioare — import 
\ Italia

OFERTA 
EXCEPȚIONALA 

— CELE MAI 
MICI PREȚURI 
DE PE PIAȚA

Vi le sferă
MAGAZINUL VALENTIN '

' din Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160. ' 
' deschis zilnic între orele 8—19 \
\ (sâmbăta 9—13). \
(I _______________ (73)J

iHâ.

1 i

î **1
I cu sediul în Hunedoara, str. Constantin 

Bursan, nr. I (centrul vechi)
Vinde en gros la prețuri fără concurența •

* înghețată:
* • NAPOCA
1 • PANDA

• CORNET
Relații la sediul firmei sau telefoane 5 i

t717439; 232181. (6160){>

INTERNET 
prin RECEP PLUS 
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P

Tel. 212726 218205

McjDF X’ -

!’■. r v-UiKAt

CEL MAI MAk£ JH-nUBLUUH
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

__________ DIN l’AKÂ 

AMINTE SORTATĂ
înlr-o gamă diversificată? 

a<cu di I AAȚTE DIN BUMBAC 
pentru atelierul D-voastră? * 

Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ £ 
de cea mai bună calitate?

TOATE LA ( ELE MAI BUNE PREȚURI!
SUNMt-'sFr'WM LA TELEFON 018-623482 sau 064 t 

193493
Pentru citențu iwșîTWîdeli reduceri pani Iu ! '. 1 
Depozit. saL^laha, Jud Cluj
Orar: Zilnic 08-20; Sâmbătă 08-16

FOTOVISION
DEVA i

C >tj/ojrc/e concuren/ei rrj

fcln^a. a/e noaj/^^

Orice servicii în Someniuf fotografiei
★

*
bevefopâri fifnte
fotografii pentru amatori șt în îtubio 

fotografii pașaport. legititHStu • Urgent 
pretun aîic'sibtfe '

*4
«

T7lpe/afi /a pi'ofesioniș/if

Strada A MuresanuBi 2 
(Fost FOTO CENTRAL- lângă Casa de Cultură)

—— —.—........ ...... .........................
. ..................... ........... . ...  ... i ......——.........

IL IX • NR. 1908 • .MARȚI, 17 IUNIE 1997



ICUVÂNTUL LIBER,

GLORIE OȘTIRII, AFLATA SUB DRAPEL, LA DATORIE
(I'urnire din pag. I)

Din partea Consiliului ju
dețean Hunedoara, dl Gheor- 
She. Barbu a adresat un 
cald cuvânt de salut și în
demnul ca Regimentul 54 
Geniu din Deva, cu nume 
de orofundă rezonanță is

pw&Ltai?A¥e
VANZA1U —
CUMPĂRĂRI 

k—• — • •—*—•—<—«—•—*—»•

• Un ultim omagiu 
pentru cea care a fost 

GAZAN VIORICA 
din Balșa, din partea 
soțului loan, fiilor ®- 
vidlu, Gomel, loan, 
Liliana șl Florin, nu
rorilor Elena, Viorica, 
Mariana șj a nepoți
lor Andreea Gătălina, 
Gătălin Ovîdiu, Marius 
Andrei șl Alexandru 
Hani.

înmormântarea ara 
io» în data de 18, 03. 
1997. în Balșa. Vel 
rămâne vcșnlo în a- 
mlntirea noastră.

Dumnezeu să ta 0- 
dihnească în pace I 

(5487)

• Vând autoutilitară 
„Mercedes" 207 D, 
1,5 tone, eu carte de 
identitate șl autoriza, 
țle sanitară. Stare ex. 
cepțională. Informații 
la tel. 211275.

■ Vând apartament 2 ca
mere, Mihai Entinescu, bl. 
M3, scara II, etaj III, a- 
partament 36. Informații 
* domiciliu, după ora 16. 

