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ÎN CADRUL PROGRAMULUI „CARAVANA" AL LADO r-»—

Emoții de-o zi

Dezbatere pe tema 
„Drepturile omului44

Dezbaterea sub formă de 
masă rotundă, organizată 
vineri (27 iunie) de Liga 
Apărării Drepturilor 0- 
mului (LADO), a avut ca 
temă principală respecta
rea drepturilor omului în 
România, respectiv la ni
vel local. Asemenea me
se rotunde au fost orga
nizate în localități din 
toate județele țării, în ca
drul programului „Carava
na" (inițiat în 1994 și fi
nanțat de Fundația CEBE- 
MO din * 
acestora

Olanda). Scopul 
este ca membrii

LADO să dezbată împreu
nă cu cei invitați (repre
zentanți ai autorităților lo
cale, ai partidelor, al mi
norităților, sindicatelor, 
mass-medieî etc.) stadiu) 
respectării drepturilor o- 
mului în România, „pre
cum șl să analizeze, cu lu
ciditate, realizările și ne- 
împlinirlle înregistrate în 
acest domeniu".

Alături de organizatori 
— reprezentat! de dnii 
Damian Andrei, vicepre
ședinte al LADO, Gheor
ghe

rul programului „Sarava- 
na“ și Brandt Bernat, co
ordonatorul grupului de 
observatori în județul Hu
nedoara — s-a aflat doar 
o parte din cei 70 de in
vitați din județul nostru. 
Cu toate acestea, princi
palul scop al întâlnirii, de 
„a ajuta să pornească a- 
ceste dialoguri între auto
rități și instituții sau or-

0 — Ghicește-mi în 
cafea, dar să-mi spui 
numai lucrui plăcute.

•— Bine... Vei rămâ
ne văduvă. !

Vincri. Sfârșit de săp
tămână. Sfârșit de drum. 
Pentru unii. Pentru al
ții — abia un început. 
Aproape prin emoția mo
mentului, departe prin 
ani.

încă o cotitură de drum. 
C^pe de sărbătoare. Stu- 

,clryiții „ecologiști" deveni 
llu iau rămas bun de la 

, /profesori, de la ceilalți 
dolegi, de la cursuri, de 
la viața studențească. îi 
așteaptă licența, căutarea 
febrilă a locurilor de mun
că, îi așteaptă viața cu hă
țișurile și piscurile ei.

Curând vor lăsa în ur
mă școala și liceenii. Gel 
aflați la hotarul dintre 
adolescență și tinerețe. 
Deocamdată e vineri, 27 
iunie. Adică zi de baca
laureat. Examen scris la 
limba și literatura româ
nă. Un întreg univers 
străbătut, practic, zi de 
zi, încă din clasa I. O 
disciplină „familiară1*,  dar 
cu rigorile și exigențele 
ei. Nimic nu „respiră**  din
colo de zidurile liceelor. 
Sunt aproape trei oro de 
la începerea examenului, 
dar nimeni nu știe subiec
tele. Părinți, prieteni sunt 
nerăbdători să afle „î •

prava" celor pe care-î aș
teaptă.

Nerăbdarea șt emoțiile 
lor se amestecă cu alte
le. Pentru acestea, do vi
nă sunt viitorii „boboci" 
ai claselor a IX-a. La 
cele cu un anumit spe
cific, sunt în plină i-’s- 
fășurare probele elimina
torii. La Școala Normală 
„Sabin Drăgoi" candida- 
ții își așteaptă rândul la 
proba de 
— prima 
probe de 
așteptare, 
donează câte ceva... 
Colegiul Național „Dece- 
bal“ sălile internatului 
găzduiesc testele la lim
bile 
Aici 
cine 
bile 
mai 
venit un atu pentru ori
care absolvent

Boboci, liceeni 
denți absolvenți; 
fiecare există un 
și un sfârșit de nou drum. 
La un moment dat, In
tr-o oarecare zi, ele au 
fost mal aproape prin 
emoții și bucurii, șl mal 
departe doar prin ani.

GEORGETA B1RLA

dicție muzicală 
dintre cele 
aptitudini.
unii mai

trei 
în 

fre- 
Ea

engleză și franceză, 
e clar. Cine știe scrie, 
nu, mai învață. Lim- 
struine nu sunt nu
la modă, ele au de-

și stu- 
pentru 

început

• * • * • • • • • • • • • • •

GEORGETA BtRLA

Cojocarii, coordonato-

*•»•*•*•*• *
(Continuare în pag. a 2-a}

• ALIANȚA PENTRU 
ROMANIA. La recenta 
Gonferința Națională a 
PDSR s-a produs o sci
ziune în partidul dlui Ion 
Iliescu. Un grup de cinci 
radicali, membri mar- 
canți ai partidului, s-au 
desprins și au alcătuit o 
nouă formațiune politică. 
Se numește Alianța pen-

sublinial că toate preve
derile din „Contract**,  
douăzeci la număr, a- 
vând în prim-plan cele 
patru programe preziden
țiale, au fost îndeplinite 
integral. Președintele ță
rii a mai spus că docu
mentul prezentat nu se 
identifică nici cu progra
mul de reformă, nici cu

în febra examenelor și a f>.cetină

bilitatca să ceară — -i 
să li se acorde preferen
țial — vize turistice (fă
ră să aibă nevoie de vreo 
invitație specială) pentru 
Austria, Germania, Fran
ța, Luxemburg, Belgia, 
Olanda, Spania și Por
tugalia. Singurul act ne
cesar în acest scop — un 
document internațional 
denumit Cartea de Tu
rist, eliberat de orice fi
lială din țară.

lucrărilor de reparații
iunie era „pauzăîn 24 

la bac**,  adică zi fără vreo 
probă anume. Deci la Li
ceul Teoretio „Silviu Dra- 
gomir" Ilia, ca șl la alte
le. nu am găsit eievi trans-

clasele de liceu. Cu dosa
re, însoțiți de părinți, copiii 
erau nu numai din jurul 
Iliei, cî chiar șl din 
lea Jiului. îi atrage 
posibilitatea obținerii,

Va- 
aici 
du

LICEUL TEORETIC 
„SILVIU DRAGOMIR" ILIA

figuiați de emoții din pri
cina examenului. Am în
tâlnit în schimb alți elevi, 
destul de emoționați și ei, 
caro se înscriau pentru a 
susține admiterea la școa
la profesională sau pentru

pă absolvirea școlii pro
fesionale, a carnetului de 
conducere.

Dl prof. Gheorghe Tere*.  
director adjunct al Lice
ului, era optimist în pri
vința realizării claselor de

a IX-a (una cu profil real, 
alta cu profil uman) și a 
celor două de învățământ 
profesional (profil de me
canici agricoli șl repara
tori întrețineri mașini a- 
gricole. ba aceasta din urmă 
formă de învățământ «an- 
didațli se înghesuie, mai 
ales băieții, pentru carne
tele de «onducere catego
riile B,G,F. 
că la 
puțini 
ția de

tru România și ii are ca 
președinte pe fostul mi
nistru de externe, Teo
dor Meleșcanu, și îi mai 
cuprinde, la vârf, pe Mir
cea Coșea, Iosif Boda. Ma
rian Enache, Viorel &i- 
lăgean. Mai mulți membri 
ai PDSR, deputați și se
natori, chiar organizații 
teritoriale întregi, troc ia 
noua formațiune soclal- 
democrată a lui Teodor 
Meleșcanu.

programul dc guvernare, 
care au alte coordonate.

I

I

I
I
I 
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Vizita dltii Victor Ciorbea în S.U.A
o reușită sau un

Uospre vizita primului 
ministru 
fectuată 
le Unite 
vorbește, 
două feluri. Unii con
sideră o reușită. Ghîar dl 
Emil Gonstantlnescu o 
considera așa la o cml- 
■-111,00 Pro-Nato a studiou
lui PRO-TV, în acest fel 
zicând că „a făcut o trea
bă bună". Părerea șefului 
latului se bazează, pre

supunem, pe faptul că dl 
Victor Giorbca s-a întâl-

al României e- 
recent în Statc- 
ale Americîl se 
în principal, în

discutat cu dl 
vicepreședintele 

căruia l-a înmâ
nat o scrisoare a preșe
dintelui României eătre 
dl Bill Glinton, eâ s-a 
întâlnit, preț de câteva 
minute, cu secretarul do 
stat Madeleine Albright, 
că a discutat cu congres
meni americani, că s-a 
întâlnit cu reprezentanți 
aî diaspore! românești din 
Washington ș.a.

însuși dl Victor Giorbea 
la întoarcerea sa în ța
ră, după opt zile trăite

nit și a 
Al GOre, 
S.U.A,

• MAREA NORDULUI
— MAREA NEAGRA — 
CONSTANȚA. în cursul 
săptămânii trecute, o de
legație română, condusă 
de ministrul transportu-

Traian Băsescu, a 
participat la Gonferința 
pan-europeană a miniștri
lor transporturilor de la 
Helsinki. Gele două obiec
tive ale delegației Româ
niei s-au bucurat de suc
ces : retrasarea corido
rului pan-european de 
transport 4 pe relația 
Berlin — Praga — Bu
dapesta — Arad — Sibiu
— București — Constan
ța și introducerea în co
ridorul 7 (Marca Nordu
lui — Marca Neagră, ca
re are ea punct final Su- 
lina) a Canalului Dună
re — Marca Neagră, cu 
introducerea portului Con
stanța ca punct final al 
coridorului.

• TRATATUL CU U- 
CRAINA A FOST RA
TIFICAT. Camera Depu- 
tatilor a dezbătut și ra
tificat Tratatul cu U- 
craina, după ce parlamen
tarii PDSR au supus a- 
tențici un document-a- 
nexă la Tratat, care însă 
a fost respins de coaliția 
majoritară. Tratatul a 
fost votat cu 105 de vo
turi pentru și cu 92 de 
voturi împotrivă. Gci trei 
deputați PNL-CD (Nicolae 
Cervcni), deși fac parte 
din coaliția majoritară, 
au votat împotrivă.

rilor.

