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P.D.A.R. — înainte
de congres

Partidul Democrat Agrar 
din România se pregăteș
te pentru congresul extra
ordinar convocat ca ur
mare a faptului că fostul 
său lider- și mentor Vic
ar Surdu și_a dat de

misia.
Apropiatul congres le-a 

servit domnilor Gheorghe 
Dreghici — președinte și 
Nicolae Jttrca — vice
președinte ai filialei ju
dețene Hunedoara a parti
dului drept prilej pentru 
a se reîntâlni cu ziariș
tii la o conferință de 
presă.

„PDAR — a ținut să 
precizeze domnul președin
te Gheorghe Dreghici — 
nu este un partid de 
breaslă cum se încearcă 
a se acredita ldeca. Este 
un partid național.

Iia congres, a continuat 
președintele, ■ delegația 
Ilunedoreană intenționea
ză să-și expună clar poziția 
fci câteva dintre proble
mele majore care frămân
tă țara. © spunem răs
picat că ne îngrijorează 
securitatea alimentară a 
țării. Ne-am angajat să 
spijinim acest guvern,

dar numai până la mo
mentul când acțiunile sale 
nu pun în pericol această 
securitate alimentară și 

,se. pare că momentul a 
sosit. Până acum, de 
pildă, nu s-a stabilit un 
preț negociabil ' pentru

' d
_ • PREMIERUL — ÎN 

S.U.A. în 17 iunie a.c., 
primul ministru al Ro
mâniei, dl Victor (Sior- 
bea, a început o vizită 
în Statele Unite ale A- 
mericii, în încercarea de 
a convinge autoritățile 
americane despre „forța" 
României pentru pri
mirea în NATO în pri
mul val. între altele, 
premierul român s-a în
tâlnit cu vicepreședintele 
SUA, Al Gore și a în
mânat o scrisoare de 
răspuns a președintelui 
României, Emil Gonstan- 
tinescu, adresată pre
ședintelui Riîl Clinton.

• PDSR NU S-A 
SCHIMBAT. Timp de 
două zile, în Capitală 
s-au desfășurat lucrările 
Conferinței Naționale a 
Partidului Democrației 
Sociale din România, ți
nută într-un climat ten

P.S.D.R. — a câștigat
provincia!

Sâmbătă, 21 iunie a.c., 
a avut loc la Deva, la 
inițiativa conducerii Or
ganizației județene Hune
doara a Partidului Social- 
Democrat din România, o 
conferință de presă Ia 
care a luat parte și dl 
Dumitru Ifrim. președin

CONFERINȚE DE PRESA

preluarea cerealelor din 
recolta acestei veri. Va 
fi stimulativ pentru pro
ducător sau țăranul se 
va alege și în acest an 
cu paguba ?

Se distribuie Ia pro
ducători cupoane de va
loare din subvenția acor
dată de stat. S-a luat 
drept criteriu de alocare 
a cupoanelor unitatea dc 
suprafață însămânțată. 
Astfel cres-âtorii de a- 
nimale au rămas în afara 
acestui sprtjm acordat de 
stat".

ION CIOCLEI

tele acesteia și deputat 
PSDR în Parlamentul Ro
mâniei. în cadrul acestei 
manifestări au fost abor
date o multitudine de 
probleme pe care le gru
păm în trei mari teme.

Congresul al XX-lea 
— moment esențial 
în viața partidului

în zilele de 14—15 iu
nie a avut loc la Bucu
rești cel de al XX-lea 
Congres al PSDR ■- mo
ment esențial în activi
tatea acestei formațiuni 
politice — care a anali
zat activitatea desfășu
rată și a trasat obiecti
vele viitoare ale acesteia.

La Congres au luat parte 
486 de delegați și nume
roși invitați. La ale
gerea noilor organe dc 
conducere ale partidului a 
avut Ioc o puternică dis
pută între organizațiile 
din Capitală și cele din 
provincie. A câștigat pro
vincia tinde sunt orga
nizații mai puternice. Din 
biroul executiv ales re
cent fac parte și dnii Du
mitru Ifrim, deputat dc 
Hunedoara — ce a fost 
ales secretar executiv —, 
dl Ionel Moș, inspectorul 
șef al Inspectoratului șco
lar județean. Dl Poro- 
piliu Budulan, prefectul 
județului, a fost ales in 
Comitetul Director etc.

Nemulțumirile 
minerilor sunt 

îndreptățite

Conform declarației 
PSDU, nemulțumirile mi
nerilor sunt îndreptățite,

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag a 2 a)

sionai de declarația — 
manifest a unui grup 
de șase reformatori ai 
partidului, dată publici
tății dar neprezentată în 
înaltul forum, Conferin
ța Națională a PDSR s-a 
desfășurat după tipicul 
bine știut și s-a finali
zat cu rezultatele aș
teptate. „Disidenții**  au 
fost înfrunți, dl Ion 
Iliescu a. fost reales pre
ședinte al PDSR, iar dl 
Adrian Năstase — vice
președinte. Totul, cum 
a fost ...

• CONSULTĂRII,B 
PREȘEDINTELUI. Șeful 
statului român, dl Emil 
Constantinescu, a avut o 
serie de consultări cu 
reprezentanți ai partide
lor politice și ai confe
derațiilor sindicale pen*

eu.Lt 
eultu^ă

Așadar, în noua expre
sie a Legii învățământului, 
se pare că religia va do
bândi statutul meritat de 
disciplină obligatorie de-a 
lungul întregului ciclu pre- 
universitar. Cu aceasta, 
însă .discuția privind ro
lul religiei în școală nu e 
nicidecum încheiată, ci. 
dimpotrivă, adevăratele 

probleme Be-abia de acuma 
«e pun. Ele sunt de fapt

mul onest în favoarea unui 
anumit cult. Scopul ei 
trebuie să devină acela de 
a înzestra tineretul cu 
elementele de bază ale 
culturii ți moralei creștine 
în spirit ecumenic și cu 
respect egal pentru toate 
credințele. E singurul 
mod prin care religia, 
ca disciplină școlară, nu 
mai poate fi pervertită 
într-un mijloc de influen-

i MENTALITĂȚI!
I
J două, ambele esențiale : 
\ problema programelor, im_ 
i plicit a manualelor, și cea 
? a „cadrelor*  (urât cuvânt, 
i dar deocamdată singurul 
| la îndemână...). Prima 
t dintre ele nu poate fi 
’ abordată decât pornind de 
j Ia constatarea că opinia 
i publică e împărțită.- o par- 
i te a ei — și nu numai la 
| noi ; recent reacția s-a 
) produs și în Canada - 
i cere separarea totală- a 
. religiei de școală, în vir- 
1 tutea dreptului fiecărui 
l individ de a decide singur 
i neinfluențat, nepersuadat, 
’ neîndoctrinat, asupra pro- 
ț priilor sale convingeri. Se 
( manifestă aici o confuzie 
J evidentă între îndoctrina- 
J re ideologică, în speța 
ț religioasă, și cultura re_ 
i ligioasă ca o componentă 

fundamentată și deci in-
’ dispensabilă atât educa- 
) ției morale cât și culturii 

generale. Intr-adevăr, în 
trecut religia era consi-

. derată simplist, oar ca 
’ un orilej de catehizare.
‘ într-un învățământ modern, 
\ de stat, ea nu se poate 
ț însă reduce la atât, eu 
k atâ‘ mai puțin nu poate 
i avea ca scop prozelitismul 
> și nici mărar misionaris-

țare a opțiunilor sau de 
manipulare fundamentalists 
a tinerelor conștiințe în • 
formare. In felul acesta, ’ 
concepută deci ca un ' 
sistem de discipline obli- | 
gatorii. cu o complexitate ț 
progresivă, pe măsura i 
particularităților de vârstă, J 
din învățământul preșcolar ț 
până în ultima clasă de 
liceu, educația moral — 
religioasă ar oferi tuturor 
vârstelor tinere, treptat și 
firesc, datele esențiale pe 
temeiul cărora să-și poată 
forma singure convingerile, 
începând cu reabilitarea 
„istorioarelor morale" și 
povestirile biblice, cu 
deslușirea sensului rugă
ciunilor obștești, trecând 
prin istoria biblică, a- 
profundând tradiția iudeo- 
creștină și Noul Testament1 
prin comentarii, cu o 
insistență specială asupra 
Predicii de pe Munte, luând 
cunoștință de principiile 
moralei creștine și sfârșind 
cu istoria religiilor și re- 1 
flectarea lor în arte și 
literatură, tânărul ar ab
solvi liceul cu un orizont

* RADU CIOBANU

(Continuare în pag. a 2-a)
(Continuare în pag. a 2-a)

Piața din satul centru de comună Zam. 
trebui cheltuiți ceva bani. De unde ?

Ca să arate ca
Foto

o piață ar mu< 
ANTON SOCACI

ț I
• în dilemă !
‘ Potrivit semnalelor J 
I primite la DGAA a |
• județului nostru, crescă- \ 
| torii de animale, în I 
> special producătorii de , 
| lapte de vacă, sunt ne- I
• mulțumiți de faptul că J 
] în ultima vreme a scă- I 
< zut prețul laptelui a- ; 
| chizițlonat de către u- 1
■ nii agenți economici, J
I îndeosebi de către I 
I Devii. '
| Important este ca I

astfel de divergențe să ' 
} fie soluționate prin J
■ negocieri, (N.TT. • |

i

—- Fiecare femeie are doar o singură mart- 
iubire !

— Dar care a tost marea ia iubire, Anuto?, 
— Bărbații ...

una 9

Club T
Din țară și din lume
Horoscop

IN ZIARUL Dl AZI:

[Continuaro în pag. a 2-a]
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Intre cult
(Urmare din oag. I] 

de cultură intr-adevăr 
„generală", incomparabil 
mai vost și mai complex 
decât cel pe care o școală 
anchilozată în vechi men
talități i_l oferă acum. Mai 
mult: chior dacă n-ar 
deveni neapărat un „homo 
religiosus" în accepție 
bigotă, ar există șanse 
considerabile ca el să fie 
un om moral, capabil să 
facă singur deosebirea între 
bine și rău sau măcar 
să-și impună respectarea 
anumitor rigori si limite 
în conduită.