(18205)

• FNC Mintia vin
de furaje pentru ani
male. Cumpără cerea
le la schimb cu fura
je. Oferim spații de 
producție și depozi
tare. Oferim mijloace 
auto speciale pentru 
transport cereale șl - 
alte mărfuri. Livrăm 
ciocălăi de porumb. 
Telefon/fax 216635,
625880. (5820)

• Vând loc de veci în
cimitirul central (Emincs- 
ctt).' partea de sus. Tel. 
623883. (8221)

• Vând (schimb) apar, 
lament trei camere. Dacia, 
Aloca Romanilor, bl. 26, 
sc. I. ap. 19, cu două ca. 
mere plus diferență. In. 
formații tel. 623162

■ Vând cositoare Cosa- 
na. Câmpuri Surduc, nr. 
69, t.-ț». 165, preț negocia
bil (5814)

• '.ând apartament trei
camere cărămidă, parchet, 
faianță, etaj 4, vizavi de 
Liceul Traian, preț 50 mi
lioane, negociabil. Tel. 
621798. (5789)

• \ nod garsonieră Deva,
Zarandului, bl. 80/2, ap. 
54. Tel. 231430. (5824)

• Vând două apartamen
te- a două și trei camere, 
Eălceseu. Tel. 627045.

(5834)
• Vând apartament 4

camere, confort deosebit, 
posibilități garaj. Telefon 
827536. (4748)

• Vând Jawa 175 cmc,
înmatriculata, cu piese re
zervi. Tei. 624882 (6169)

• irânrl ieftin aparta
ment 2 camere central. 
Clojdu, tel. 232328, (4762)

• Vând apartament zo
nă . utralâ. Tel. 613533, 
od’il Deccbal. (4761)

• Vând tractor U 651,
Han. bună. 22 milioane, 
In Fintoag, nr. 31. (4760)

• Vând centrală termi
că Junkers Bosch, 23 kw, 
Arzător pentru cuptoare 
motorină. Tel. 620748.

(4757)
• Societate comercială 

/Înde en gros cașcaval 
Transilvania, cu 16 300 Ici 
kilogramul. Tel. 215301.

(4756)
• Vând lkarus 211. De

---- —
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torica în ființa poporului 
nostru. să se mențină în 
elita Armatei Române.

Tn aplauzele asistenței și 
în acordurile solemne ale 
Imnului Național a avut loc 
defilarea Regimentului.

Următoarele secvențe ale 
evenimentului aniversar le-au

va. str. Grigorescu, 21, tel. 
611618*.  (5815)

• S.G. EXETech 
COMPUTERS S.R.b. 
vă oferă la cele mai 
Ixnici prețuri : calcu
latoare; imprimante; 
consumabile; acceso
rii. Deva, Pța Victo
riei, nr. 2 A (IPH), 
et. 4, cam. 404, tel/ 
fax: 212430; 213730,
interior 171.
• SG Agromec SA Căs-

tău organizează în ziua 
de miercuri, 25. 06. 1997, 
licitație publică pentru 
vânzare de utilaje agrico
le. Licitația se va repeta 
în fiecare zl de miercuri, 
până la epuizarea mijloa
celor fixe cuprinse în lis
tă. Informații suplimenta
re la sediul societății din 
Găstău, nr. 301 A, comu
na Beriu. (5482)

• Vând SllL, multipli
activități, Geoagiu-Sat. Re
lații Ia tel. 641484. (5483)

• Vând bicicletă semi- 
cursieră marca Sputnik, 
Informații tel. 641419.

(5484)
• Vând fundație 300 

mp, Dealu Mic, Grăștie. 
Informații Nlcolae Bălces- 
cu, nr. 44 (lângă Ema).

(5486)
• Vând două apartamen

te, Brad, tel. 655161.
(4154)

• Vând garaj, Brad, tel.
650037. (4135)

• Vând teren pentru
cabană pe Rlul Mare Re
tezat. Tel. 724206. (4182)

• Vând casă, grădină,
încălzire centrală, racor
dare gaz, neterminată, șl 
dependințe. Hunedoara, str. 
Zlaști, nr. 86. (4183)

• Numai în săptă
mâna 16—23 iunie RE
DUCERI INCREDIBI
LE DE PREȚURI la 
televizoare Mcgavi- 
sion Nokla ș; Sony. 
Gel mal bun raport 
calitate-preț din ulti
mii 7 ani. Vizitați ma
gazinele QUASAR, un
de puteți cumpăra : 
un televizor Megavisl- 
on 51 cm. TXT Ia 
2.291.900 Iei, un tele
vizor Nokla 55 cm. 
TXT la 2.965.900 lei, 
un televizor Sony 55 
cm. TXT la 3.750.900 
lei. Nu uitați I Ofertă 
specială numai în 
săptămâna 16—23 Iu
nie. (5833)