(Continuare în pag. a 2-a)

Problema e 
absolvirea ei. doar 
îndeplinesc condl- 

vârstă (18 ani), pen-
— LA SCA- 

La Palatul So- 
președintelo țâ- 
Emil Sonstanti- 
prezentat într-o

• PREFERENȚIAL PEN
TRU MEMBRII A.G.R. 
Membrii A.G.R. au posi-

VIORICA ROMAN

TRAIAN SONDOR

în capitala celui mal pu
ternic stat din lume, a 
afirmat pe aeroportul O- 
topenl că prezența sa în 
S.U.A. a fost „neeesară 
și oportună". Atât a spus 
dl prim-ministru, Iar zi
cerile sale Ie considerăm 
o dovadă a modestiei sa
lo și nu altfel. Aseme
nea păreri apreciative a-

• „CONTRACTUL CU 
ROMANIA*  
DENȚA. 
troceni, 
ril, dl 
nescu, a 
conferință de presă bi
lanțul „Contractului cu 
România", asumat pe 210 
de zile de la accederea 
opoziției la putere.

(Continuare în pag. a 2-a)
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CUVÂNTUL LIBER 1

Dezbatere pe tema 
„Drepturile omului44

(Urmare din oag I)

ganizații locale" a fost a- 
tins, cum avea să se con
chidă în finalul manifes
tării.

Dintre diversele probleme 
puse în discuție (controver
sate pe alocuri) au predo
minat cele cu aspect reli
gios, social, economic, po
litic, etnic ș.a. Au fost 
relevate deficiențele ce 
persistă încă în diverse 
domenii, cu referiri con
crete la statutul (existent 
sau nu) al cadrului didac
tic, al polițistului, al ma
nagerului, la Codul de 

(Urmare din pag I) în febra examenelor și a lucrărilor
tru dobândirea carnetului. 
Cu toate acestea vin la 
școala profesională mulți 
din zonă, dar și. din Ba
nat, chiar dacă sunt ne- 
voiți să stea în gazdă, li
ceul nemaiavând internat 
din 1993.

1 Viz’fa dlui Victor ț 
I Ciorbea in S.U.A. —o i « *

I supra temei acestor rân
duri au fost mai multe 
din partea coaliției afla
te, în acest moment, la 

1 cârma țării, dar nu toa- 
I te au fost suficient ae 

coerente și limpezi, fiind 
destul de aproximative.

Mai numeroase și mult 
mai vehemente au fost 

, și sunt opiniile viceversa 
ale celor scrise mai sus. 
Unii lideri politici con- 

* sideră actul respectiv un 
ț gest gratuit. Asta, deoarece 
« nu era neapărat necesar ca 
I primul ministru român să 
J fie trimis ca mesager, ca 

I purtător al unui mesaj a- 
j dresat de dl Emil Constan- 
ț tinescu lui Bil’ Clinton, act 
4 ce-1 putea face un diplomat 
1 mai mărunt. Alții opinea- 
J ză că momentul vizitei 
I n-a fost bine ales deoa- 
ț rece a urmat imediat du- 
ț pă aflarea deciziei admi-
* nistrației americane con- 
J form căreia în primul val 
î al integrării în NATO 
l vor fi invitate doar trei 
‘ țâri — Polonia. Ungaria 
ț și Cehia. Nu puțini lideri 
♦ politici — dintre care cel 
1 mai vehement este dl Cor- 
J neliu Vadim Tudor — îi

■ reușită sau un eșec? I
(Urmare din sag I' 

procedură penală, la si
tuația minerilor, dar și a 
șomerilor, pensionarilor și 
copiilor. O parte dintre 
sugestii și nemulțumiri s-a 
preconizat ?> fi aduse și 
în atenția parlamentarilor, 
prin intermediul celor doi 
senatori hunedoreni, pre- 
zenți la dezbatere — Do- 
ru Gaița și Andrei Oprea.

Dar, în ansamblu, nu 
doar pentru soluționarea 
numeroaselor probleme ale 
societății, cât mai ales 
pentru înțelegerea lor re
ală, trebuie să se acțio
neze asupra mentalității 
omului, se afirma în ca

Până să înceapă emoțiile 
examenelor de admitere la 
liceu și școală profesiona
lă. încă nu se terminase
ră cele ale absolvenților. 
Judecând însă după rezul
tatele la limba română — 
la care toți au promovat 

reproșează primului mi- I 
nistru' că a stat în S.U.A. * * 
prea multă vreme, că * 
și-a luat și fiica cu dum- » 
nealui și că n-a realizat l 
mare lucru. Alții s-au l 
distrat copios când au a-1 
flat că delegația condu- * 
să de premier și-a rată- J 
cit bagajele, că, la un» 
moment dat, și-a terminat l 
banii cu care a plecat — 1 
pe ce i-o fi cheltuit oare? | 
— și a cerut din țară al- * 
ții. Alții merg chiar mai» 
departe și susțin că vi- l 
zi ta nu numai că a fost l 
uri eșec, ci chiar o gre- 
șeală, că dl Ciorbea s-a | 
cam făcut de râs pe pă- J 
mânt american, ceea ce * 
credem noi este o exa- f 
gerare. Dar suntem total» 
de acord cu cei ce opi-1 
neazâ că, acum că știm l 
că nu vcm intra în NA-1 
TO în primul val, este j 
vremea să mai rărim vi- * 
zitele demnitarilor pe la * 
cancelariile străine — nu J 
să le oprim — și să ne l 
întoarcem privirile și a- i 
tenția spre țară și neca- j 
zurile cu care se confrun-1 
tâ oamenii în această pe-» 
rioadă de tranziție cărei 
îi lovește foarte tare pel 
cei mai mulți dintre ce- 
tățenii ei.

drul dezbaterii. Or, cel 
mai eficient^ aceasta sc 
poate realiza prin inter
mediul educației. Pro
gramele de educație civi
că a populației constituie, 
de altfel, și unul dintre o- 
biectivele principale ale 
LADO. Dar obiectivul pri
mordial al acestei Ligi? 
care în România funcțio
nează dc 7 ani, este „a- 
cela de a apăra prin toa
te mijloacele legale persoa
nele care au fost lezate 
în drepturile lor civile, 
politice, economice, socia
le și culturale, de oricine 
și sub orice formă".

— se părea că nu vor a- 
vea probleme. Dar exame
nele sunt examene și sur
prizele nu pot fi excluse, 
în ce-i privește pe ceilalți 
elevi ai liceului — 735 de 
toți (în clasele I—XII și 
profesionale), promovabili- 
țatea la sfârșitul anului 

;olar. a fost de 98 la su-

In paralel cu examene
le au început la liceu și 
lucrările de reparații și 
Igienizările. Au în plan 
refacerea acoperișului de 
la magazie, cu materialul 
recuperat completându-se 
cel al clădirii în care func
ționează și biblioteca. în 
perioada 25 iunie — 4 iu

6,00 România: ora 6 fix!; 
8,35 Un bunic fericit (s); 
9,05 Misterele S.P. (r); 10,05 
Ce-i do făcut? (r); 11,05
Pământul se cutremură (f/ 
r); 13,25 Tradiții; 13,50 Ca
nada — (ara marilor la
curi; 14,00 TVR Info; 14,10 
Muz. pt. toți; 15,00 TVR 
lași; 15,35 Da.; 16,00 Tri
buna partidelor parlamen
tare; 17,00 Știri; l/,10 
Katts și câinele (s); 17,30 
Gala laureaților Festivalu
lui Internațional al Filmu
lui Militar; 19,25 Medici
na pt. toți; 19,50 La zi în 
agricultură; 20,00 Jurnal; 
21,00 Bay watch (s); 22,00 
In flagrant; 23,00 Jurnal; 
23,20 Memoria exilului ro
mânesc (do); 0,00 Scena; 
0,30 întâlnirea de la mie
zul nopții.

lie, spunea dl Traian Po
gan, administratorul liceu
lui, au în program zugră
virea, cu echipa proprie 
de muncitori, a localului 
cu săli de clasă pentru ci
clurile primar și gimna
zial. De asemenea, se vor 
face reparații la sobe și 
la instalația electrică. Ur
mează zugrăvirea localu
lui cu bibliotecă, curăța
rea sobelor și repararea 
mobilierului pentru sălile 
școlii profesionale. Iar du
pă terminarea examenelor 
de bacalaureat și de ad
mitere se vor executa re
parații și igienizat i în lo
calul care adăpostește să
lile claselor de liceu.

7,00 TVM; 8,00 Grădinile 
mirabile (do); 8,30 D.a;
9,00 Memorialul durerii (r); 
11,00 Caleidoscop satelit; 
13,05 Baywatch (r); 14,00 
In fata dvs! (r); 15,20 Lu
pii aerului (r); 16,20 Se
cretele nisipului (s); 17,15 
Zodia Balanței; 17,40 Șe- 
icul (s); 18,30 Club 2020; 
18,55 Opțiuni (mag.); 19,35 
Meridianele dansului; 20,05 
Puterea, pasiunea (s); 20,30 
Forme și culori; 21,05 Cu 
cărțile pe față; 22,05 TVM 
Mesager; 22,35 Misterele 
S.P. (s); 23,2' Paradisul 
pierdut (f. Fr. ’39).