Firește, pentru a preda 
religia concepută ca sistem 
de rezistență o edificiului 
cultural, e nevoie de „ca
dre" competente, specia
lizate. E nevoie în primul 
rond de o schimbare de 
mentalitate începând chiar 
cu ministerul de resort 
Pentru câ situația actuală 
este, eufemistic zis, pro
fund deficitară : preoții, 
deocamdată singurii com
petent în materie, suntI

$
•
I 
a 

•:

(Urmare din pag. I)

I

• '

tru detensionarea crizei 
sociale apărute ca efect 
al lâncezelii reformei și 
accentuării mișcărilor sin
dicale. Cei prezenți la 
întâlnirile cu președintele 
țării și-au exprimat spri
jinul în procesul refor-

și cultură i 
prea puțini pentru marele l 
număr de ore care se [ 
profilează. Iar Suplinitorii, 
cu excepțiile de rigoare, | 
fie că sunt absolvenți de * * 
liceu încă ei înșiși ne-» 
copți, fie că sunt pensio-. 
nari de toată mâna, pta- 
fonați, depășiți sau, uneori I 
cum s-a văzut, chiar per-1 
verși, nu foc decât să ( 
compromită religia ca dis-» 
ciplină școlară. Religia * 
ar trebui să devină cea | 
mai iubită „materie", co-1 
locvială, plină de culoare,) 
fabuloasă, scoasă de sub * 
teroarea notărilor de ru_ * 
tină și a tocelii papagali- l 
cești Să sperăm că da_ | 
sele teologice ale școlilor I 
normale și secțiile peda-[ 
gogice ale facultăților de| 
teologie, de curând insti- » 
tuite, vor împlini acest l 
deziderat. Cum ziceam, ne | 
aflăm în fața unui început. I 
Dacă nu_l vom rota — cum, 
am ratat începutul „tron- * 
ziției' — religio are șansa ♦ 
să devină iar ceea ce 1 
trebuie să fie 9 pilonul £ 
central al culturii urna-1 
niște. i

ținând seama de munca
și viața grea a acestora, 
în ce privește creșterea 
cu 45 Ia sută a salariu
lui această revendicare 
este exagerată și ireali
zabilă, în actualele con
diții. Guvernul are dato
ria să acționeze prompt 
pentru îmbunătățirea se
curității muncii în subte
ran și a vieții minerilor

*

ț:LEGE? 
Se- < 

adop-> 
lege !

1
B
■
I

■
■

• PROIECT DE 
CONTROVERSAT, 
natul României a 
tat Proiectul de 
privind retrocedarea u- î [ 
nor lăcașuri de cult! [ 
greco-catolicilor. Deoa- (j 
rece proiectul acestei legi [ 
a stârnit protestul Bi- j 
sericii Ortodoxe Române, 1 
el va fi discutat Ia reu->

I
B
I
I

„Vara la vie". Foto ANTON SOCACI

P.S.D.R. — a câștigat provincia!
(Urmare din pag. I) și familiilor lor, reconver- 

sia forței de muncă. Va
lea Jiului ridică condiții 
specifice pentru derularea 
reformei, iar guvernul tre
buie să fie mai prompt 
și mai ferm în aplicarea 
restructurării mineritu
lui. Nu se punea pro
blema ca această ramu
ră să dispară și trebuie 
realizat un echilibru per
manent între economic și 
social.

îngrijorat se arată dom
nul Jurca față de modi
ficările care se propun 
pentru Legea învățămân
tului și pentru cea a 
administrației publice Io-.

P.D.A.R. — înainte 
de congres

cale, prin care UDMR ur
mărește de fapt autono
mia pe criterii etnice. 
PDAR apreciază că, invo
când nevoia de a acce
lera reforma în învăță
mânt, guvernul face jocul 
UDMR.

Partidul agrarienilor 
este nemulțumit și de 
„naționalizarea" patrimo" 
niului învățământului, a-

în cadrul U.S.D. 
există colaborare, 
dar și disensiuni 

în cadrul Uniunii So
cial Democrate PSDR co
laborează cu Partidul De
mocrat, dar între cele 
două formații există și 
disensiuni, în special în 
ce privește promovarea 
oamenilor. P.D. nu este 
întotdeauna un aliat sincer 
și ține să aibă suprema
ție în cadrul uniunii. Pa
radoxal, tocmai acolo un
de puterea o deține P.D. 

dică trecerea țcoBkrt, 
internatelor și altor knau. 
bile în proprietatea .Mi
nisterului InvățămAntOlul, 
deși o bună parte ■ 
cestui pat hnoniu a fost 
construit cu contribuția t> 
bani și muncă a pop» 
lației.

Întrucât la Congres 
vor clarifica șl proble
me doctrinare ale parti
dului, l-am întrebat pe 
domnul Gheorghe Dre- 
ghici unde se situează 
doctrina PDAR.

Ră'spuns. Aproape 
ideea liberală în ee pri
vește industria și la cenr 
tru stânga în probleme 
țărănească.

— Alba luiia, Focșani, Pfe 
tești, Vaslui etc. — PfiDB 
nu are sedii. Să lie elev, 
PSDR nu este remorca 
P.D. Partidul Social-De
mocrat s-a născut dfal 
sindicate de aceea are 
datoria să acționeze pen
tru binele țării și al oar 
menilor ei. în acest scop 
este dispus să facă a> 
lianțe cu alte formațiuni 
politice în ideea de a faee 
din social-demoerație an 
pol important al vieții po
litice românești.

•!
$ met, au propus soluții 

privind privatizarea și 
restructurarea economiei 
naționale.

•;

• ÎNCHISOAREA — 
MUZEU DE LA SlGHET. 
In orașul Sighet, în in
cinta fostei închisori co- 
inuniste. unde și-au pier
dut viața ori și.au șu
brezit sănătatea o sea
mă de politicieni și in
telectuali de prestigiu, a 
fost inaugurat Muzeul 
„Memorialul Sighet" și 
Centrul internațional de 
luptă împotriva 
ranței. 
participat 
miniștri, 
politici 
Ungaria, 
nia, Rusia.

ilII..
intole-

La deschidere au 
parlamentari, 

foști deținuți 
din România, 
Slovacia, Polo-

L(p..e.elu\ă.
par-

fl supus 
Camera

niunea grupurilor 
lamentare ale PNȚCD, 
apoi va 
terii în 
taților.

l
I
I
•■

dezba-, j 
Depu- ;•

BA- 
Sâm-

• A ÎNCEPUT 
CALAUREATUL. 
bătă, în toate liceele din 
țară a început sesiunea 
de bacalaureat ț 
absolvenții claselor a i; 
XII-a învățământ 

’ • pentru , • 
ai

de îj 
zi și ai claselor a XII1-J;
a, formele seral și fără 
frecvență. în ultimele 
două zile ale săptămâ
nii trecute s-a consu
mat proba orală Ia lim
ba și literatura română. 
Examenul de bacalaureat 
continuă.

MARȚI,

24 IUNIE

C tvri )
6,00 România, ora 6 fix!; 

8,35 Un bunic fericit (s) ; 
9,05 Misterele S.P. (r) ; 
10,00 Știri ; 10,05 Trei
pentru o mască; 11,05 Ob
sesie (f/r); 13,05 Desene*
animale; 14,00 Știri ; 14,10 
Muzica pentru toii; 15,00 
TVR lași; 17,10 Kafts și 
câinele ; 17,35 Pro Patria; 
18,00 A fost odată un 
„Cerb de Aur**  (d. Bra
șov}; 19,05 Muzică popu- 
larăi Ion Bocșa; 20,00 
Jurnol; 21,00 Cerbul de 
Aur. Concursul de video- 
cltpuri; 22,00 Cerbul de 
Aur. Recital 1 Diana Ross 
(d); 23,35 Baywatch (s) ; 
0,30 Scena.

GfvFD
7,00 TVM; 8,00 Docu

mentar; 8,30 Desene a- 
nimate; 9,00 Teatru (r); 
12,00 Stadion ; 13,05 Bay- 
watch (r); 14,00 Lupii ae
rului (r); 15,25 Recital
grupul Masterboy (r); 16,20 
Secretele nisipului (s); 17,15 
Natura 2000 ; 17,40 Seicul 
(s); 18,35 Club 2020 ;
19,00 Opțiuni ; 20,05 Pu
terea, pasiunea fs); 21,05 
Cu cărțile pe față; 22,05 
TVM. Mesager; 22,35 Mis
terele S.P. (s); 23,25 Pă
mântul se cutremură (film, 
italia}.

(ANTENA 1]
6,30 in vizită la Antena 

1; 9,05 Viața în trei (s);
1030 Nuzii fs); 11,20 O- 
mul cu o mie de fețe (r);

12,10 A treia planetă de 
la Soare (r); 13,10 Co
moara templierilor (s); 14,00 
Știri ; 14,20 Lumină că
lăuzitoare (s); 15,05 Ul
timele 5 minute (s); 17,00 
Iluzii (s); 17,50 Dosarele
Antenei 1; 19,30 Alondra 
(serial, Mexic, ep. 1); 20,30 
Observator; 21,30 Nash 
Bridges (s); 22,30 Sparks
(s); 23,05 Milionarii de la 
miezul nopții.

(PRO - TV)

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Spart la 
minut; 10,00 MA9H |s);
10,30 Forța dragostei frj;
11.15 Capcana tistipului 
(serial); 12,55 Știri ; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr 
și neliniștit (s); 17,30 Ali
sea and the Dream Prin
ce (serial, Mexic — ep. 1);
18.15 Sport la minut; 19,00

Știi și câștigi! (cs); 1930
Știri ; 20,00 Chicago Hope 
(s); 21,00 Secrete de fa
milie (s); 22,00 Familia
Buncly (s); 22,30 Viața ca 
în filme (s); 23,30 Profe
siunea mea — cultura j 
1,00 Sport la minut.