PIERDERI
• SG Gonfal SRL Deva,

str. Gh. Barițiu, nr. 20/1, 
anunță pierderea chitanțe
lor fiscale de la seria 
279201 — 279700. Se de
clară nule. (6171)

• Pierdut adeverință de
primire și plată nr. 1609/ 
9. 06. 1997, eliberată de 
GPA Deva, pe numele Grl- 
șan Maria. Se declară nu
lă. (5821)

ÎNCHIRIERI
• Ofer de închiriat a- 

partament două camere 

constituit dezvelirea și sfin
țirea plăcii comemorative din 
marmură albă, care va a- 
minti urmașilor momentul 
împlinirii a 75 de ani de e- 
xistență a Regimentului din 
Deva și a celei pe care 
sunt încrustate numele celor 
23 de ofițeri superiori și pe

ultracentral, ultradotat, Pa
tria. Tel. 217809. (5795)

• închiriez apartament
ultracentral, două camere, 
Deva, tel. 613897, între 
orele 18—22. (6172)

• închiriez rochii pen
tru mirese, modele deose
bite și accesorii, Orăștie, 
Primăverii, 19. (4313)

OFERTE 
DE SERVICH

• Sunați azi ! Pregătim
gratuit tineri pentru mar-*  
keting direct. Profit mi
nim 40 000 lei/zi. Telefon 
615390. (5771/72)

• Prestez servicii in
structor auto categoria B. 
Relații tel. 623357. (6168)

• Manufactură porțelan
angajează personal munci
tor cu aptitudini în do
meniu și îndemânară In
formații tel. firmă, 233110, 
620178 (seara). (4759)

• Angajăm brutari ca
lificați. Informații Băița, 
Ia brutăria familiei Dobra.

(5799)
DIVERSE

• SG Flora Import Ex
port Geoagiu-Băi anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al
protecției mediului a
Complexului „Flora" din 
Geoagiu-Băi. Toate re-
clamațiile șl sesizările se 
primesc pe adresa APM 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25, în termen de 20 de 
zile de la data publicării.

(5816)
• S.G. Tonic IMP EXP 

SRL Hunedoara anunță 
intenția de autorizare din 
punctul de vedere al pro
tecției mediului a barului 
și alimentarei — Hunedoa
ra, str. Buituri, 31. Gon- 
testatii în 30 de zile, la 
A.P.M. Deva. (186206)

MATRIMONIALE
• Domni germani do

resc să cunoască doamne, 
domnișoare, în vederea 
prieteniei, eventual căsă
toriei. Rog cu fotografia 
actuală șl mai multe rela
ții personale, pe adresa: 
Frey Augsburgerstr 632, 
7032$) Stuttgart, Germania.

(5485)
LICITAȚII

—• ■ ■■■ • BM*  â —— • —— i —— •

• Liceul Teoreti» 
Hațeg anunță licitație 
pentru lucrări instalare 
gaz metan. Ședința de 
adjudecare are lo« în 
data de 2 iulie 1997, 
ora 10. fa sediul li
ceului. (9373)
• S.G. „HORT1NA" S.A.

DEVA, cu sediul în Deva, 
str. Ilorea, nr. 2, organi
zează licitație deschisă cu 
strigare, în data de 18.06. 
1997, ora 13,00, prin exe
cutorul judecătoresc al 
Tribunalului Județean, 
pentru vânzarea de bunuri 
mobile, aparținând SG 
„FRUGOM" SRL PETRO
ȘANI. (5822)

• S.G. „IIORTINA" S.A. 
DEVA organizează, în ziua 
de 7.07.1997, ora 10,00, la 
sediul societății, licitație 
deschisă, pentru vânzare 
mijloace fixe : TRAGTOR 
U.650, cu remorcă. Licita
ția se va repeta în flecare 

— ..............
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rioadele în care s-au aflat 
în slujba țării, sub drapel, 
la comanda acestei unități 
militare, vizitarea garnizoa
nei, un frumos program ar
tistic și un picnic ostășesc 
— aniversar în aer liber și 
în dărnicia soarelui de 15 
iunie 1997.

• Colegii tipografi de la S.C. Polklava S.A. 
Deva, Imprimeria Gutenberg Deva și colec
tivul ziarului „Cuvântul liber11 Deva anunță cu 
adâncă durere stingerea din viață a colegului

DARUKA ANDREI
în vârstă de 63 ani. înmormântarea va avea loc 
în 17 iunie 1997, ora 14, din Capela catolică, 
str. M.'Eminescu, Deva.

zi de luni, până la adju
decare. Participant.il la 
licitație vor depune la ca
sieria societății o garanție 
de 10 la sută din valoarea 
de începere a licitației șl 
o taxă de 250 000 lei pen
tru participare. Relații la 
telefoanele 213373, 218256.