[ANTENA 1]

6,30 Tele-Dimineața; 9,50 
Viața în trei (s); 10,30 I-

de reparații
Vacanța mare va fi pe

rioada unor lucrări inten
se și la alte unități șco
lare de pe raza comunei 
Ilia. De pildă la Grădini
ța Ilia se va face acope
rișul, fațada și partea de 
interior, care a rămas ne
făcută. Reparații de mică 
amploare se fac în a- 
ceastă vară la școlile ge
nerale din Sîrbi (zugrăvit, 
vopsit, reparat tavane, cu
rățat sobe); Bacea (zugră
vit interior și exterior, 
vopsit; anul trecut s-a re
parat acoperișul și s-au în
locuit jgheaburile); Bretea 
Mureșană (zugrăvit o cla 
să și exteriorul, reparații

luzii (r); 11,20 Omul cu o 
mie de fețe (r); 12,10 A 
treia planetă de la Soa
țe (r); 13,10 Comoara tem
plierilor (s); 14,00 Știri;
14.20 Lumină călăuzitoare 
(s); 15,05 Ultimele 5 mi
nute (s.p.); 16,50 Iluzii (s);
19.20 Știri; 19,30 Alonda
(s); 20,30 Observator; 21,30 
Nash Bridges (s); 22,30
Sparks (s); 23,00 Milio
narii de la...; 0,30 Știri;
0,50 Kassandra (sj.

Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Forța dragostei (s); 17,30 
Alisea și prințul din vis 
(s); 18,15 Sport la minut; 
18,35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi (cs); 
19,30 Știri; 20,00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Secrete de 
familie (s); 21,50 Știri; 22,00 
Familia Bundy (s); ■ 22,30
Viața ca în filme (s); 23,00 
Știri.

[PRO - TV]
d

7,00 Ora 7, bună diminea
ța!; 9,00 Tânăr și neliniș
tit (r); 9,45 Sport la mi
nut; 10,00 MASH (s); 10,30 
Forța dragostei (r); 11,15 
Capcana timpului (s); 12,00 
Aventurile lui Brisco Coun
ty (s); 12,55 Știri; 14,00 
Tenis Wimbledon (ret); 
15,00 Matlock (s); 16,00 

Ia fundații din cauza îgra- 
siei); Valea Lungă (ar ne
cesita un WC din zidării 
restul lucrărilor fiind deja 
făcute); Brâznic (zugrăveli 
jnterioare-exterioare, mici 
reparații la fațadă). La 
Șăcămaș nu se mai face 
nimic, încetându-și activi 
tatea din lipsă de copii.

Deocamdată mai mult • 
speranță, exprimată atâ» 
de directorul, cât și de ad
ministratorul Liceului Te
oretic „Silviu Dragomir" 
Ilia, este racordarea școlii 
la rețeaua de canalizare 
a Iliei. Iar pe lângă toate 
cele menționate, în para
lel. se va face și curățe
nia, așa încât la începu
tul noului an școlar uni
tățile școlare să fie gata 
să-și primească elevii.

(PEVASAT+J

7,00 — 13,00 Reluări; 
17Dulce ispită (s); 18,00 
Desene animate; 18,30 Din 
adâncurile lumii (do); 19.00 
Micile lecții (s); 19,30 Far
macia de gardă (s); 20,00 
F.a: Băieții de Sfântul Vin
cent; 21,30 Mica junglă 
(s); 22,30 Brigada de șoc 
(s); 23,00 Film artistic; 0,30 
Serial erotic; 1,30 Video
text.

• •
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^:.c o t i d i ariș i n de pe nden t

♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦
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Steaua se află deja la 
pregătiri la munte 

Steaua, campioana noastră care, dacă trece de 
preliminarii, ne reprezintă din nou in Liga Campio
nilor, s-a despărțit deja de Sabin Hie, care a luat 
drumul Turciei, la Fenerbace, iar portarul Stelea 
urma să semneze teri pentru Salamanca, în Spania. 
Pentru llia Stan și Militam nu se primiseră cererile 
de transfer. Așa după cum s a mai scris, Steaua se 
află deja dc sâmbătă la munte, la Forban, până în 
ziua de 7 iulie, urmând ca în perioada 8—19 iulie 
să susțină 3 meciuri cu Metz 19 iulie), Rpinol —D2— 
(10 iulie) și la sfârșitul turneului cu Nancy. După care 
steliștii pleacă in Germania.

Se pare că Rednic se află deja la Steaua, că 
Munteann (Faml) va veni în locul lui Stelea și nu 
wa Itpsi nici Gabt Popescu din viitoarea echipă a 
militarilor, pregătită de Mihai Stoichiță și Marius 
Lăcătuș.

Intre timp, generalul Cornel Oțelea, Marcel 
Pușcaș, Constantin Matei și Ion Alexandrescu au 
început acțiunea dc separare a secției de fotbal de 
clubul sportiv. Deci, conform legii, in curând se 
poate constitui FOTBAL CLUB STEAUA.

Se apropie ora întâlnirii
și pentru

Se apropie ora întâl
nirii pentru începerea 
pregătirilor și pentru fot
baliștii de la F.C. Corvi
nul Hunedoara. în curând 
se va reuni și lotul hu- 
nedorcan. Până atunci, 
conducerea clubului stă 
de vorbă cu unii jucă
tori care ar dori să plece 
în alte părți. Dc la Ra
pid se așteaptă decizia 
dacă îl opresc pe Lo- 
bonț sau nu. Mitrică op
tează pentru C.S.M. Re
șița. Sunt curtați și alții, 
dorea, frații Dăscăles- 
cu. Consiliul tie adminis
trație, în funcție și de 
plecările din lot, va sta
bili și măsurile cuveni
te pentru întărirea echi
pei. cine va fi antreno
rul principal și secun
dul său.

Ca în foarte multe 
cluburi, nici Corvinul 
nu strălucește la „finan
țe". De aceea, se așteap
tă ca până la 5 iulie să

Corvinul
primească de la Dinamo 
cei 8 000 de dolari, ce re
vin hunedorenilor pentru 
transferul lui Hanganu 
în străinătate. Bani care 
ar prinde bine Corvinu- 
lui pentru eventualele 
transferări și cheltuieli 
aferente pregătirilor pen
tru noua ediție a cam
pionatului '97—'98.

ÎN CUPA
INTERTOTO

• Rapid la a doua victo
rie

• Gloria Bistrița învinsă 
și în deplasare

Sâmbăta trecută ambele 
noastre echipe prezente în 
Cupa UEFA Intertoto, Ra
pid București in grupa a 
0-a șt Gloria Bistrița (gru
pa a 10-a), au susținut a 
doua partidă. Rapid a dis
putat partida sa cu MSK 
Dilina (Slovacia), pe stadio
nul „Cotroceni", la lumi
na reflectoarelor și a ob
ținut a doua sa victorie 
fn cupă, cu scorul dc 2—0, 
prin golurile marcate de 
Llundca, în primul minut 
de joc și Constantinovici, 
tn minutul 42. Rapid a 
început bine în Cupa In
tertoto și dacă va învin
ge fi pe Ollmpique Lyon 
— cea mai puternică c- 
chipă din grupă, arc șan
se să câștige grupa.

Gloria Bistrița, după in
succesul din prima eta- 
P«. (acasă), s-a deplasat la

~ Cukarickl (lugosla- 
Bistrlțenii au pă- 

terenul învinși, cu 
golurile oaspeților 

înscrise de Cornea — 
21 și Glăvan — min.

F.C. 
btaA 
visit 
t-2, 
fiind 
mtn

«.

Așadar, de la sfârșitulI 
săptămânii trecute, dl ■ 
Mircea Pascu, hunedo-1 
rean de-al nostru (este*  
născut la Petroșani), foști 
președinte al cluburilor*  
de fotbal Jiul Petroșani,I 
Corvinul Hunedoara și! 
Rapid București, precuml 
și președintele F.R.F. șl! 
V1P in fotbalul europcanl 
F1FA și actualmente în! 
UEFA, a fost desemnați 
președinte al Politehni
cii Timișoara.

I*
I
Iw
I*
I«
I

cunoscută peste hotare
— Clasarea echipei de popice CS „Si

derurgica" Hunedoara pe locul 3 în cam
pionatul Diviziei Naționale reprezintă o 
premieră în sportul hunedorean...

— Sigur că da. Așa cum ați și subliniat 
în ziarul „Cuvântul liber", locul cuce
rit în campionatul recent încheiat, evo
luția formației noastre în ediția '96—'97 
dar și în turneul din Germania, unde

MIRCEA PASCU

PREȘEDINTE LA

POLI TIMIȘOARA

Bine cunoscut și apre-l 
dat peste tot unde a ac-J 
tivat ca un profesionista 
adevărat din lumea fot-! 
balului, dar declarat „per-l 
sona non 
F.R.F., ;
dacă va primi tot spri- j 
jinul necesar, va inde-| 
plini obiectivul lui Poli. ■ 
Timișoara, promovarea | 
în D.N. Urmând ca apoi, 
după un an de „acomo
dare" pe prima scenă a 
fotbalului românesc, să 
atace un loc fruntaș ca
re să aducă Politehnicii 
participarea Intr-una din 
cupele europene.

I

Formația de popice hunedoreană i
i*
I

început să fim altfel apreciați peste ho- | 
tare și așa am fost invitați anul trecut I 
la un turneu la Passau iar de curând i 
la Dcggendorf în Germania la care au | 
participat formații reprezentative: se- J 
lecționata de seniori a Cehiei, echipa | 
campioană a Europei Constructorul Ma- \ 
ribor din Slovenia, selecționata Austriei, I 
prima echipă clasată în superliga Ger- ’ 
maniei — Riesenburg și echipa gazdă. | 
Formația noastră nu numai că a ținut ’ 
piept adversarilor, dar a și ocupat un loc > 
onorant pe podium: 1. Cehia; 2. Maribor I 
Slovenia; 3. CS „Siderurgica"; 4. Austria; J 
5. Riesenburg. •

— Așadar, popicarii hunedorenl au ’ 
început să se facă cunoscuți și peste I 
hotare.