(OEVASAT+j

7,00 Dulce ispită (s); 
8,20 Desene animate ;
8.30 Safari (do); 9,00 Mi
cile lecții (ep. 2); 9,30
Farmacia de gardă |s)ș 
10,00 JFK Night (f); 1230 
Cu camera ascunsă (ep. 8); 
17,00 Dulce ispită (»£ 1830 
Desene animate; 19.00 
Micile lecții (ep. 3); 1930 
Farmacia de gardă (ep. 
37); 20,00 JFK Night (f)s
21.30 Max Glick (s); 22.30 
Brigada de șoc (ep. 29)g 
23,00 Mind Riper țfilm) ; 
0,30 Serial erotic.
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Echipa de popice S.C. „Siderurgica'4, locul trei in Campionatul Diviziei Naționale

i

I

Cu puțme zile in urmă, ia sediul spre creșterea valorii și a forței de joc 
Clubului sportiv „Siderurgica' din Mu- a echipei, omogenă, bine pregătită, ce 
nedoara a avut loc festivitatea inrnâ-" a reușit să depășească echipe •*'_  P0PJ^e 
nării echipei de popice a diplomelor și 
medaliilor de bronz pentru locul trei, 
ocupat de Clubul sportiv „Siderurgica" 
în ediția ’96— ’97 a Diviziei Naționale. 
Au fost prezenți la festivitate dl Cos- 
iin Novac, secretai al Federației Ro
mâne de Popice, Ion lonichcnte. pre
ședintele clubului, dnii ing. Gheorghe 
Pogea. manager general al S.C Side 
rurgica S.A., însoțit de întregul „staf‘ 
al conducerii, directorii adjuncti,
Petru I.azăr, ce. Aurel Itu. ing. 
Răduți, ing. Ovidiu Babeș, 
Vaidoș, liderul sindicatului. 
Andrei, prim vicepreședinte și 
Ridinciuc, vicepreședinte al sindicatului 
liber Siderurgistul, precum și întregul 
lot al echipei de popice : '1 raian Țăl- 
nar (antrenor-jucător). Nicoiae Popa. 
Nunei Manea, Radu Timar, Iulian 
Gherghel. Mihai Craițer. Alin Craițer. 
Viorel Miloș, Claudiu Coroboianu și 
Sergiu Pesecâreanu. După felicitările 
adresate de personalitățile prezente la 
festivitate, pentru sir coșul formației hu- 
ned'-rene de a urca pentru prima oară 
pe podiumul campionatului Diviziei 
Naționale, s a sorbit despre condițiile 
bum create de eon ducerea S.C. Side
rurgica S.A. clubului sportiv. despre 
minunata bază materială existentă la 
Hunedoara — cea mai modernă și do 
tată popicărie din Europa dar și de-

ing
Dan 

dl Petru 
Gheorghe 

Dorin

cu o bogată tradiție, cum sunt CF1Î 
Cluj, Aurul Baia Mare (multiplă cam
pioană mondială), Constructorul Ga
lați CFR Iași, Rulmentul Brașov! Câți
va dintre vorbitori au remarcat cu sa
tisfacție că în echipa hunedoreană se 
îmbină în mod fericit experiența unor 
sportivi cu tinerețea, că toți componen 
ții iotului sunt hunedoreni (patru din
tre ei lucrează la oțelăria electrică nr 
1), legați cu toată ființa lor de combi- 

'nat. de echipa „Siderurgica". Primii trei 
clasați din această echipă fac parte din 
echipa 
formată 
jucători
„TOP 12“ și în urma stabilirii clasamen
tului final, primii trei clasați vor fi 
premiali de federația de specialitate și 
alți sponsori din Fieni și București.

Președintele clubului. Ion Ionichen- 
te, componenții echipei s-au angajat în 
fața onoraților oaspeți din conducerea 
S.C. Siderurgica, a federației, că echi
pa hunedoreană va mai urca cel puțin 
u treaptă pe podium în campionatul 
viitor ! Și noi îi știm pe sportivii hu
nedoreni că sunt oameni ai faptelor, de 
cuvânt.

De subliniat că pe primul loc se află 
tot o echipă hunedoreană, Minerul Vul
can.

campionatului 
din cei mai 

și participă, la

1996 — 1997, 
buni (12)
Fieni, la

festivitatea
miere printre invi
tații de onoare a 

fost și dl ing. Gheorghe 
Pogea, manager general 
la SC Siderurgica SA. Și 
pe noi gazetarii nu ne-a 
mai surprins că, în ur
mă cu câteva luni, când 
l-a așteptat pe boxerul 
campion mondial Mihai 
Leu la box profesionist, 
la intrarea în județul Hu
nedoara, la primirile de 
la prefectură, municipiul 
Hunedoara, ca și prezen
ța sa la meciurile Cor- 
vinului, la înmânarea ti
tlului de Cetățean de O- 
noare antrenorului eme
rit D-tru Pătrașcu. Nc-am 
obișnuit cu participarea 
domniei sale la tot ce se 
întâmplă în viața socială, 
culturala sau sportivă la 
care sunt părtași anga
jați ai combinatului, con
cetățeni ai municipiului.

Sigur, în primul rând 
este conectat cu întreaga 
sa ființă, putere de mun
că și capacitate tehnică, 
împreună cu colegii din 
comitetul director, cu cei 
din uzine și secții pen-

APROAPE ȘI DE SPORTIVI
de pre- tru redresarea activității 

tn siderurgia hunedorea
nă. Cunoscând bine cali
tatea forței de muncă a 
siderurgiștilor, 
tățilc ce există de reteh- 
nologizare, modernizare a 
unor fluxuri și procedee 
tehnologice de fabricație 
a metalului care să con
ducă la creșterea calită
ții laminatelor, la redu
cerea consumurilor fi 
creșterea eficienței eco
nomice, tânărul manager 
arc o credință nestrămu
tată în asigurarea viito
rului siderurgiei hunedo- 
rene, Și într-un timp re
lativ scurt, primele sem
ne ale perfecționării se 
și întrevăd la oțelării și 
laminoare. De ce am fă
cut această divagație? 
Pentru a sublinia că, de
și este ocupat până pes
te cap in actul manage
rial, își face timp și pen
tru participarea și la li
nele activități cultural- 
sportive, nerămânând in
diferent la ce se întâm
plă în sportul amator 
sau de perjormanță de 
la Clubul sportiv CS Si-

posibili-

derurgica — adevărați 
„ambasadori" și ai side
rurgiei care pot adăuga 
noi valențe firmei CS 
Siderurgica SA, cunoscu
tă și peste hotare în 
multe țări din Europa și 
chiar peste ocean.

Scriind aceste rânduri 
despre unul dintre cei 
mai tineri manageri ge
nerali din țară, preocu
pat și de mersul și dez
voltarea activității spor
tive și amintind și nu
mele altor câțiva dintre 
pasionați) oameni de sport 
din conducerea unor so 
cietăți sau regii, ing. Io
nel Stanca (RAC Deva), 
ing. Nicoiae Mogoș (EM 
Certej), ing. Ilie Bălănes- 
cu (EM Lonca), loan 
Trosan (EM Vețel), nu 
putem decât sa îndem
năm și pe alți conducă
tori din municipii și o- 
rașe, societăți comercia
le, sindicate, agenți e- 
conomici, patroni, dar și 
de la primării, să se a- 
propic mai mult de sport, 
să sprijine financiar și 
material activitățile spor
tive.

frcuHLie

entuziastă
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Așu cum era de aștep
tai, cetățeni ai munici 
piului Deva, suporteri și 
iubitori ai fotbalului au 
făcut o primire entuzias
ta, phna de căldura e 
chipei de foti/al l ega l.a 
întoarcerea sa t.icioriou- 
sa după meciul de ba
raj pentru promui al ea 
in Divizia A Joi după- 
amiază, de la ora 17, oa 
menii au început sa se 
strângă pe platoul din 
fața Casei de cultură. O 
formație de muzică ușoa
ră și populară — între
ținând o atmosferă săr
bătorească, de voie bu 
na. Se aflau aici repre
zentanți at prefecturii. 
Consiliului județean, ai 
primăriei, directori și șefi 
de societăți comerciale, 
instituții publice, lideri 
de sindicat, agenți eco
nomici, patroni și mulți 
oameni tineri și vârstnici.

Apariția lotului în mij
locul publicului, în a- 
plauzele mulțimii și a 

‘ .Mulți 
întregul

refrenului 
trăiască 
a creat o at mosferă cu - 
adevărat sărbătorească,*  
excelent susținută del 
NOUA GALERIE ce s-a 
născut și format, la mc-' 
ciul de ia baraj, ca scan-\ 
da din când în când „O-, 
LI, OLA VEGA ESTE' 
ÎN A“. i

Au fost clipe de bu-\ 
curie și fericire greu de. 
redat, la care au luat' 
parte mulți deveni. ț

ani 
lot

sărbătorească,*  
susținută dej

făcut o călduroasă primire fotbaliștilor de ia Vega,
Aceiași suporteri ce au aplaudat victoria devenilor în meciul lor cu F.C, Ilrobcta Tr. Severin 

la întoarcerea la Deva, după meciul de baraj, 
rofo ANTON SOCACI

Fotbaliștii de la Vega Deva promovați în 
Divizia A inconjurați cu multă căldură

Sâmbătă, 'intre orele 
11—13, în locul obișnuit 
transmiterii. fotbalistice 
din Divizia A, seria a 
Il-a, ce se . realizează de 
către studioul de radio 
Timișoara, în multiplex 
cu studiourile de radio 
din Cluj, Craiova și Târ- 
gu Mureș a avut loc tot 
un... multiplex transmis 
în direct, dar de data a- 
ceasta în prezența nu
meroasă a reprezentanți-

VEGA DEA A LA 
RADIO TIMIȘOARA

I*I
I*
I*
I*
I*
I*
IA
Is
I%
I

. Pagină realizata de 
SABIN CERBII

FELICITĂRI FOTBALIȘTILOR DEVENI

La impresionanta primire a fotbaliștilor ce 
au promovat pe a doua scenă a fotbalului ro- 
mânesa i-au felicitat cu multă căldură o sea
mă de personalități din administrația județea
nă și municipala, ncnumărați oameni din di
versele instituții comerciale, dar și mulți an
trenori sau conducători de asociații sportive, 
oameni din marea familie a sportivilor deveni.

Am reținut intervențiile, felicitările dlor 
ing. Gheorghe Barbu, președintele Consiliului 
județean. Alin Suc*u.  vîceprimar al municipiu
lui Deva, ec. Todor Vasiu, directorul Bank- 
coop Deva, ing Nicoiae Stanca» manager ge
neral al Regiei Autonome a Cuprului Deva și 
alți conducători și oameni ce iubes*  și spri
jină sportul.

> J

*—*—»—*—*_* —•—•- *-  • «_« la, 
TREBUIE SĂ HM LÂNGĂ ECHIPA

Să fim drepți și recunoscători că, atât con- « 
ducerile asociației sportive, cât și a secției de J 
fotbal și nu în ultimul rând echipa Vega și-au • 
făcut cu prisosință datoria, și-au res- ! 
pectat promisiunea de a promova în Divizia A, 7 
moment însemnat in istoria clubului, a muni- • 
cipiului Deva. 1

Acum e rândul nostru, al tuturor celor care, 
indiferent de funcția ce o ocupăm să venim 
lângă echipă, să o sprijinim, pentru ca p orno- ’ 
va rea să fie împlinită: Vega să reziste pe scena 
a doua a fotbalului românesc 1 Facem un ape! I 
călduros la directori, comitete directoare, con
silii de administrație aeenți econ< mici sindi
cale, patroni, să vină lângă echipă, să o 
sprijine pentru ea și angajații firmemr icpee- \ 
tîve să poată petrece ore plăcute la stadion, • 
să-și încurajeze favoriții 1 I

•- • • ——4•

celor d studiouri, a 
celor 33 de crainici-ro- 
porteri, a reprezentanți
lor echipei de fotbal CSM 
Reșița (promovată în Di
vizia Națională), Vega 
Deva (promovată în Di
vizia A), VM Timișoara 
(promovată în Divizia A). 
Tot cu acest prilej li s-au 
atribuit premii arbitru
lui Tlberiu Horoian (Plo
iești) ce a fost apreciat 
ca cel mai bun arbitru 
al seriei a Il-a, celui mal 
bun fotbalist — George 
liiță (Electroputcre. Cra
iova) și trofeul fair-play 
pentru cel mai sportiv 
public și cea mai primi
toare gazdă ce a fost sta
bilit a fi ASA Tîrgu Mu
reș.