(5822)
COMEMORĂRI

• Miercuri se împli
nesc doi ani de la de
cesul celui care a fost

BANCIU SABIN 
NICOLAE 

un bun soț, tată și 
bunic. Comemorarea, 
la cimitirul ortodox 
Brad, ora 17. (5831)

ȘANGAJĂM REDACTORI
Ziarul „Cuvântul liber* 1 Deva angajează

♦ prin concurs :

• REDACTORI

. Condiții de participare la concurs :
— tineri până Ia vârsta de 30 de ani;

♦ — domiciliul stabil în municipiul Deva;
1 — de preferință persoane cu studii supe
Jrioarc.
! Concursul va avea loc în ziua de <30 îuni 
l a.c„ ora 10, la sediul redacției din Deva. B-du
♦ 1 Decembrie, nr. 35,
J Doritorii vor depune, până la data de 2 
l iunie a.c„ la secretariatul redacției, cerere
♦ de participare la concurs, copie după diploma d 
1 studii, autobiografic.

DECESE
• Bozan Emilia cu fa

milia mulțumesc tuturor 
celor care au condus-o pe 
ultimul drum pe cea care 
a fost

MARIA BOZAN
din Mintia, mamă soacră, 
bunică și străbunică. Dum
nezeu s-o odihnească în 
pace I (grt).

• Familia Moldovan Ho- 
ria și Viorica anunță cu 
durere trecerea în nefiin
ță a minunatei surori șî 
cumnate

TODICA LiniA 
LAURA

Gorpul neînsuflețit este 
depus la Biserica penticos
tală Emanuel din Deva.

• Gu adâncă durere, fa
milia Groza, frații Lucia, 
Mia, Octavian și Liviu, 
aduc la cunoștință trece
rea în eternitate a Iubitu
lui lor frate.
Prof. dr. PETRU P. GROZA 

înmormântarea va avea 
loc în cimitirul ortodos 
din Băcia, joi, 19 iunie, 
ora 14. Odihnească-se în 
pace I (1862*7)

• Fiica Florica, fiii 
Petru și Gheorghe, îm
preună cu familiile, a- 
nunță cu nemărginită 
durere încetarea din 
viață a scumpeî lor 
mame, bunică și stră
bunică

SÎNA MARIA 
din Vălișoara.

înmormântarea azi, 
la ora 14.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace I

„CUVÂNTUL LIBER**  este cotidU ui ce
* mai apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne în continuare cale
♦ cea mai avantajoasă de procurare a ziarului 
j COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA 
IRUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE, ÎNCEPÂNI 
JCU 1 IULIE A.C., DE G000 DE LEI/LUNĂ piu 
1 taxele poștale.
1 Avantajul abonamentului este viden 
•Ide 9 exemplare primite gratuit pe lunî 
« față de cumpărarea cu bucata.
1 NU UITAȚI: REÎNNOIȚI VA ABONA 
«MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", tai 
«dacă nu aveți abonament, solicitați facto 
«rilor poștali să vă facă.
« FOARTE IMPORTANT! Abonamente’ 
«se fac Ia ghișeele oficiilor poștale din jude*  
țla factorii poștali — numai cu bani în nume 
«rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira

ment. Relații la telefon *21  30 07.
RĂMÂNEȚI CU NOII

i ____________________________________________

,! Firmă austriacă vă imită

ÎNTÂLNIREA CU ȘANSA

• O nouă afacere cucerește România

• Venituri lunare de la 100 000 — 1 000 00 
■ lei, cu posibilitatea păstrării actualului ioc d 
' muncă.

Vă așteptăm vineri 20 a VI-a 1997 or 
18 la Hotel „Deccbal**  Dota (fostul hotel « 
partidului). (6 (7<

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49“
DIN 15, 06. 1997

45 17 14 29 39 27

Fond de câștiguri: 2 605 196119 lei.

! «TRAGEREA NOROC
DIN 15, 06. 1997

s 8 8 8 9 6 0

Fond de câștiguri î 512 199 588 lei.

Participant.il