— Așa este. Baza materială creată aici, I 
cu aportul SC Siderurgica SA — care ’ 
se bucură de cele mai bune aprecieri în I 
multe țări din lume, după mondialele I 
din 1995, au crescut mult cotele acestui > 
sport în orașul nostru și urmează să se I 
organizeze la Hunedoara și alte compe- J 
tiții internaționale. Echipa noastră este I 
tot mai apreciată și peste hotare și va 
fi invitată și la alte turnee inlernaționa- » 
le ceea ce va face să crească prestigiul ] 
acestui frumos sport, al orașului nostru ’
Hunedoara

r.«

Cea mai modernă și binc dotată popicăric din țară și printre primele 
din Europa, este excelent întreținută și gospodărită, fiind guta, oricând pen
tru găzduirea unor concursuri, campionate internaționale.

» —*at a a a a a^a a a —— «w • __ • «m» • •

Convorbire cu dl ION IONICHENTE, 
președintele Clubului sportiv 

„Siderurgica" Hunedoara

on grata" de. 
s-a angajat că |

a ocupat un onorant loc 3, ne-au adus 
multe satisfacții și bucurii și, bineînțe
les, o încununare a activității plină de 
însuflețire a sportivilor, a antrenorului 
și conducerii clubului.

— Doriți să ne dați câteva detalii de
spre desfășurarea turneului efectuat în 
Germania?

— Cu multă plăcere: După organiza
rea Campionatului Mondial de Popice 
(juniori șl junioare) la Hunedoara în 
1995, când a fost inaugurată una dintre 
cele mai moderne popicarii din Europa 
precum si creșterea valorii echipei, am

SE REUNEȘTE SI LOTUL
FOTBALIȘTILOR DE LA VEGA

de rezolvat 
atragerea a 

și sprijini- 
care nu se

Mâine, la stadionul „Ce
tate" din Deva, condu- 
rea A.S, Vega Deva a dat 
adunarea întregului lot 
de jucători pentru înce
perea pregătirilor pentru 
viitorul campionat de fot
bal, ediția 1997—1998, 
când fotbaliștii deveni vor 
evolua in Divizia A, sc
ria a II-a

Conducerea secției de 
fotbal are foarte multe 
probleme organizatorice

și financiare 
intre care 
noi sponsori 
tori fără de 
poate vorbi nici de com
pletarea lotului cu 4-5 
jucători valoroși, nici de 
efectuarea pregătirilor și 
prezentarea cum se cu
vine a echipei, din pri
ma etapă, în Divizia A, 
pentru ca prezența echi
pei în eșalonul secund 
al fotbalului românesc 
să nu fie doar meteorică.

I*
I

In organizarea Inspec
toratului Școlar Județean, 
a Direcției Județene pen
tru Tineret și Sport, Ae
roclubului „Dacia" Deva, 
ASA Aurul Brad și Clu
bului Copiilor Brad. în 
perioada 19—22 iunie a 
avut loc la Deva Concur
sul Național de Aeromo- 
dele „Memorialul Aurel 
Vlaicu", competiție ce-1 
comemorează în fiecare 
an, de Ziua Aviației, pe 
cel care a fost marele 
aviator Aurel Vlaicu. La 
această ediție (a 8-a) au 
participat un număr de 
19 echipaje, din 17 Jude
țe ale țării. După trei 
zile de concurs în ca
re condițiile atmosferice 
s-au schimbat mereu, 
sportivii brădenî și-au 
dovedit clasa la toate ce
le 4 categorii de concurs 
Al — copii, F1H juniori, 
FIA — juniori șl F1Ă — 
seniori, la care ei au câș
tigat toate locurile I, In
trând astfel în posesia 
trofeului pus în joc, fiind

bine conduși șl în acest 
concurs de cunoscutul an
trenor Macsim Adrian. Ia
tă rezultatele înregistrate: 
la copii Al: loan Alexan
dru, A. Bortaș, Cr. Mi- 
truțiu (CI. Copiilor Brad);

1. Bogdan Manciu; 2. 
George Marinescu (Aurul); 
Seniori FIA: 1. Bogdan 
Manciu (Aurul); 2. Crân- 
gu Popa (Comoti Buc.);
3. Adrian Macsim (Au
rul). Pe Echipe: 1. Aurul

Concursul național 
de aeromodele

„Memorialul 
Aurel Vlaicu"

Ia Juniori FIII: 1. Ale
xandru Popa (București); 
2. George Marinescu (C.G. 
Brad); Pe Echipe: 1. Clu
bul Copiilor Brad; 2, Pa
latul Copiilor Arad. Pe 
Echipe: 1. G.G. Brad; 2. 
București, La Juniori FIA:

Brad; 2. Comoti Buc.. Pe 
Echipe; 1. ASA Aurul 
Brad; 2. Comoti Bucu
rești; 3. CSU Galați.

Clasamentul general: 1. 
Trofeul „Aurel Vlaicu" — 
ASA Aurul Brad; 2, Co
moti București; 3. CSU 
Galați.

Autorii acestei victorii 
pe linie a brădenilor sunt: 
Ion Alexandru, Adrian 
Bartaș, Lucian Popa și 
Daniel Șerb, de la Clu
bul Copiilor Brad, Bog
dan Manciu, George Ma
rinescu, Gheorghe Vasi- 
le. Marian Mihoc, Traian 
Gheorghe și Adrian Mac
sim de la ASA Aurul 
Brad.

Organizarea acestui con
curs a fost foarte bună, 
fiind coordonată de di
rectorul prof. Nicolae Iga 
de la Clubul Copiilor 
Brad și Adrian Macsim de 
la aceeași unitate școla
ră, remarcând și presta
ția personalului taberei 
școlare „Căprioara", con
tribuția filialei Deva, Pep
si Cola, Cola — filiala 
Deva, „European Drinks" 
Deva, SC Simonjet SRL 
Brad, EM Barza și UM 
Brad, cu diferite dotări 
tehnice. O notă aparte 
pentru firma Prima Te
lecom care a asigurat pe 
tot parcursul întrecerii 
sistemul dc comunicare 
în teren prin stațiile e- 
misie-recepție și anexele 
acestora.

I 

!

*

BOX. TYSON 
DESCALIFICAT, 

HOLYFIELD 
CÂȘTIGĂ !

„Revanșa secolului" cum 
fost denumit meciul de 

„titanii" Holy-
a 
box dintre 
field și Tyson ce ș-a dis
putat sâmbătă scara la Las 
Vegas (un bilet a ajuns la 
8000 de dolari} in fața a 
16 000 de spectatori, a a- 
vut un deznodământ ne
așteptat. Primele două run 
de au aparținut lui Holy
field, care a atacat din 
start, pentru a stopa ofen
siva lui Tyson, cunoscut ca 
foarte periculos la începu
tul meciurilor, când poate 
puncta decisiv. Din repri
za a II-a, Tyson în ur
ma unei directe primite es
te rănit deasupra ochiului 
stâng și sângerează. In re
priza a IH-a, Tyson îșl 
revine șl atacă mai peri
culos, dar începe să dea 
semne serioase de nervo
zitate și comite o seamă 
de greșeli, care culminea
ză cu mușcarea urechii lui 
Holyfield (?!) și Tyson es
te descalificat!

waw.

Pagină realizată de
SABIN CERBU
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i Pensionarii - oamenii cei mai î 
crunt loviți de reformă

„întâlnirea 
istoria - 6

De 25 de ani, în pri
ma duminică a lunii iu
lie, in ținutul de piatră 
și pădure de la După- 
piatră se adună „cei cu 
inima romană" pentru a 
cinsti pe bravii înaintași 
care în Revoluția roma-

moților cu f 

iulie 1997“ | 
reușita întâlnire, pregă- I 
tirilc începând încă din*  
luna aprilie. Multă înțe-f 
legere în sprijinirea ma-i 
rii sărbători a fost obți-*  
nută din partea multor^ 
factori, în mod special a I 
Consiliului Județean IIu-*

DUPAPIATRA XXV

nă de la 1818—1819 s-au 
jertfit pentru apărarea 
vetrei românești, împo
triva invaziei maghiare.

De 25 de ani, în Ceta
tea de piatră a Apuseni
lor vin românii din toa
te colțurile țării la o 
adevărată lecție de isto
rie, religie, demonstra
ții militare, folclor și a- 
grement într-un pitoresc 
peisaj montan moțesc 
fără de pereche.

Fiind la ediția jubilia
ră, a XXV-a, organiza
torii speră să fie cea mai

ncdoara-Dcva, cărora Ie 1 
aducem mulțumiri încă | 
de pe acum.