Din partea proaspetei 
promovate în Div. A, Ve
ga Deva, a participat și 
a descris activitatea sec
ției de fotbal și a evo
luției echipei în campio
nat și la baraj fii ing 
Simion Todoni, care a 
dat și răspunsurile la în
trebările puse de crainic- 
reporterul Adrian Scliin- 
darli. Vom reveni.
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în comerț, cum se vede 
la tot pasul, există con
curență. I’e unii nu-i spe
rie deloc această între
cere, fiindcă știu să facă 
aprovizionare cu artico
lele mai căutate, dar și 
să le vândă, să-și pri
mească potențialii cum
părători cum se cuvine, 
să se adapteze regulilor 
economiei de piață.

în documentările noas
tre pe teren ne-a fost 
dat să observăm că sunt 
șl firme pe ai căror pa
troni nu-i interesează 
prea mult ce se întâmplă 
în magazinele lor. Dacă 
sunt doldora de produse 
— și de regulă sunt — 
au mulțumirea că mai 
bine de așa nu poate fi. 

• Numai că aceste articole 
trebuie și prezentate, cel 
care intră în magazin aș
teaptă pe bună dreptate 
să fie întrebat, să fie în
tâmpinat măcar cu o 
privire senină. Or, în lo
cul acesteia vezi adesea 
indiferență, încruntare, 
chiar sfidare și o totală 
neatenție, ca și cum în

Firme noi, 
metehne vechi

magazin n-a intrat un 
om ci o insectă, o mus- 
culiță.

O bună comerciantă a- 
firma recent că „vânză
torul de la tejghea tre
buie să fie nu doar un 
bun comerciant, ci și un 
bun psiholog, să fie re
ceptiv la informațiile ce 
l se cer”. Știm că pe 
vremuri, pentru a-ți cum
păra un obiect de cali
tate — vestimentar sau 
de utilitate casnică — 
trebuia să te ploconești, 
să zâmbești și să saluți 
politicos, vânzătoarea con
siderând că ți-a făcut un 
serviciu nemaipomenit 
dacă-ți răspundea la o 
întrebare. Acum, când 
se face comerț peste tot

pe unde se poate, spe
ram cu toții că abunden
ța de articole și de co- 
mercianți va schimba to
tal optica. Există. ce-1 
drept, și magazine de 
excepție ai căror patroni 
sau administratori nu 
admit nici cea mai mică 
abatere de la disciplină. 
Dar și multe altele în 
care, oricât întârzie omul 
în fața celor expuse, este 
tratat cu o totală indife
rență. în magazine de pe 
bulevardul „Dacia" din 
Hunedoara, ale unor 
S.R.L.-uri, administrate 
de foste gestionare, nu se 
dă nici o informație pre
sei. (De exemplu, la S.G. 
Impexcom Industrial). E- 
xistă mentalitatea că da

că totul este în proprie- » 
tatea respectivului mio 1 
colectiv, fiecare face ce J 
dorește. La fostul maga- | 
zin central de mercerie 
din Deva (Firma Soo- » 
ter’s), cel care intră poa- I 
te întârzia mult și bine * 
în fața lucrătorului de | 
la tejghea, încercând să-i * 
„prindă" privirea, pen- | 
tru a-i cere un produs, J 
că nu are această șansă. | 
Exemplele ar putea con- * 
tinua. j

Nu ne erijăm în edu- I 
catori ai celor care nu J 
știu sau nu vor să facă | 
negustorie. Și-au asumat » 
singuri această respon- I 
sabilitate. Tot singuri se J 
vor exclude cu asemenea » 
metehne vechi. Nici o < 
persoană nu va mai in- î 
tra vreodată în prăvălia ] 
în care a fost ignorată, • 
în condițiile că o așteap- | 
tă altele zeci cu articole « 
similare, dar și cu chi- Z 
puri destinse, zâmbitoa- | 
re, cu atitudini binevoi- * 
toare. |
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Nereguli în comerțul alimentar
La un recent control al 

inspectorilor din cadrul 
Oficiului Județean pentru 
Protecția Consumatorilor 
IlJhedoara au fost depis
tate o seamă de nereguli 
la firme care comerciali
zează produse alimentare.

Astfel, S.G. Expans Prest 
Serv S.R.L. Petroșani co
mercializa lapte de con
sum cu termen de vala
bilitate depășit, ketchup 
Trayana (import Bulga
ria), cu caracteristici ca
litative neconforme celor 
declarate. Produsele au 
fost scoase de la comercia

lizare și s-a aplicat o sanc
țiune de 100 000 lei.

Altă unitate controlată 
a fost complexul comer
cial Lupeni al S.G. „Dia
mant" S.A. Petroșani. Aici, 
smântână de consum și 
ciocolata aflate în vânza
re aveau termenul de va
labilitate depășit; salamul 
de vară nu avea elemen
tele de informare-caracte- 
rizare (eticheta), slănina 
cu boia prezenta modifi
cări organoleptice (pete de 
mucegai). Produsele au fost 
oprite definitiv de la co
mercializare și s-a aplicat 
o sancțiune de 200 000 lei

La unitatea nr. 48 a S.G. 
Socom „Unirea" din Pe
troșani, parizerul era de
pozitat în condiții care nu 
respectă prevederile pro
ducătorului; cașcavalul 
„Dobrogea" prezenta mo
dificări organoleptice (pe
te de mucegai, miros ca
racteristic. gust iute), iar 
muștaru] avea termenul 
de valabilitate’ depășit.

Și aici s-au luat măsuri 
imediate, produsele fiind 
retrase din circuitul con
sumului și s-a aplicat o 
sancțiune în valoare de 
250 000 lei.

Material realizat 
cu sprijinul 

Oficiului Județean 
de Protecția 

Consumatorilor 
Hunedoara

B E R B E G
O călătorie vă avantajează. S-ar putea să faceți 

o nouă pasiune. Nu-i spre binele dv. să vă supra
solicitați. Vineri — mică escapadă sentimentală. Șe
fii vă apreciază și vă solicită serviciile și peste pro
gram. Nu pretindeți persoanei iubite perfecțiunea, 
căci vă veți certa) Achitați-vă datoriile I

TAUR
Dorință de a vă schimba garderoba, dar nu aveți 

bani. Vi se face o propunere ademenitoare ; e bine 
s-o discutați cu persoana iubită. Cineva din familie are 
o problemă de sănătate. Dați prioritate odihnei. Do
rință mare de manifestare; riscați o dispută cu mem
brii familiei. Sentiment de frustrare afectivă. Ener
gie minimă.

r
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Contorizarea serviciilor de 
gospodărie

I 

r

La Simeria, cu spriji
nul primăriei locale, se 
va derula din această 
lună o intensă acțiune 
de contorizare a energiei 
termice la cele patru 
centrale termice. Acțiu-

comunală
,.l nea se preconizează a fi * 

încheiată până la 15 no-*  
iembrie a.c., fapt ce va» 
da o imagine exactă af 
consumului de energie j 
termică. (G.P.) »

La Beriu, o parte dintre locuitori locuiesc în 
acest bloc, al cărui subsol este plin cu apă.

Foto V. NEAGU

SEMENI
Mașinațiuni ale unor dușmani ascunși. Pierdeți 

bani care nu sunt ai dv. Discuții neplăcute cu șefii. 
Probleme de sănătate, dar odihna vă ajută să vă re- 

, faceți. Partenerul de viață riscă pierderea unor bani, 
ț Gheltuieli mari; surpriză plăcută din partea unui băr- 
« bat tânăr. Tensiunile scad în familie.

1
i .............. . .
J ceți. Intuiție în rezolvarea unui conflict cu unul din 
| șefi. La serviciu, motive de optimism. Severitatea ta-
* tălui e spre binele dv, deși 
Î ți-vă sănătatea.
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tânăr. Tensiunile scad în familie.

R A 6
Nu începeți acțiuni noi; prudență în ceea ce fa-

UN ÎNECAT 
NEIDENTIFICAT

Pe malul Streiului. Ia 
Ruși, apele râului au 
scos un cadavru. El a 
fost găsit în seara zilei 
de 17 funie, în jurul o- 
rel 20. După toate pro
babilitățile, a fost adus 
de ape, din amonte. 
Identitatea sa încă nu a 
fost stabilită.

ACCIDENT DE TREN

Tot în 17 iunie, la ora 
20,30, la trecerea de cale 
ferată cu barieră, de la 
cantonul nr. 1 din Pe
troșani, trenul personal 
2083. care circula de la

AFLĂM DE LA POLITIE f'

Graiova spre Petroșani, 
l-a surprins pe septua
genarul Csirklo Alexan
dru, accidentându-1 mor
tal.

IMPRUDENȚA 
FATALA

Pe toți stâlpii purtă
tori de conductori elec
trici întâlnești plăcuța 
avertizoare „Nu atingeți 
stâlpii, nici firele căzute 
la pământ. Pericol de 
moarte".

De avertismentul aces
ta nu a ținut seama Va- 
sile Antocl, de 39 de ani, 
din Vulcan. în ziua de 
17 iunie, — câte s-au pu
tut întâmpla în această 
nefastă zi I — a văzut un 
conductor electric căzut 
la pământ. Gândind u- 
se că i-ar fi bun în gos
podărie, a încercat să-l 
secționeze cu patentul 
Fatală încercare. Elec
trocutat fiind, a decedat 
pe loo.

FLAGRANT

Poliția din Deva îl cer
cetează penal pe Iosif 
Haidu, de 43 de ani. din 
localitate. Polițiștii l-au 
surprins în flagrant pe 
când încerca să comer
cializeze 550 grame de 
mercur alb. Fapta este 
încadrată în Godul Penal, 
la art. 312 — trafic de 
stupefiante — și se pe
depsește cu închisoare de 
Ia 3 la 15 ani.

Rubrică realizată de 
ION CIOCLEI, 

cu sprijinul
IPJ IIUNEDOARA-DEVA

-
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vă deranjează. Menaja-
I

u
de a vă rezolva neînțe-

D> E
încercați o cale pașnică 

legerile cu cei din jur. Nu vă speriați de o eventuală 
intervenție chirurgicală. Sănătatea vă joacă iar feste.; 
La serviciu se fac unele săpături, da? poziția dv este 
solidă, ceea ce pe unii colegi îi va deranja. Discuții. 
aprinse cu prietenii datorită unor probleme financia-' 

Atenție Ia posibile accidente.re.

r

FEGIOARA i
Scurtă deplasare cu succes. Un părinte vă face ■ ■ 
cadou. Călătorie probabilă la mare distanță. Vă ,un

priesc activitățile intelectuale. Partenerul de viață vă 
spune un secret pc care tocmai l-a aflat. Preferați să 
rămâneți acasă, nu să plecați undeva. Acordați aten
ție mare sănătății dv.

B A b A N Ț A
în căsnicia dv sunt probleme provocate de negii- . 

jențe verbale. Inamicul dv vă pregătește o cursă. în- , 
cercați să fiți mai conciliant cu persoanele din jur. 
Oboseala își spune cuvântul; e bine să vă odihniți. * 
Sâmbătă, o zi bună. Popularitatea dv este în creșteri-, ’

SCORPION
Temeri nejustificate referitor la o păcăleală. Pe- - 

treceți în compania prietenilor. La serviciu, nume
roase probleme ; s-ar putea să primiți o primă și să 
faceți cumpărături. Evitați discuțiile în contradicto
riu cu colegii. Popularitate maximă în rândul prie
tenilor. Vi se face o propunere de colaborare 
bine să puneți și dv condiții.

Â TOR
cauza banilor. Ați 
Dorință mare de

ANUL IX • NR. 1913

dar e

S A 6 B T
Neplăceri în familie din 

obține o mărire de salariu, 
testare. Joi, zi de alergătură. Partenerul de viață vă 
face o surpriză plăcută și-i veți trece cu vederea 
greșelile din trecut. Planurile dv sunt date peste cap 
și s-ar putea sa plecați la drum, dar totul va decurge 
bine.

putea 
manl-

CAPRICORN
Mare atenție la ce mâncați pentru a nu avea pro

bleme cu stomacul.- Vi se deschid noi perspective la 
care trebuie să marșați. Aveți un eveniment de săr
bătorit în familie. îndemânare în treburi casnice. 
Aprobare pentru o bursă sau rezultat pozitiv la un 
examen. Vă ocupați de aspectul dv exterior. Relațiile 
cu prietenii vă ridică moralul.II

Î Partenerul de viață vă face o surpriză plăcută.
Veți primi bani. Mici neînțelegeri cu colegii. în fa- 

I milie, atmosferă plăcută. Activități intelectuale de 
J succes. Mai multă diplomație din partea dv ar fi de 
I dorit. Vă va bucura invitația la o petrecere. Evitați 

să fumați prea mult.• i

VARSÂT0R

PEȘTI
Nu vă apucați de curățenie chiar dacă aveți asta 

în program. Relațiile eu părinții sunt prioritare. 
Pas important în realizarea profesională. Nu negli
jați corespondența. Faceți ordine în sentimente. VI 
se vor propune călători! pentru a rezolva chestiuni 
financiare. Veți primi reclamați! pentru aparatura 
defectă.

V. -I-:-:-::-
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DIN ȚARĂ Șl DIN LUME
Dacă dl ministru tăcea...

Doi mari escroci zburdă

Un membru marcant al 
Guvernului Giorbea, chiar 
cel Însărcinat cu reforma 
— l-am numit pe dl Ulm 
Spineanu — i-a îndemnat 
pe mineri — în chiar zi
lele când Valea Jiului fier
bea din cauza ultimei gre
ve — să meargă să culea
gă fructe de pădure. Au
zind un asemenea îndemn, 
venit de la asemenea î- 
nălțime, stai și te întrebi 
dacă cel Ce l-a emis este 
întreg ia minte...

Gel ce cunosc Valea 
Jiului știu în ce condiții 
muncesc minerii. Un ase
menea om — l-am auzit cu 
urechile mele — a spus că 
n-ar intra sub pământ — 
nu să lucreze, dar nici mă

Fostul șef al pușcăriașilor 
este cercetat penal

Deși s-a pensionat din 
motive medicale, genera
lul de brigadă loan Ghiș, 
fostul comandant al Direc
ției’ Generale a Peniten
ciarelor din România es

car să vadă ce este pe a- 
colo — nici pentru zece 
milioane de lei. Cum se 
spune în Vale, minerul 
știe când intră în subte
ran, dar nu are habar când 
va ieși și dacă va mai a- 
puca treaba asta.

Tot ei, minerii, au copii 
mulți, în general soțiile lor 
nu lucrează că n-au un
de. De aceea minerul du
ce pe umerii lui mai mul
te suflete. Unor asemenea 
oameni să le spui să se 
ducă și să strângă din pă
dure mure, frăguțe ș.a.l 
Nu este o astfel de pozi
ție cinism, bătaie de joc 
sau chiar mai grav? Ba 
este. Vorba aceea, dacă dl 
ministru tăcea, filozof ră
mânea.

te cercetat penal pentru 
o fraudă de două miliar
de de lei.

Motivul oficial al schim
bării generalului din func
ție a fost demilitarizarea 
sistemului penitenciar.

Jirinovski 
cumpere

Boris Elțîn, președinte
le Rusiei, a anunțat recent 
că ar fi bine ca mumia 
lui Lenin aflată în Mau
soleul de la Kremlin să 
fie îngropată creștinește, 
undeva lângă Moscova. O-

Ploi torențiale 
și grindină

In mal multe zone ale 
țării au căzut în ultimele 
zile ploi torențiale care 
au produs mari pagube 
materiale, chiar și victime 
omenești, au distrus recol
tele pe suprafețe întinse. 
Acestea, în mai multe zo
ne ale țării — Moldova, 
Oltenia, Dobrogea ș.a. — 
au fost însoțite de grindi
nă ce s-au abătut cu fu
rie peste culturi culcân- 
du-le la pământ.

In Oltenia, de pildă, de 
unde vin în județul nos

vrea să-1 
pe Lenin 
poziția — cea comunistă 
în special — în speță Par
tidul Liberal Democrat al 
lui Jirinovski s-a arătat 
dispusă să cumpere mu
mia pentru a o folosi drept 
capital electoral.

tru importante cantități 
de legume și fructe — au 
fost compromise culturile 
de tomate pe suprafețe în
tinse. Domnii aflați la pu
tere, indiferent de apar
tenența politică — Parla
mentul sau Președinția Ro
mâniei, toți factorii de la 
nivel central și local au 
datoria să intervină cu 
promptitudine șl cu ma
ximul de eficiență pentru 
a-i ajuta pe cei ajunși în 
necaz și a recupera ce se 
mai poate din pagubele 
produse.

Toată țara a aflat cu stu
poare că doi dintre cel 
mai mari escroci ai Româ
niei — care au păgubit ța
ra cu sume uriașe de bani 
— Sever Mureșan și Mir
cea Hossu — au fost puși 
în libertate. Se zice că 
treaba asta s-a datorat u- 
nei greșeli săvârșite de « 
doamnă grefieră cane a 
strecurat o eroare în niș
te acte. Dacă așa stau lu
crurile sau nu, treaba nu 
are însemnătate, dar fap
tul în sine este foarte grav.

Forța nucleară și 
dezvoltarea economică

Includerea Rusiei în gru
pul celor mai puternice 
state industrializate ale 
lumii a stârnit în rându
rile membrilor celor șapte 
o serie de controverse le
gate de oportunitatea unei 
asemenea decizii. Gele mai 
multe voci s-au întrebat 
dacă o mare putere 
nucleară confruntată cu 
acute probleme economi
ce și sociale poate fi pu
să pe același plan cu 
cele mai dezvoltate econo
mii ale globului. © altă 
întrebare la care se cere 
răspuns este următoarea: 
prezența unei astfel de 
țări în grupul devenit a- 
cum al celor opt nu ar 
stânjeni oare activitatea a- 
cestui organism?

Adică, în vreme ce după 
gratii stau mici găinari, 
autori de furtișaguri mă
runte săvârșite unele dini! 
greșeală și de foame chiar; 
— marii ași ai crimei or
ganizate, ai fraudelor de 
miliarde de lei și dolari 
sunt lăsați să zburde pre
cum mieii primăvara pe1 
meleagurile patriei I Trea- 
bă-1 asta? In orice cazi 
cum s-a procedat eu ce*  
doi a stârnit în sufletele 
românilor amărăciune șâ 
indignare, amândouă pe 
deplin justificate.

Liderii ruși, evident, suni 
convinși că nu. în discut-, 
șurile rostite de președin 
tele Elțîn la Denver s-au. 
spus formulări de genul 
„noi cele opt democrații 
industriale", „noi, cele mai 
dezvoltate țări ale lumii".

Se pare însă că ignoră 
un amănunt. Reforma din 
Rusia poate fi mult stân
jenită sau chiar blocată 
de ostilitatea unui parla
ment dominat de național"*  
comuniști.

Deși se cunoaște că în
tre nivelul de dezvoltare 
al Rusiei și cel al „Parte-: 
nerilor" ei din Grupul ce
lor opt există o prăpastie 
adâncă, din motive politice' 
și strategice, este trecu» 
cu vederea acest fapt.

z

Bun venit
Deva 9

Lumea noastră este acum
lumea ta!

. . A

24 de dealeri cu peste 200 de filiale, 
acum în 22 orașe din România. LUMEA E A TA GSFTT
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CUVÂNTUL UBER

Vacanta mare
1

" Odată scăpați de chinul 
«trezirii dis-de-dimineață, 

pebtru a ajunge la timp 
la școală, de tensiunea in
suportabilă a notei sau a 
tezei care trebuia neapă
rat trecută in catalog, de 
profesorii care mai mereu 
ne aminteau că vom ră
mâne corigenți sau vom 

£ avea scăzută media la 
,1 purtare, de amenințătoa- 
B rele note de doi sau trei, 
| de care tot dascălii se -fă- 
n ceau „vinovați", am reu- 
| șit să ne găsim timp fi 
* pentru planurile noastre 
■ de vacanță. Unii, mai vi- 
S sători, sperăm încă la o 
C vacanță ideală, iar alții, 
] mai norocoși, chiar o vom 
x ' avea. ')!'■ i<->; i-nr rle-

ca cu siguranța spre un ’ 
colț mai îndepărtat și mai ■ 
însorit al Europei, unii • 
vor merge la mare sau la J 
munte, iar ceilalți se voi I 
mulțumi cu mersul la • 
ștrand, ieșirile în aer li- I 
ber sau practicarea vreu- J 
nui sport. Insă, fiecare | 
după posibilități. Unii ne • 
vom baza pe sponsoriza- î 
rile părinților, iar alții, I 
mai întreprinzători, nc-am ’ 
găsit deja de lucru. -Cu | 
toții dorim un singur lu- * 
cru: să ne distrăm cât I 
mai bine, șl de ce să nu , 
fie aceasta o vacanță de ■ 
vis? 1

NICOLETA ZD11ENGIIEA I 
elevă. Deva

Duicom de greutățile și 
dezamăgi ile vieții, oame- 
Bii continuă să spere. în- 
Jtoe dorință și realizare 
jtste însă o distanță mare, 
accentuată de vicisitudi
nile vieții. A spera este 
O realitate. Ea face parte 
Bin mirajul unei copilării, 
Bl unei maturități și al unei 
Bătrâneți. Dincolo de a- 
cestea rămâne doar satis
facția de împlinire a spe- 
rănței și de obținere a fe
ricirii.