•
Dragi prieteni ai isto-1 

riei, ai muzicii, ai turis-1 
mului, veniți la După-j 
piatră — cea mai româ-f 
nească vatră a Transit-*  
vaniei! Veniți români, ț 
că suntem Ia noi acasă !*

» 
Profesor i

VIOREL VULTURAR.I 
președintele 

„Vetrei Românești" *
Brad *

♦ Monumentul istoric „C rucea Iancului" de la Du
pă piatră, ridicat în anul 1991

• Pensionarii — ce în 
1 România este o categorie
• numeroasă — sunt cei 

. i dintâi care au nevoie de
’ protecție socială în ca- 
ț drul procesului de re-
• formă și restructurare a 
1 Guvernului Siprbea. Nu 
J suntem împotriva aces-

ftui proces, prezentat ca 
singura alternativă a pro- 
Î greșului țării, dar Par
tidul Pensionarilor din 

J România a atras ade- 
I seori atenția Executivu- 
‘ lui ca și Parlamentului 
!* și, în special, președin

telui Emil Constantines- 
» cu, asupra faptului că 
(pensiile să fie în acord 

cu grupele de muncă și
* creșterea continuă a pre- 
• țurilor. Noua lege a pen- 
• siilor ar trebui elabo- 
J rată de Parlament în a- 
J cest spirit. Recent, am 

I aflat că vor crește foar- 
ț te mult prețurile la e- 
Înergie electrică, termică, 

telefon, televiziune ș.a.
J Pensiile se indexează pe- 
J riodic, dar treaba asta se
* face nu înainte, ci după 
• ce prețurile, la produ- 

<! sele alimentare în spe- 
• cial, pur și simplu, ex- 
I plodează. Din decembrie 
‘ 1996 și până în prezent

prețurile la came și pro? 
duse din carne s-au du
blat, iar pensiile au ră
mas aproape pe loc. Se 
îngrijorează foarte mute 
cât va costa întreținerea 
apartamentelor în iarna 
următoare. Oare are ci
neva interes să ducă 9u 
sapă de lemn oameni 
care au muncit o viață 
întreagă șl au ajuns lai 
vârsta părului alb ? t 

Ca partid al oamenilor, 
celor mai defavorizați^ 
formațiunea noastră po
litică — Partidul Pensio
narilor din România — 
se adresează forurilos 
superioare ale țării pre
cum și Consiliului Euro
pei asupra a ceea ce se 
întâmplă cu pensionarii 
din România,

Pentru pensionarii dfe 
Deva precizăm că sediul 
filialei noastre se aflăl 
în str. 22 Decembrie^’ 
nr. 18.

IOAN RĂCOIU, 
vicepreședinte 

al Filialei Deva a 
Partidului Pensionarilor . 

din România, I
membru al Consiliului 

local Deva ,

- - •■.VAWAV.VAW ............................

Cât cerem și cât
într-un voiaj cu trenul, 

călătorul obișnuit cu dru
murile lungi și fără chef 
de vorbă devine, chiar fă
ră să vrea, un observator 
atent la ceea ce se întâm
plă în jur. Frânturi de 
conversații, chipuri expre
sive ori impasibile, tru
puri lăbărțându-se peste 
locui cuvenit, gesturi de 
neastâmpăr și de plicti
seală, mirosuri amesteca
te și... căldură mare. Su
ficiente cât să preferi ră
mânerea în picioare, pe 
culoar, -locului înghesuit 
din compartiment. Și asta 
vreme de chiar zeci de mi
nute, în care geamuri șj 
uși deschise lasă loc, deo
potrivă, curenților de aer 
și fumului de țigară să 
„învăluie" călătorii.

Mofturi, moftangii, cum 
ar zice Garagiale. La urma 
urmei, ai plătit doar pen
tru un loc, nu pentru un 
vagon întreg, fie el de Ra
pid (expres) București — 
Viena, spre exemplu. E 
adevărat că la cât ai plă
tit te aștepți la ceva mai 
mult confort. Dar să stăm 

strâmb (doar cam așa se 
și stă în tren) și să jude
căm drept : confortul este 
dat doar de ceea ce gă
sești în tren, nu depinde 
el, oare, și de felul cum 
se comportă călătorii, cum 
se folosesc ei de ceea ce 
le oferă un asemenea mij
loc de transport ? Pentru 
că, până una alta, scaune
le sunt la locul lor, gea
murile și ușile se închid 
și se deschid după cum le 
acționează călătorii, toa
leta s-a dovedit pe deplin 
funcțională. iar „curat" 
constituie o apreciere po
trivită. Și atunci ?... De 
unde ar mai putea veni 
senzația de disconfort — 
cu accente de revoltă... ta
cită — decât din partea 
unor prea puțin binevoi
tori (ca să nu zicem lip
siți de bun simț) tovarăși 
de călătorie ? Ce contează 
că ceilalți (cu prea mult 
bun simț) sunt nevoiți să 
facă slalom printre picioa
re întinse pe locurile opu
se și printre bagaje în
grămădite pe sub scaune.

dăm...
sau că, la un moment dat, 
numai un ghiont, nu toc
mai discret, îl poate a- 
tenționa pe vedinul de 
scaun că e gata să se răs
toarne peste tine, cu sfo
răitul lui cu tot; sau că 
vrei, nu vrei, devii marto
rul unor discuții al căror 
ton ascuțit și strident îți 
agresează pur și simplu au
zul; sau că, deși interzis 
în compartiment, fumatul 
„se practică" și de pe 
scaun, o ușă semi-deschisă 
fiind suficientă pentru a 
izgoni fumul de țigară !... 
Iar dacă apare câte un 
controlor mai riguros, nu 
se sfiesc unii să-l „pună 
la punct" pentru îndrăz
neala de a atrage atenția 
indisciplinaților călători.

Și atunci, atâta timp cât 
dorința de confort, de a 
circula civilizat, la urma 
urmei, sunt contrazise de 
comportamentul unora din
tre noi, degeaba pretenții, 
degeaba așteptări, în van 
speranțe de mai bine.

GEORGETA BÎRLA

CRONICA MUZICALA

Spectaculoasa ascensiune a
Pe vremea când urca, 

la ÎS ani, pentru prima 
oară pe „lemnul sfânt 
al scenei", spre a da glas 
mirificului melos neaoș, 
românesc, simpatica, ta 
lentata și joviala liceana, 
ce avea să devină, prin 
ani, îndrăgita solistă de 
muzică populară Ana 
Banciu, este posibil să 
nu-și fi închipuit că ta
lentul și perseverența îi 
vor aduce, ulterior, deose
bite satisfacții. Una din~ 
tre acestea este și recen
ta apariție (iunie 1997), 
în Iugoslavia, la Studioul 
Postului de Radio Novi 
Sad, a primului ei com
pact disc (CD), titrat, foar
te inspirat: „Doamne a- 
jută și dă bine".

Realizat in condiții gra
fice atrăgătoare, dar șl 
tehnice, cu 
prejos față 
produse în 
Vest sau 

nimic mai 
de CD-urile

Europa de 
dincolo de

ocean, CD-ul Anei Banciu
cuprinde 18 piese muzica
le, vocal-instrumentale. In

lăudabilul ei demers fol
cloric o acompaniază, cu 
o excelentă . orchestrație, 
orchestra de muzică po
pulară a Radio Televizi
unii Novi Sad, dirijată 
de Lucian Petrovici. La 
țambal evoluează Mircea 
Ardelean, iar la saxofon 
— Ilie Vinu. Producătorul 
acestui reușit CD este 
profesorul Ion Berlovan, 
personalitate marcantă în

unui talent
lumea culturii și artei 

promovate de Comunitatea 
lomânilor din Iugoslavia.

Apariția spectaculosului 
CD este o bucurie și, tot
odată, o reușită nu nu
mai pentru solista de 
muzică populară Ana 
Banciu, și admiratorii ei 
din județ și din țară, ci și 
pentru românii din dias- 
pora. Pentru că, doamne, 
cât de viabil și tonic este 
românismul — simțit, 
gândit, rostit, sau cântat 
în comunitățile românești 
ce viețuiesc prin cele țări 
străine. Or, în această si
tuație, orice solie artisti
că, ce vine din patria- 
mamă, precum cea de fa
ță, este benefică, contri
buind, prin emoția este
tică ce o produce, la men
ținerea conștiinței aparte
nenței la neamul româ
nesc.

Deci, Doamne ajută și 
dă bine! vorba fericitei 
soliste Ana Banciu.

Profesor
PETRIȘOR CIOROBEA I
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După ce a parcurs o 
bună parte din viața-i 
cu sinuozități, cu per
manente căutări, cu do- 
rinți, împliniri și spe
ranțe, după ce a oficiat 
decenii intregi profesiu
nea de jurist. aspirând 
necontenit să asigure un 
cât mai deplin echilibru 
în cumpăna dreptății, Ia 
binemeritata vârstă a 
pensionării, domnul Aron 
Gârboveanu ne-a făcut 
plăcuta surpriză apărând 
in viața editorială a mu
nicipiului Deva cu vo
lumul de poezii intitu
lat „Trăire și gândire" 
(Ed. „Călăuza", 1995), 
urmat de lucrările de e- 
xegeză biblică: „Creațiu- 
nea ca mister. Credință 
și rațiune. Puterea rugă
ciunii. Sufletul" și „IISUS

0 nouă carte despre creștinism
HRISTOS — MISTER ȘI 
MIRACOL" (Ed. „Alfa
betul", 1997).

Ultima lucrare, cu al 
cărei conținut am făcut 
cunoștință recent, la scurt 
timp după apariție, se 
circumscrie cărților ge
neroase care vin în în
tâmpinarea cunoașterii, 
de către cititori, a uno
ra din cele mai semni
ficative texte ale Noului 
Testament, secondate de 
succinte comentarii ba
zate exclusiv pe „forul 
interior" al conștiinței și 
credinței autorului — 
fundamentate în mod ne
mijlocit și absolut pe 
,,fenomenul mesianic în

fățișat omenirii de 
Iisus..." (p. 5).

Primul capitol al lu
crării „Religii care se 
practică astăzi în lume" 
— ni se pare deosebit 
de binevenit și util, o- 
ferind cititorului bogata 
și interesanta paletă a 
credințelor folosite de 
neamurile lumii în dife
rite zone geografice ale 
Terrei. Caracterul infor
mațional al acestei sec
vențe e completat cu su
mare caracteristici spe
cifice religiilor enume
rate: fetișismul, animis
mul, brahmanismul, zo- 
roastrismul, iudaismul, 
confucianismul, daois- 

mul, budismul, hindusis- 
mul, islamismul, șintois- 
mul...