Trebuie să sperăm în 
orice, fiindcă viața însăși 
este o speranță. Este da
toria și dreptul nostru să 
sperăm. Să sperăm în ori-

Părinți, cei
Aceasta este una dintre 

Ideile și concluziile la ca
re a ajuns dl Tiberiu Hăr- 
șan, prim procuror, Par
chetul de pe lângă Jude
cătoria Hunedoara și ex
primată într-o recentă dis
cuție pe care am avut-o 
la sediul Parchetului. Con
cret, este vorba de faptul 
că, în prezent, alături de 
furturi, abandonurile de 
familie ocupă un însemnat 
volum de muncă în acti
vitatea procurorilor.

care suferă sunt copiii!
în municipiul Hunedoa

ra se petrec anual 50—00 
de asemenea cazuri. Este 
vorba de părinți care-și 
părăsesc copiii și apoi se 
sustrag de la obligațiile 
față de aceștia. Este du
reros să auzi așa ceva, iar 
dl Hărșan spunea acest 
lucru cu mâhnire și amă
răciune. Este totuși o rea
litate pe care trebuie s-o 
spunem și prin care să 
atragem atenția acelor pă
rinți indiferenți la neca

zurile propriilor copii. Mai 
ales că unii nu respectă 
nici hotărârile judecăto
rești date tn acest sens !

în opinia dluî prim pro
curor, omul trebuie să aibă 
conștiința obligațiilor a- 
tunci când este vorba de 
copii. Or, ce fel de con
știință poate avea un pă
rinte care-și abandonează 
copiii în vâltoarea yieții 
fără să-l mai intereseze 
de necazurile lor ?

Pot fi numiți r pă
rinți 1 (V.N.) ■

I
} 1dialoguri]

I Fosta ta prietenă a în
cercat să se sinucidă când

I- a văzut că tu ai o altă 
iubită.

IAcum te-ai reîntors la 
ea dar nu ești în apele 
Itale.
Sebastian, fosta-ți prie- 

Itenă nu a putut suporta 
realitatea despărțirii și cu 

Iun ultim gest disperat a 
încercat să te aducă îna- 

ipoi. Ceea ce a și reușit. 
Tu te-ai simțit vinovat, 

I desigur e vorba de via!a 
unui om. Dar, te-ai între- 

Ibat dacă ceea ce simți tu 
este iubire sau doar acel 

I sentiment ce vrea să com
penseze suferința fostei 

itale iubite în urma nefe
ricitei întâmplări? Ima- 

Iginează-ți viața fără a- 
ceasta întâmplare. Te-ai 

ifi întors la ea? Te-ai în
trebat ce simte iubita pe 

Icare ai părăsit-o pentru 
a te reîntoarce la ccalal- 

Ită? Simțeai că e de da
toria ta să o iubești și 

Isă-i răsplătești suferința 
cu iubirea ta? Sebastian, 

| cât crezi că va dura a- 
I ceasta reînviată iubire?

Faptul că nu te simți li- 
| ber, nu te simți în apele

Speranța — o
caie spre
fericire

K

1
xe, într-o viață mai bună, 
intr-o lume mai dreaptă, 
tntr un viitor mai frumos, 
fpe care doar noi 
real iza.
’ Există în viața 
fi momente mai 
cruri pe care nu 
'dar trebuie să avem pu
terea să o luăm de la ca
păt. căci, chiar și în cele 
.mai erele momente din 
Viața omului, mai există 
to sufletul său o scânteie 
0e speranță.

Speranța este cheia suc
cesului în viață. Prin spe
ranță, greutățile vieții 
>unt depășite, mai ușoare, 
Chiar dacă soarta ne înge
nunchează. Atâta timp cât 
tom mai crede în ceva. 
Hu vom fi înfrânți, adevă
rata mulțumire sufleteas
că si fericire trebuie să 
fină din inimă. Nu avem 
froie să ne plângem pen- 
jru ceea ce sunt alții și 
Roi nu putem fi.

■ Speranța este o cale spre 
Al ici re. iar fericirea este 
jelui unei vieți. Haideți să 
Încercăm să reușim în via
ță și să credem in cuvin
tele lui Nichita Stănescu : 
J3u-mă fericire în sus și 
iebește-mi tâmpla de ste-

le putem
fiecăruia 

grele, lu- 
le dorim,

.a. ,<•

Festivitate de premiere a olimpicilor hunedoreni. Foto; PAVEL I.AZA
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1
La prima viață sunt I 
și-aș mai trăi lina. ' 
Altfel.
Și-aș mai trăi
căldura ta cu focuri ’ 
de floare boboc,

prima
viată

f

I

i

♦

cu mâna ta nevăzută 1 
aș mai trăi o viață. I 
Altfel. I
La prima viață sunt 1 
și-aș mai trăi o secundă l 
aș mai trăi una — altfel. »

Cll’RIAN COSMA ** I *

MANUELA RUSU, 
II rad

Music box
‘După o pauză de aproa

pe un an în care a compus 
și a înregistrat albumul 
High On The Happy Side, 
grupul revine la 2 septem
brie 1991 cu un nou sin
gle intitulat Make It To
night/ Big 81/ Ordinary 
Love care, surprinzător, o- 
cupă doar locul 37 în to
pul britanic. Dacă această 
piesă aleasă ca single pro
motional a fost neinspira
tă, cel de-al doilea extras 
pe single apărut la 21 oc
tombrie 1991 șl intitulat 
Put The Light On/ You’ve 
Got A Friend/ Just Like 
An Angel a fost un ade
vărat dezastru pentru Wet 
Wet Wet, fiind singuia pie
să rare nu a intrat in Top

40 britanic, ocupând un 
modest loc 56. Intr-un in
terviu Graeme spunea-, „Es
te nevoie de ceva de ca
re să te agăți atunci când 
lucrurile nu merg cmar bi
ne. Refugiul nostru a fost 
in muncă șl în credința că 
The Wet este Un grup ma
re".

Grupul a început să re- 
mixeze albumul High 0n 
The Happy Side în timp 
ce fanii trimiteau zilnio 
scrisori de încurajare. La 
23 decembrie grupul lan
sează un nou single Good
night Girl/ Ambrose 
Wykes/ Angel Eyes/ Sweet 
Surrender pentru sărbăto
rile Crăciunului și care a- 
junge în trei săptămâni No. 
1 în UK. Dj Mark Goodies 
de la emisiuriea Radio 
®ne’s Top 40 Show a prff-» 
zentat astfel evenimentul: 
„Anglia are un nou No. t.

WET 
WET 

WET (VI)
Băieții din Glasgow au fă
cut-o din nou, au reușit 
să-l dea jos din fruntea 
topului pe regii rockului 
britania Queen". Good
night Girl o baladă exce
lentă pe care au scris-o în 
cinci minute intr-un stu
dio din Elveția a fost pri
ma piesă compusă de We4 
Wet Wet care a ajuns p» 
locul 1. După un astfel de 
succes era momentul Ideal 
să lanseze albumul. Intrat 
direct pe locul i ia 27 15*  
nuarie 1992 albumul Higfî

On The Happy Side le-a 
adus celor de ta Wet Wet 
Wet o performanță greu 
de realizat: No. 1 simultan 
în topul de single și de 
albume. în revista Q cro
nica discului a fost: „Cel 
mai reușit album al lor de 
până acum. Pe el găsești 
un pop matur, distractiv 
și ușor de fredonat".

Succesul lui High ®n The 
■Happy Side (700 000 de dis
curi vândute numai în An
glia) a fost urmat de un 
turneu britanic cu casa în
chisă. început în martie 
1992 Happy Side Tour a 
străbătut Anglia de la 
Brighton (nordul Angliei) 
și până la Aberdeen (nor
dul Scoției), Wet Wet Wet 
cântând în fața a 100 000 
de spectatori. Cel mal im
portant moment al turneu
lui a fost concertul de la 
Wembley Arena unde Wet

I 
1

Sebastian, J
talc, este indiciul că iu 
birea nu e deplină. Adi - 
vărata draoostc poate c- 
xista doar în și prin li
bertate. Sau ți-c teamă 
că vei fi din nou amenin
țat? Iubirea nu poate .fi 
o recompensă, sau dacă 
e așa nu mai poate fi nu
mită iubire, este doar un 
profund- umanism

Părerea mea este să-ți I 
analizezi sentimentele și" 
să-i explici acestea. ZVicil 
pentru ea nu c o soluție*  
nici sinuciderea, precum i 
nici recucerirea ta prin*  
aceasta. întâmplarea de-1 
sigur că a transformat-o,^ 
a maturizat-o și pe eo, I 
probabil va înțelege ca J 
umanismul nu este iubire, I 
chiar dacă in cazul vos- * 
tru se folosește de ace-1 
Zcași elemente ca și iubi ! 
rea — sexul. Dar în pri-1 
mul rând, tu trebuie să ! 
faci această distincție. In-1 
cearcă să nu te culpabi- 
Uzezi prea mult și lupt' 
pentru libertatea ta. Ci 
te-ai face dacă și cealc ta 
s-ar sinucide acum că ai 
părăsit-o... pc cine iubești. 
Sebastian? .

INA DELEANU

ț
*f

j
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ț

I
Un gând și ' 

o poantâ 
la CLUB T j
„După cum bibliote 

ca cea mai bogată, da 
că nu e pusă în ordi \ 
ne, nu aduce atâta fo- 
los cât una foarte mo- ’ 
destă, dar bine arab i 
jată; tot așa și cea . 
mai mare cantitate de 1 
cunoștințe, dacă nu . 
le-a prelucrat gândirea 
proprie, prețuiește mai 1 
puțin decât una mult ț 
mai redusă, care insă . 
a fost aprofundată în ’ 
multe feluri". !

Schopenhauer .
★

Doi tineri au fost a- ' 
restați și duși la poli- ț 
ție. Un sergent îi in- . 
teroghează:

— Unde domiciliezi t
tu? y

— N-am nici un do
miciliu... '

— Dar tu? \
— Peste drum de 

dumnealui!
ț

Wet Wet a cântat în duet 
cu Cliff Richard piesa 
Goodnight Girl. în para
lel cu acest turneu, la 9 
martie un nou extras pe 
single, More Than Love/ 
Sweet Little Mistery/ Broke 
AWay a atins locul 19 în 
topul britanic.

La 29 iunie 1992 un nou 
single Lip Service/ Cele
bration/ Brand New Sun 
a ajuns pe locul 15. Un 
nou turneu cu titlul Lip 
Service Tour din vara lui 
’92 le-a adus o largă au
diență; Cel mai comic mo
ment al acestui turneu a 
avut loc la Arran (o insuli
ță din coasta de vest a Sco
ției) unde 10 000 de tineri 
și-au montat cu o seară î- 
painte de concert corturile 
în incinta stadionului.

(Va urma)
to

IIORIA SEBEȘAN

• MARȚI, 34 IUNIE 199T1913



Telefon 058/711231.

CUVÂATUL liber
—

Mis Soft Alpina și Multi Sistem 
vâ oferă; Școală de vară PC pentru copii 
Serii intensive de 1 Săptămâna:
A d începători

* avansați
Tel. 212430 int 147 i

213280

post s.a.
Sucursala Județeană Hunedoaia____ * --- * --------

Scoate la concurs postul de inginer de 
sistem la Agenția Geoagiu-Băi, in data de 7 
iulie 1997.

Condiții: studii superioare de specia
litate.

Relații suplimentare la sediul sucursalei, 
comp, resurse umane.

i Telefon 211904. I
I

i

PRIMARIA COMUNEI 
GHELARI 

Județul Hunedoara

ORGANIZEAZĂ

COLEGIUL UNIVERSITAR 
PEDAGOGIC DE INSTITUTORI 

BLAJ 
Organizează examen de admitere pentru 

, în zilele de 17—I Organizează examen
, anul universitar 1997/1998,
| 19 iulie a.c.

înscrierile se fac între 12-16 iulie a.c„ la 
| secretariatul universității, str. Dr. Vasile Suciu, 
» nr. 26, Blaj, județul Alba.

Probele de concurs sunt:
1. Limba română — scris
2. Desen liber — probă practică, 

secretariatul

I*
IIA
I
s

Ih
I

BANKCOOP S.A.
SUCURSALA HUNEDOARA—DEVA
Vinde la licitație publică 3
— Tractor, dublă tracțiune, cabină, <r6 CP, 

instalație de săpat MTZ. Preț por
nire — 25.000.000 lei.

Licitația are loc Ia data de 27. 06.1997, I . ....-------- ...--------------- .. .. j
sau Ito

i 
i

BANKCOOP S.A.
FILIALA HUNEDOARA 

Vinde la licitație următoarele î

I

Depunere de oferte pentru lucrări de re
parații curente la școlile, căminele culturale, 
dispensarul uman, primărie, blocurile de 
locuințe, piețele și drumurile sătești, până la 
data de 27 iunie 1997.

Relații suplimentare la Primăria Ghelari, 
telefon 73 52 01.

Informații suplimentare la seciJ Universității „Școala Ardeleană” Blaj.
I
i*
I
I*
I
I
: ora 10, Ia sediul BANKCOOP DEVA, biroul
I recuperări. Informații la tel. 626292 l 
j 227951.
*
I
*

I
» *«•  4>vnuj.iv UlillUCVNILJV d

J • casă, compusă din 6 camere, plus de- I 
J pendințe, situată în Hunedoara, Aleea Drum I 
| Nou, nr. 4; preț de pornire — 100.000.000 lei. »

• Carmangerie plus teren aferent, situat | 
| în Hunedoara, str. Romanilor, nr. 25 ; preț de ; 
» pornire — 32 000 000 lei. I
I • Magazin alimentar, situat în Hunedoa- ‘ 
J ra, str. Victoriei, nr. 8 (piața Obor); preț de 
• pornire — 23 000 000 iei.
I Licitația va avea Ioc in data de 27 iunie 
; 1997, ora 10, Ia Judecătoria Hunedoara, bi- 
| roul executori.

iI t
I
I

■
I

I
I

S.C. ,,Cora" S.A. 
Hunedoara

I

I

I] Bdul Dacia, nr. 9, bloc A1-2
Organizează în data de 8. 07.1997, ora 10, Ia sediul societății, li- | 

citație publică deschisă cu oferte în plicuri sigilate pentru închirieri ■ 
de spații comerciale, după cum urmează : I

1. Spațiu comercial, bl. 49A, Hunedoara, magazin parfumerie, nr. I 
69

— suprafața 146,29 mp.
— prețul de pornire a licitației — 10.000/mp.
2. Spațiu comercial Micro V, magazin încălțăminte nr. 78
— suprafața 49,33 mp.
— prețul de pornire a licitației — 10.000/mp.
3. Chioșc nr. 95, piața Dunărea, Hunedoara
— suprafața 24 mp.
— prețul de pornire a licitației — 30.000/mp.
4. Chioșc nr. 106, piața Dunărea — Hunedoara.
— suprafața 24 mp.
— prețul de pornire a licitației — 30.000/mp.
5. Magazinul nr. 21. Ghelari.
— suprafața 94.08 mp.
— prețul de
6. Magazinul
— suprafața
— prețul de
7. Unitatea nr. 79/3 Centrul civic Hunedoara
— suprafața 24 mp.
— prețul de pornire
Documentația se poate procura contra cost de Ia sediul societății I 

— secretariat, zilnic între ——* * 1
Informații suplimentare

I

I

I

I

I

pornire a licitației — 5.000/mp.
18 parfumerie, Ghelari 
61,11 mp.

pornire a licitației — 5.000/mp.

a licitației — 4000/mp.

ANUL IX • NR. 4&13

Z/zî-yd cz/e noas/re 7

Oricc servicii în Somcniuf fofografic

* Sevelopâri filme

* fotografii pentru amatori si in stuNc-
jjr i»

» fotografii pașaport, legitimații • Urgent

* preturi accesibile
DQpe/ați /a profesioniști f I__

strada A MureșanuBi 2 ■
(Fost FOTO CENTRAL- lângă Casa de Cultură)

S.C. TMM Trading S.R.f 
str. A.Saguna nr.4 

vă oferă:
i PAG ERE MOTOROLA SI 

SERVICII PAGING I
Gratuități si tarife reduse 

pentru 2 ANI
telefon:054/211514

I
c 
k 
j■
I1 ora
i

I*
I
I
A

IA
I

SOCIETATE COMERCIALA 
ROMANO-ISRAEUANĂ 

ITOARE PRODUSE ALl 
Șl NEALIMENTARE 

A N G A U E A Z A 
• Șef vânzări, județ Hunedoara. 
Informații tel. 054/219167, zilnic după 
12. (6188)

S.C. MOL ROMANIA S.R.L.
wgaieaza pentru deva

Șef complex de deservire 
carburanți tip MOL 2000

LCONDIȚII

■ STUDII SUPERIOARE TEHNICE
■ CUNOAȘTEREA EXACTĂ A LIMBILOR 

ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ (ORTOGRAFIC >
■ CUNOȘTJNȚE DE UTILIZARE PC
■ PERMIS DE CONDUCERE DE TIP ' B ’
■ VÂRSTA MINIMĂ 30 DE ANI

Prezintă avantaj: .
• EXPERIENȚĂ AN TERIOARĂ ÎN DOMENII]

• PERSONALITATE COMUNICATIVĂ. SERVIABIL/X

■ CUNOAȘTERFA LIMBII ENGLEZE SAU GERMANE

Persoanele interesate vor trimite CV scris de mână, copie după 
diplomă studii, fotografie, cazier judiciar până ta data de 30 Iunie 

1007 po •iHroc'»*
S C. MOL ROMÂNIA S R L. 2900 Arad, B-dul. Decebal. nr 2-4

orele 7.30—11.
ia telefon/fax 054/712244.
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• Colegii tipografi de la S.C. Polîdava 
S.A. Deva, Imprimeria Gutenberg Deva șl 
Redacția ziarului „Cuvântul liber" anunță cu 
durere stingerea din viață a colegului

SUSAN V1RG1NIU (PUIU)
în vârstă de 65 ani. înmormântarea va ave-a 

loc azi, ora 15, în cimitirul romano-catolic 
din Deva

din stoc anvelope BARUM 
1100 x 20. Angajează su
dor electric autogen. Re
lații se pot obține la se
diul societății din strada 
Depozitelor, nr. 2 sau la 
tel. 223645. (184740)

K3
PUBLICITATE

VANZAlit — 
CUMPĂRĂRI

• Vând porumb pop 
corn. Informații telefon 
216780, după ora 22.

(186212)

• Vând Dacia 130b, te
levizor color Nei teletext, 
două boxe Unitra, 10 W. 
Tel. 215201.

• Vând țuică 
©răștie, telefon

625433. (grt.) 
de prune. 
642344.
(5497)
două ca-

180 mp; 
Informații — 

Pricazului, bloc 
(5498) 

aparta- 
655161,

• Vând casă, 
mere, mobilate, 
35 000 DM. ’ ' 
©răstie, 
18/12.

• Vund două 
mente Brad, tel. 
după ora 15.

lă. Geoagiu sat. Galea 
Romanilor, nr. 173. Tel. 
143. (5891)

• Vând apartament trei 
camere (bloc Bane Post), 
b-dul Decebal. bl.» P. s«. 
C ap 31 Hushineată

<5859)
• Vând urgent abator

plus fermă. Informații tel. 
617216. (4792)

• Vând calculator PG 
386, monitor VGA color, 
3 MR. Tel. 660130.

(5877)
• Vând vilă nouă, Gă- 

lan, Streisângiorgiu, 6 
camere, baie, bucătărie, 
dependințe, gaze, grădină 
5000 mp. 731204. 622270.

(5881)
• Vând teren Intravi

lan Ia Cristur. Relații tel. 
6716ÎG, 16—22.

(5895)

• Angajăm- agenți pu
blicitari în toate județele 
țării. Program flexibil. 
Câștiguri nelimitate. In
formații la tel. 064/198282 ; 
0G4/199373.

(Fax)

• Efectuăm transport 8 
tone la cele mai avanta
joase prețuri. Telefoane 
220712 și 221750.

DIVERSE

• S.G. EXETech 
COMPUTERS S.R.L. 
vă oferă la cele mai 
mici 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.

(4146)
• Vând apartament 2 

camere, Deva, Gojdu, par
ter, 45 milioane, nego
ciabil Tel. 716568, 219306.