Celelalte nouă capito
le, care ocupă cea mai 
mare parte din economia 
lucrării (85 pagini), au
torul le dedică in între
gime prezentării crești
nismului, originii sale, 
vieții și învățăturilor lui 
Iisus Ilristos și îndeosebi 
decupării unora din cele 
mai importante texte aie 
Noului Testament, expu
se pe teme, pe probleme 
și mai ales pe elemente 
de viață, de existență 
reală, de trăire umană 
Extrasele din evanghe
lii, din predici, din pil

de, din cuvintele rostite 
de Hristos în fața uceni
cilor săi și a tuturor ce
lor ce l-au ascultat, sunt 
rânduite meticulos, sis
tematic și metodic, du
pă' logica, înțelepciunea 
și învățătura intrinsecă 
religiei creștine, oferind 
oamenilor (cititorilor) po
sibilitatea să mediteze 
profund, să distingă clar 
și să aleagă între: cre
dință și necredință. în
tre bine și rău, între 
smerenie (modestie) și 
îngâmfare, între adevăr 
și minciimâ, între iubi
re și ură, între iertare 
(împăcare) și răzbunare, 
între păcat și neprihă

nire etc., etc.
Prezența unei aseme

nea cărți, de o lapidari- 
tatc și limpezime cris
talină și liniștitoare, in 
contextul acestei perioa
de marcate de angoase, 
incertitudini, violență și 
agresiune, este, fără în
doială, o salutară și bine
meritată invitație la o 
trăire creștinească, ba
zată pe iubire, înțelege
re, bunătate și toleranță, 
în consonanță deplină 
cu învățătura lui Iisus, 
care, la întrebarea apos
tolului Petru, dacă e bi
ne să ierte de șapte ori 
greșelile aproapelui, i-a 
răspuns: „Nu zic ție Pâ 
nă la șapte ori, ci până 
la șaptezeci de ori câte 
7" (p. 6l)/Mateî 18 : 22). 
Prof. DUMITRU SUSA.

ANUL IX • NK. 1918 • MARȚI, 1 IULIE
. 1



HHHit

....cotidian.iridepei.ndentM^^^

„Dreptul nostru la adolescența"
Au vrut să fie naturali 

ți sinceri. Adrian Alexa, 
adolescentul cu pletele câr
lionțate, adunate strâns la 
ceafă, susținuse această 
idee. Și toți colegii săi 
dintr-a XlII-a A au fost 
de acord. „Credem că ji 
dumneavoastră — s-a adre
sat el dascălilor, la ulti
ma oră de dirigenție — 
veți aprecia sinceritatea și 
nu veți fi intrigați de a- 
ceastă atitudine pe care, 
de altfel, o cunoașteți. Timp 
de cinci ani ea a planat 
deasupra clasei noastre, a- 
flându-se în contradicție cu 
formalismul. Și, continuân- 
du-și gândurile, Adrian a 
adăugat: o experiență de 
cinci ani a însemnat foar
te mult pentru noi, a în
semnat un proces complex 
și, nu în ultimul rând, ma
turizarea noastră, primii 
pași pe scara devenirii spi
rituale. Au fost ani foarte, 
importanți pentru noi, în 
care am învățat să ne cu
noaștem".

Au vrut să fie naturali, 
sinceri, și la ultima oră de 
dirigenție. Și au reușit! A- 
șa cum au fost în toți anii 
de liceu. Emoțiile din ul
timele zile, de la bacalau

reat, s-au estompat. Au fă
cut față examenului, pen
tru că anii de liceu, la 
Școala Normală „Sabin 
Drăgoi" din Deva, au fost 
ani de acumulări de cu
noștințe, de lărgire a ori
zontului gândirii — după 
cum mărturisea Adi. Cu

învățătoare, se afla invi
tatul de onoare al clasei, 
îndrăgitul, talentatul actor 
Lucian Radulian, care a 
însuflețit întreaga asisten
ță. Șl cum să nu fi avut 
Ioana obrajii îmbujorați, 
când invitatul era chiar 
bunicul său. Și iată, acum

Ultima ora de dirigenție

câtă bucurie l-am regăsit 
printre cei mai buni, cu 
medii aproape de nota ma
ximă, pe Claudia, Nicole- 
ta, Mihaela, Nadina, Mire- 
la, Laura, Ioana, Loreda- 
na, Gabriela, Manuela, Ce
cilia, Diana, Adi, Paul...

La apelul catalogului, 
când colega de bancă își 
caracteriza prietena ca fiind 
„unică prin puterea de a-și 
păstra puritatea de copil", 
era să n-o recunosc pe 
Ioana Dobra. Cu 9 ani în 
urmă, când am cunoscut-o 
în clasa a IV-a, la Școala 
Generală nr. 4, era miti
tică șl avea obrajii de pur
pură. La catedră, lângă dna

numele ei l-am regăsit prin
tre cei mai buni la carte 
și printre talentații în arta 
dramatică (aici o fi de vi
nă bunicul?).

Pe Manuela Stan am în
tâlnit-o mereu, la sfârșit) 
de săptămână, în trenul de 
Petroșani, iar de acolo, în 
autobuzul de Aninoasa. li 
admiram conduita, frumu
sețea, zâmbetul de copil. 
Ceva mă atrăgea spre a- 
ceastă copilă mare. Și a- 
bia în acest iunie am a- 
flat că Manuela e la școa
la care formează dascăli. 
Numele i-a fost însoțit de 
vorbele de admirație, de 
apreciere ale celor care

au pregătit-o pentru me
serie. Ce frumos! Iar cu, 
ce bucuroasă am fost pen
tru consăteana mea!

In banca a V-a de la 
geam, zăresc chipul fru
mos, ținuta distinsă a Ga- 
brielei Rotariu. Deunăzi a 
debutat în gazetărie. Acum 
aflu ce impresie bună a 
făcut în Franța, în primă
vară, în schimbul de ex
periență de o lună, la ca
re a participat, împreună 
cu colegele ei — Ioana, 
Laura, Claudia, Monica. 
Laudă lor, laudă școlii de- 
vene! li admir ținuta ves
timentară de bun gust și 
mă întreb: oare când apa
re pe scenă, ca solistă de 
muzică ușoară, e la fel de 
frumoasă?

Răspunsul mi-l dau Ade
la Crăciun și Laura Hîrșeu, 
acompaniate la chitară de 
Anca Dan: „E dreptul nos
tru la adolescență"! Fru
mos! Șl cât aș vrea ca 
dreptul lor la adolescență 
să aibă și dreptul la mun
că și la viață demnă, în 
aceste vremuri când ne tot 
străduim să întrezărim lu
mina de la capătul tune
lului...

LUCIA LICIU I
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MIHAI,
îți înțeleg revolta împo

triva: „străzilor unde la 
fiecare colț stă câte un 
cerșetor strigând în gura 
mare mila celor ce treo 
șl apoi seara merg și își 
beau banii".

ța noi, deocamdată, pro
tecția și asistența socială 
ișl lac abia apariția, pe 
când în țările civilizate e- 
lc sunt deja foarte puter-

nânc doar un lapte bătut 
cu un corn simplu, cerșe
torul să aibă în fața Iul 
cartofi prăjiți, un grătar 
mare și o bere. Am sim
țit o puternică revoltă vă
zând că el acum o duce cu 
mult mai bine ca mine, eu 
nu mi-aș putea permite a- 
cest meniu. După această 
primă reacție mi-am amin
tit că tocmai eu l-am dat

ice. Desigur, ai dreptate 
.fi atunci când scrii: „străi
nii care vin la noi văd 
doar mizeria, cerșetorii și 
casele de copii unde ma
joritatea sunt handicapați". 
E drept că imediat după 
decembrie ’89, aceasta a 
fost mai ales imaginea de
spre noi. Să sperăm că în- 
cet-încet vom scăpa de a- 
ceastă falsă imagine și de 
ce nu, și umilitoare. Dar, 
revolta ta se îndreaptă 
mai ales către persoana 
cerșetorilor, pentru că: „în 
loc să-și cumpere cele de 
trebuință, ei beau banii I" 

Intr-o dimineață trecând 
pe lângă un cerșetor am 
dat din puținul meu 100 
lei, spunându-mi: „să ai
bă săracul ce mânca la a- 
miaz...". Ca la amiază să 
mă aflu în aceeași auto
servire cu el și pe când 
eu îmi permiteam să mă-

bani pentru mâncare. Vezi, 
uneori vrem să obligăm 
pe ceilalți să facă după 
cum gândim noi. La fel 
și eu, vedeam mâncarea 
cerșetorului sub alt me
niu.

Atunci când dai ceva 
trebuie să dai fără a te 
gândi la utilizarea într-un 
anume fel a banilor. Da
că dai pomană atunci la- 
să-i libertatea să-și folo
sească banii după cum cre
de el de cuviință, altfel 
nu mai poate fi numită 
pomană ci sponsorizare. A- 
colo se dă o sumă de bani 
pentru un anumit scop, pe 
care cel care primește ba
nii se va obliga să-1 res
pecte.

Se pare deci că proble
ma nu e doar la cerșetori 
cl și la noi, pentru că nu 
știm să dăm pomană.

INA DELEANU
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‘Uadeuil
Privesc prin fereastra timpului 
Furnicarul semnelor dc-ntrebare.
Privesc prin hiiblou
Privesc prin lentilă
Și minutu-mi pare
O frumoasă idilă 
Intre timpul trecut .
Și prezentul umil 
între ce am simțit 
Și acest vodevil.

GEORGIANA BÂLDEA
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Facultățile particulare 
autorizate își așteaptă 

candidații
Primele examene de ad

mitere în învățământul su
perior vor avea loc în lu
na iulie, la facultățile par
ticulare autorizate (la ce
le de stat admiterea va fl 
în septembrie). La majo
ritatea acestora examenele 
se desfășoară în două se
siuni — în Iulie și, respec
tiv, septembrie.

Ea câteva din principa
lele universități particula
re bucureștene datele pri
mei sesiuni de admitere 
sunt următoarele:
• Universitatea Ecologi

că: 12 iulie; înscrieri pâ
nă în 10 iulie.
• Universitatea Româno- 

Americană: 25 iulie: în
scrierile se fac în perioa
da 8—23 iulie.
• Universitatea „Titu

Maiorescu": 12 Iulie (la 
Facultatea de Drept), 13 
iulie (Științe Economice șl 
Psihologie): înscrieri — 
până în 9 Iulie.
• Universitatea „Spiru 

Haret": 5—20 iulie. In 
funcție de facultate; în
scrierile Încep în 2 Iulie 
până în preziua concursu
lui de admitere la faculta
tea respectivă.
• Universitatea „Hype

rion": 12, 13 iulie: înscrieri 
1—10 iulie.
• Universitatea „Gheor- 

ghe Cristea"; 11, 12, 13 iu
lie; înscrieri 1—10 iulie.
• Universitatea AISTE- 

DA": 12, 13 iulie; înscrieri 
5—11 iulie.
• Universitatea UNI

TEI» 17, 19 iulie; înscrieri 
4—16 iulie.

Amore, aniore... j
O „O, iubire, scânteia ta e deasupra timpului, J 

■ nu se stinge nici sub mii de lacrimi, nici sub neaua ț 
( bătrâneții, nici sub cenușa iubitului tău. Nu se stin- l 

ge niciodată... Dacă n-ar exista iubire veșnică, n-ar / 
exista nici un fel de iubire!...“. 1

Il . Jean Paul l
I
i 0 „Nu crezi că lucrul cel mai captivant în legă- > 
’ tură cu dragostea constă în descoperirile pe care ai ț 
ț prilejul să le faci pe seama ta ?*.
| Huxley
I 0 „Una dintre cele mai puternice înrâuriri pe 
| care dragostea le are asupra sufletului nostru e aceea 
i că face să nască speranța chiar în mijlocul deznă

dejdii".
Fielding

0 „în comedia sau tragedia iubirii — după îm
prejurări — cei doi eroi apar aproape întotdeauna 
în aceleași roluri: de călăi șl de victimă".

Goncearov

0 „Dacă dragostea poate transforma în poeți 
niște bieți prozatori, apoi ce trebuie să se întâmple 
cu poeții adevărațl, în acest stadiu al vieții lor ?*.

Hoffmann
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Un gând și o 
poantă la club T
„De scurtă durată, ca un vis, e tinerețea cea pre

țioasă ; iar bătrânețea funestă și diformă îndată 
târnă deasupra capului*.

a-

THEOGNIS
• • •

Președintele completului de judecată:
— Tinere, ai la activ 16 atentate la pudoare 

19 violuri I
Inculpatul:

, — Vorbiți In șoaptă, vă rog, die președinte, sunt
« șl doamne In sală.

0

Wet Wet
Ea șase ani de la lansa

rea primului single, Wet 
Wet Wet și-a văzut împli
nite ambițiile, grupul fiind 
invitat să cânte la 10 sep
tembrie 1992 Ia cel mal 
important eveniment mu
zical al anului: Festivalul 
de artă ce se desfășoară 
anual la Edinburgh Sastle. 
Două luni mai târziu gru
pul a cântat alături de o 
orchestră formată din 40 
de muzicieni la Royal Al
bert Hall din Londra cu 
ocazia unui spectacol or
ganizat de fundația The 
Nordoff Robbin Musio 
Therapy.

Wet (VII)
de la formarea sa, grupul 
a început lucrul la o cu
legere care să cuprindă 
toate singlesurile -lor. în
tr-un interviu Martj spu
nea: „De Ia bucătăria maț 
mei luj Graeme și până la 
Royal Albert Hal] a fosl 
un drum lung marcat da 
15 singlesuri în Top 40 șl 
trei albume de platină. Na 
este chiar rău pentru pa- 
tru amărât! din Clydebank. 
Și asta este doar sfârșitul 
primei părți"

La 8 noiembrie 1993 A 
apărut singlesul Shed âi 
Tear/ Everyday/ Dead Line 
care a ocupat locul 22 la

MUSIC BOX
Wets At The Gastie o 

casetă video ce conține 
showul lor de la Edinburgh 
lansată pe piață la 31 no
iembrie a ocupat locul 4. 
La sfârșitul lui 1992 gru
pul a fost considerat de 
critica de specialitate drept 
una dintre cele mai mari 
atracții live ale anului, în 
timp ce în revista NME 
Wet Wet Wet figurează pe 
locul 10 la single cu Good
night Girl și 15 la albu
me cu High On The Happy 
Side.

La 26 aprilie 1993 a a- 
părut un nou single, Blue 
for You/ This Time, ex
tras din concertul de la 
Royal Albert Hall și care 
a ocupat locul 38. Acest 
concert a apărut sub for
mă de album „Live At Th0 
Royal Albert Hall" (lan
sat la 17 mal, No. 10 in 
topul britanic de albume) 
și casetă video Live At 
The Albert Hall (lansată 
la 24 mal, No. 6 în topul 
video).

Pentru a marca 10 ani

topul britanic, pentru ca 
la o săptămână grupul săi 
lanseze culegerea „End 9t 
Part One — Their Grea
test Hits'*  ce a intrat di
rect pe locul 4. End ©T 
Part One — Their Grea
test Hits cuprinde alături 
de cele 15 hituri ale lor 
și două compoziții noi pro
duse de Nile Rodgers! j 
Shed A Tear și Cold Gold 
Heart. în clasamentul fi
nal pe 1993, publicat în re
vista NME, Wet Wet Wet 
figurează cu albumul End 
Of Part bne pe locul 13.

La începutul lui 9941; 
grupul revine cu singlehfli 
Cold Gold Heart ce cuprin
de trei versiuni ale aces
tei piese plus Roll ’Ui» 
Easy, ce a figurat pe lo^ 
cui 20 (10.1.1994). Apoi, 
grupul a fost solicitat s3| 
compună o piesă pentru 
soundtrackul filmului Four, 
Weddings And A Funeral 
ce urma să fie lansat in 
luna mai. (va urma'

HORI 1 SFWSA'N
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DIN ȚARĂ Șl DIN LUME
Bilanțul celor 200 de zile Senatul hotărăște intr-un 1

I' tn cadrul unei conferin
țe de presa care a avut loo 
joi, 26 iunie a.c„ dl Emil 
Gonstantinescu, președin
tele României, a prezentat 
pe larg și cu destule exem
ple bilanțul celor 200 de 
■Me ale „Contractului cu 
România", Președintele a 
ton optimist, subliniind că 
reforma merge bine, deși 

' ar trebui accelerată, tran- 
ciția se mișcă, drumul pe 
Care merge țara este bun 
și că el nu are alternativă. 
Dl Emil Constantinescu a

mai spus un lucru care li 
interesează pe toți oamenii 
acestei țări și anume că 
este momentul să pornim 
ferm o bătălie pentru e- 
radicarea sărăciei în toate 
sectoarele vieții. Este vre
mea ca, paralel cu refor
ma și restructurarea, să 
se acționeze șl pentru în
depărtarea acestui flagel 
care s-a întins ca o pe
cingine pe tot cuprinsul 
țării. Este o idee care îl 
Încălzește pe oameni.

Partidul Democrat - 

îngrijorat de soarta 

economiei
Dl Petre Roman, preșe

dintele Partidului Demo
crat. se manifestă foarte 
îngrijorat de soarta econo
miei românești care se pră- 

, bușește tot mal mult. In 
acest context, domnia sa 
consideră că scăderea con
tinuă a producției ar fi 
On eșec al reformei pre
conizate și aplicate de 
Guvernul Giorbea. liderul 
P.D. a mai afirmat că ța

ra are nevoie de schim
bări radicale ce trebuie 
Înfăptuite intr-un timp 
foarte scurt șl a opinat că 
este nevoie de ordine în 
țară, iar instituțiile demo
crației trebuie puse să lu
creze. Dl P. Roman a mai 
deck rat că s-ar bucura 
dacă cel' ce au .'demisionat 
din P.D.S.R. s-ar apropia 
sau chiar ar intra în 
partidul al cărui lider este.

Tatăl „Doamnei de fier“ 

i acuzat de agresiune 

sexuală
Un articol apărut In

tr-un ziar britanic a făcut 
tnare vâlvă, nu numai în 
Anglia, ci și în afara el. 
Acesta a scris că dl Al
fred Roberts, tatăl dnel 
Margaret Thatcher, fost 
prim-ministru al țării, le 
OMiga pe lucrătoarele din

lZZj EZ3 CZ3 ES C3 D 

j Bill Clinton 
|i
în România
S-a anunțat că, imediat 

după summitul NATO de 
la Madrid, dl Bill Clinton, 
președintele S.U.A., va e- 
fectua o tfizită de două 
zile în Polonia. In acest 
scop, o echipă de experți 
a sosit la Varșovia ca să 
pregătească acest eveni
ment. Vizita In Polonia va 
fi precedată de o scurtă vi
zită -în România. Dar oare 
«u ce gând va veni; să ne 
consoleze pentru că nu fa
cem parte din primul val 
sau să ne cunoască mai 
bine și să ne facă niscaiva 
promisiuni cu privire la 
intrarea în Alianța Nord- 
’Atlantică ?

drogheria sa să se culce cu 
el, altfel le dădea afară 
din serviciu. Ziarul a cău
tat și a găsit câteva bă
trâne care au afirmat așa 
ceva. „Doamna de fier" 
n-a făcut nici un comen
tariu tn legătură cu arti
colul cu pricina.