(4194)
• Vând apartament 2 

camere, central, în Deva. 
Informații tel 718956, după 
ora 1G.

• Vund apartament 
trei camere decoman
date în vilă, boxă, 
garaj, ultracentral, Ha
țeg. Informații tel. 
770735, 770367.

(grt)

(4196)
• Primăria Lunca Cer

nii primește oferte pentru 
tacturi de reparații cu
rente șl scoate la licita- 
țîo 4 000 mc lemn fag. 
Informații tel 16.

(4197)

■ Vând calculator por
tabil Toshiba, fax 
sonic, mașină de 
electronică Philips. 
211000 ; 218421.

PIERDERI

Pana- 
scris 
Tel

• S.G, GANAROM S.A. 
DEVA, acționar majoritar, 
convoacă Adunarea Gene*  
rală a Acționarilor din 
S.G. AVICOLA S.A. MIN
TIA — DEVA la data de 
25. 06. 997. ora 12, în 
sala de ședințe a S.G. A- 
vicola Mintia, cu urmă
toarea ordine de zi) 
Modificarea Statutului, 
urmare a vânzării cotei 
51 Ia sută din acțiuni 
către FPS București; 
Alegerea noului consiliu
administrație. 3. Diverse, 
în cazul în care nu se va 
întruni cvorumul necesar 
adunarea generală se va 

întruni în data de 9. 07. 
1997, la ora 12, în același 
ioc, (5845)

I. 
ca 
de 
de
2 

de

• Gasa de Copii Brad 
solicită oferte de preț 
termen 3—4 zile pentru 
achiziționarea următoare
lor bunuri sau obiecte : 
chiloți pentru copii 3— 
14 ani ; ciorapi ; încăl
țăminte 3—14 ani; con
fecționarea unor lenjerii 
de pat. Solicită deviz — 
ofertă pentru a executa 
reparații curente la uni
tatea Casa de copii Brac’. 
Informații la tel. 650992, 
Brad.

I 
l I

(4145)

LICITAȚII

• S.C. UPSRUEEM S.A. 
Petroșani, cu sediul în 
Petroșani, str. Lunca, nr. 
115, județul Hunedoara, 
organizează în data de 
2 iulie 1997, ora 10, lici
tație deschisă în' vederea 
selecționării unei firme 
de specialitate în evaluări 
de active fixe. Caietul de 
sarcini 
de
contra 
160.000 
cipare 
Relații 
tul financiar, tel 544902 : 
543962.

se achiziționează 
la sediul societății

cost, respectiv
lei, taxa de parti- 

fiind de 50.000 lei. 
la compartimen.

(5903)

DECESE

—* — • — * — « - •—
• Regia Autonomă 

de interes local Hune
doara anunță organi
zarea de licitație pu
blică cu vânzare, în 
data de joi, 26 iunie. 
1997, ora 10, 
mijloace fixe 
bate pentru 
Lista acestor 
ce fixe poate 
sultată la sediul re
giei, din bdul 
blicli, nr. 5, 
doara, biroul 
tel, 711056.

• S.G. Gonfal SR1 
va, str. Gh. Barițiu, 
20/1 anunță pierderea 
fantelor fiscale de Ia 
riile 1014801 — 1014850,
1736401 — 1736500. Se de
clară nule.

De
ar, 

chi- 
se-

(0197)

pentru 
apro- 

casare. 
mljloa*  
fi con-

Repu. 
Hune*  
tehnic,
(4195)

• Vtind combină de re
coltat păioase, Glass, cu 
masă de tăiere 2,60 m. 
Tel. 054/621363. (33540)

• Vând apartament 3 
camere, parter, în Qrăștie. 
Informații tel. 058/830840

(M.P.) 
Flat Du- 

tone j 
alimente 
variante.

• Vând urgent 
cato Diesel, 1,8 
izotermă pentru 
6 locuri., accept 
Informații tel. 218392.

(5897) 
grădină, 

nr. 132,
• Vând casă, 

comuna Hărăti, 
Mesaroș Elena

(5892)
• Vund apartament 2 

eamere, Simeria, str. Gioș- 
ca, bl 11, sc. B, ap. 28, 
etaj 1 Tel. 661352.

(5889)
• Cumpăr frigider folo

sit, bine întreținut Tel. 
215.729/

(?rt)
• Vând batoză treierat 

trifoi, lucemă 
semințe mici, 
liană, -tare

«i alte 
marcă ita- 
freproșabi-

ANUL IX • NR. 1913

ÎNCHIRIERI

• Gaut apartament două 
— trei camere, mobilat, 
pentru închiriere, de pre
ferință cu telefon, în zona 
Progresului sau centrul 
vechi. Tel. 625952, după 
ora 19.

• închiriez 
două camere 
meră Ia casă 
211307.

<5893)
apartament 
și una ca- 
particulară.

(4802)

OFERTE 
DE SERVICII

_• Angajez meșter fân
tânar cu echipă, pentru 
săpat puț diametrul 3,5 m. 
Tel. 762159, corn. Sarml- 
zegetusa,. nr. 53.

(9374)
• Firmă de papetărie șl 

birotică angajează 
zătoare.
maximum 30 
230899, 224549.

Fizic 
ani

vân- 
plăcut, 

Tel.

(5888) 
bucătar la• Angajăm 

popasul, turistia Strei. In
formații Ia adresă.

(5896)
• Societatea Gomerciaiu 

TRANSLOS S.A. 1 
anunță: efectuează 
tații de transport cu 
basculante de 6,5 
8,5 tone, 16 tone, 
camion 7,6—10 tone,

• Soții Stănculescu 
Nicolae și Floarea — 
avocați, vă fac cu
noscut că au deschis 
cabinet de avocatură 
în Deva, str. Mbertă- 
ții, bl. b 1, sc. A, 
ap, 2. Tel. 054/215479.

(5886)
• —• , * — r

MSbrx’
t

Djirib Is (

I* ■
I 
%
I
*
I 
»

DEVA 
preș- 

i auto- 
tonc, 
auto- 

___  auto- 
transportor ciment 17 tone, | 
Dacia 1304 (papuc). Vinde «

• Un ultim oma
giu colegei noastre 

MARINELA 
FRAțILA 

din partea Oficiului 
Teritorial de Poștă 
Deva șl Inspectora
tului Județean de Co
ordonare a Activității 
Poștale Deva. Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace !

• Familia îndure
rată anunță încetarea 
din viață, după o lun
gă și grea suferință, 
a celui care a fost

Dr. MAIXN’ER 
CORNELIU

Gorpul neînsuflețit 
se află depus Ia Gasa 
mortuară din Deva, 
str. M. Eminescu. în
mormântarea va avea 
loc marți, 24 iunie, 
ora 13. Dumnezeu să-l 
odihnească !

(6196)
T

CEL MÂI maRE nibi kih VH Ok 
de îmbrăcăminte euror r

. DDtȚARĂ

AMINTE SORTATĂ 
într-o gamă diversificată'.' 

v. <u I.AVUTE DIN BUMBAC 
pentru atelierul D-voastri? 

Dor.fi ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ
, . de cea inai bună calitate?

TOa I E LA CELE MAI BUNE": PREȚURI!
SUNMI.SfiAC'tl'M l A TELEFON 01S-6234S2 sau 064 

193493
Pentru clitn'n np$fr;^de!i reduce-, până k 
Depozit, sa.Vluha, jud. Cluj
Orar; Zilnic 08-20; Sâmbătă 08-<6

REZI’LTATELE TRAGERII LOTO 6 '49 
din 22. VI. 1997

46, 43, 9, 40, 4, 34.
REZULTATELE TRAGERII NOROC 

din 22. VI. 1997 
4787212

*

I
I
*

I «
I

« LADA este astăzi în țară,
; prin • ADA CAR ROMÂNIA 1 ț 
iI 
î 
c 
1t a « 
I
«
I«
I «
I1

Luând in calcul situația complexă a vân- 
«zărilor de bunuri de folosință îndelungată, 

LADA CAR ROMÂNIA 
EFECTUEAZĂ MARI REDUCERI 

DE PRETURI ÎN PERIOADA 
28 MAI — 28 IUNIE A.C.

LA MAȘINILE AFLATE IN STOC 
în consecință, prețurile valabile în această 

ț perioadă vor fi următoarele: 
1 ............................................................I I 
i I « I « I
♦I

• LADA VERA — 6 783 dolari
• LADA
• LADA
• LADA
• LADA
• LADA

• LADA SAMARA
• LADA
• LADA

PRIMAVERA — 6')28 dola< 
EXCLUSIV — 6 95? dolari 
SAMARA 
SAMARA 
SAMARA

I *
I
I• 
I wI

— 7995 dolari j‘
SL — 8395 dolari ?
SEDAN —8553 dolari?
— 8 996 dolari j
10 044 dolari ?NIVA —

NIVA GLX — 11 926 dolari *
(la cursul zilei al dolarului) ț

La aceste prețuri autoturismele vor fi mai f
-- ....................................... —■ 4I•

I» 
l 
4 
I»I

I

ieftine cu aproximativ 4,5 până la 10 milioa
ne lei față de până acum.

Cei interesați pot consulta la sediul redac
ției ziarului „Cuvântul liber**  intreage docu
mentație privind modalitățile de vânzare-cum- 
pSrare.

l LADA!I
«I

jrecotnafidă) ■ Agip
ELECTROZI SUPERTIT FIN

de 2,5, 3,25 și 4 m/m 
găsiți în orice cantități.
Relații la S.C. METALOTEX S.A. DEVA 
22 Decembrie, bl. 4, tel. 620714 ; 21185<str.

și 626009.

Societate comercialăI 
î *

1

1i
fl

I 
î 10—15.

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 
î PROPRII dc difuzare ale ziarului „Cuvântul 
j liber**  din DEVA (lângă sl în JWi-
|cro 15“), HUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD 
Ifla sediul S.G. „Mercur**),  ORAȘTIE (lângă 
l„Palia“), nATEG (secția foto)

SE AFLA IN VANZAREi
• Imprimate pentru preschimbarea per-

cu capital privat 
VINDE EN GROS Și

EN DETAIL
PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLÎDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04
Apă minerală BIBORȚENI, 1,5 I PE7 
Bere
— REGUN
— SILVA 
Rom — 32 grade 

Hârtie igienică.
Programul de funcționare a magazinului — 

depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI, ORELF

I 
î• *______ w_____
J-miselor de conducere aut<

1 î
M

• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic 1
• chibrituri »
• brichete ■

timbre poștale 
pilcuri

1 fa aceste unități funcționează AGENȚII i»
1 PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 

MIGA ȘI MARE PUSLIGITATE. - '
* 1

• 4t

•rvnn

x ■■■■■■ - ' •
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