domeniu unde nu are
dreptul

Senatul României a ho
tărât ca un număr de bi
serici ce aparțin în pre
zent Bisericii Ortodoxe Ro
mâne să fie cedate Bise
ricii Greco-Catolice. Aceas
tă decizie a stârnit reacții 
ferme la o seamă de înalți 
prelațl ortodocși, în frun
te cu preafericitul Teoctlst. 
Protestatarii subliniază că 
Senatul n-are drept să se 
amestece în treburile bi
sericii întrucât art 25 din

Gonstituția României pre
vede: „Cultele religioase
sunt autonome față de 
stat". Singurii ce aU drep
tul să hotărască în pri
vința bisericilor sunt co
lectivitățile de oameni din 
fiecare localitate. Și au 
perfectă dreptate î Sena*  
tul are așa de multe de 
hotărât In viața țări! în
cât nu trebuie să Inter
vină unde nu-i fierbe oala.

imn

Vadim Tudor zburdă
Ministerul Public al Ro

mâniei a comunicat recent 
că a decis să nu înceapă 
urmărire penală asupra 
dlui Gorneiiu Vadim Tu
dor, președintele Partidu
lui România Mare, în le
gătură cu așa numita „his- 
ta a rușinii". Reamintim că 
una dintre cele două pu
blicații ale dlul G.V.T. — 
este vorba de „România 
Mare" — a publicat' anul 
trecut o foarte lungă lis
tă cu cei pe care liderul 
formațiunii politice amin

tite îi consideră trădători, 
vânzători de țară, escroc! 
naționali șl internaționali 
ș.a. Pentru acest fapt, un 
mare număr dintre cei no
minalizați l-au acționat In 
judecată. Procuratura în
să, cum se vede, a decis 
să nu procedeze la urmă
rirea penală, motiv ce 11 
dă ocazia lui G.V.T. să 
zburde în voie prin poli
tica românească și prîn 
presă mult mai zgomotos 
de cum a făcut-o până a- 
cum.

'AW/AWIW/.VAV.WW/AW/AVAW/.VA»;

Bine, die ministru
Dl Traian Băsescu, mi

nistrul transporturilor, a 
participat la Conferința 
Paneuropeană a Transpor
tatorilor. Su acest prilej 
a obținut retrasarea Cori
dorului european de trans
port nr. 7, ce are ca punct

final Portul Constanța șl 
va fi utilizat canalui Du
năre — Marea Neagră. Tot
odată, dl Băsescu a obți
nut șl trecerea Dunării șl 
a ecluzelor sale într-o ca
tegorie superioară Rinu
lui.

Dispărutul
Pol Pott fost dictator al 

Cambodgiei, a dispărut șl 
nu se mai știe despre el. 
Unii susțin că ar fi grav 
bolnav, alții eă este mort. 
In orice caz, este foarte 
căutat, spre a fi deferit

unul tribunal internațional 
pentru a fl judecat pentru 
gravele sale fapte săvâr
șite pe vremea când era 
în fruntea Cambodgiei ca
re pe atunci se chema 
Gampuchia Democrată.

* •• *•*•*•*•*•*•••*•«•*•*•
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BERBEC
Un telefon din străinătate vă va stârni curiozi

tatea. Reuniune dc familie. Joi, odihnă și relaxare, 
pentru ca a doua zi să fiți în stare de iritare. Pri
miți cadou un obiect de decor. Cineva vă promite un 
ajutor pentru călătoria pe care v-ați propus-o.

TAUR
Prudență in afacerea pe care doriți s-o inițiați. 

Vă doriți o schimbare de decor. Veste bună de la 
un drum. S-ar putea să cheltuiți pentru sănătate. 
Relații bune cu părinții, în schimb cu partenerul de 
viață cam tensionate. Vă veți bucura de protecția 
unei persoane de sex opus.

GEMENI
Amânarea luării unei decizii v-ar putea aduce 

neplăceri. Posibile schimbări în instituția unde lu
crați. Joi vă ocupați de aspectul dv. exterior. Bârfă 
CU cineva din familie. Câștig de bani prin speculații 
sau jocuri de noroc; dar nu exagerați căci tentația 
este marc. Partenerul de viață este puțin nemul
țumit.

R A G
< Trăiri profunde; o șuetă cu prietenii vă face bine.
< Colaborare benefică ca partenerii de afaceri. Mulți

mea de drumuri pe care le aveți de făcut vâ vor o- 
boși. Partenerul de viață încearcă să fie mai cone

11 liant îngrijiți-vă sănătatea căci neplăcerile v-au c 
probleme. Nu refuzați propunerea unei excursii.

LEU
Investiția propusă de partenerul de afaceri yă va 

i surâde. Șanse la câștiguri. Șefii apreciază Inițiati
vele dv. Realizare socială. O atitudine rezervată la 

Î serviciu v-ar putea aduce avantaje. Relația cu 5t- 
soana iubită se deteriorează. Evitați mâncăriîrile 

. grele.

FECIOARA
Deveniți mai optimist vă simțiți mal bine. Copiii 

' vă solicită ajutor. Vi se propune o investiție pe ter
men lung. O femeie țese intrigi in jurul dv. încăpă
țânare In cheltuieli care vă dezavantajează. Cineva 
vă protejează și-i bine să acceptați propunerea de 
afaceri care vi se face.

BALANȚA
Un sport v-ar face mai harnic. Tensiuni în an- 

■ turajul apropiat. Interveniți pentru aplanarea unui 
conflict do proporții. Partenerul de afaceri este pe 

I punctul de a face o greșeală. S-ar pute să câștigați 
j bani, ceea ce v-ar permite punerea a practică a
> unor proiecte secrete. Vă veți face înțeles și 
ț țiile cu prietenii se vor ameliora. 
S SCORPION

Din nou veți cheltui bani. Nu uitați dc o dato
rie. Probleme de serviciu, dar un coleg este de par- 

Ț tea dv. Vă veți remarca pentru ideile dv. strălucite. 
♦ Veți câștiga bani, pe care ii veți da părinților. Ca- 
4 pacitafea de a folosi anumite informații vă aduce 
< avantaje.

SA6ETÂTOR
La serviciu sunteți conștiincios și perseverent.

■ Și în timpul liber vă preocupă serviciul, ceea 
v-ar putea aduce unele necazuri cu persoana iubiră. 
S-ar putea să găsiți un sponsor pentru o investiție 
pe termen lung. Vești buno de la un prieten, popu
laritatea dv este în creștere. Nu vă minimalizați ad
versarii.

G APR IGORN
Realizări socio-profesionale. Problemele bă

nești s-ar putea diminua dacă ascultați pe cel din 
| jur. Posibile altercații cu vecinii. Pierderi materiale 
j datorită încăpățânării. Copiii vă aduc bucurii. Dedi- 
I câți timpul liber familiei. V-ar face bine plimbările 
(în împrejurimile orașului.

VARSÂTOR
« Discuții aprinse cu partenerul de viață în lcgă- 
1 tură cu situația financiară. S-ar putea concretiza o 
I idilă. Joi, o zi plină de griji. Nici vineri astrele nu 

vă favorizează. O rudă vă este alături și aveți ne
voie de ajutorul ei. O persoană de sex feminin vă 
va aduce încurcături.

PEȘTI
Oferiți mai multă înțelegere celor apropiați.

I rezolva problemele cu conștiinciozitate și aut' 
tea dv. nu va avea de suferit. Relațiile cu sexu’

♦ vă sunt favorabile. îndemânare In treburi gr
4 rești._ Șefii vâ apreciază si vă vor chema la
1 sâmbătă. Nu vă enervați. Este posibil să med
1 flicte între frați.
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Mă aflam în mijlocul 
îinerilor într-una din' zi
le grevei ce a avut loc 
■cent în Valea Jiului. Era 
i soare fierbinte, iar mine- 
i. in așteptarea rezultate- 

>r tratativelor ce aveau lor 
ître conducerea RAH și 
îlegația greviștilor, se a- 
uaseră pe la umbra copa- 
lor din micul parc și a 
ădirilor din apropiere. 

Cu dreptate și adevăr despre mineri, 
despre munca și viața lor

spun, însă să nu-1 scrii în 
ziar. Mă cheamă...

Pentru că vreau să-ți 
spun niște lucruri.

— Lucrurile astea pot 
să le scriu ?

— Poți. în primul rând, 
este vorba de faptul că 
noi, minerii, suntem vă- 
zuți foarte urăt în țară. 
Suntem considerați niște 
brute, bețivi ș.a. Minerii

•— Toți cei ce judecă așa 
greșesc. Nu salariul e ma
re, ci sporurile. O femeie 
de serviciu de la Termo
centrala Paroșeni duce a- 
căsă mai mult decât mi
ne. E în regulă treaba 
asta ?

— Nu, nu este. Ați fost 
în cele doua mineriade la 
București 7

• - N-am fost. Să vă spun

— Este învinuit de mul
te fapte.

— Motivul arestării sale 
este că l-a răsturnat pe 
dl Roman de la putere. 
Iar dl Roman, ajungând 
unde este, se răzbună. Dar 
nu ăsta este lucrul ce ne 
doare cel mai tare, ci 
altul.

— Care anume ?
— Dl Cozma a greșit,

GEOAGIU

Un conflict pe cale 
de soluționare

Litigiul de la Geoagiu 
dintre Primărie și Stațiu
nea de cercetări pomico
le privind sediul Primări
ei este pe cale de a se so
luționa. După mai multe 
discuții la Prefectura ju 
dețului Hunedoara s-a a- 
juns Ia soluția că Primă
ria din localitate să fie 
mutată în imobilul unde 
a funcționat Stațiunea de 
Cercetări Pomicole. Schim
barea sediilor celor două 
instituții se va face mier

curi, 2 iulie, începând ca s 
ora 9, jar laboratoarele I 
vor fi transferate in de
curs de 3—6 luni în clă
direa unde a funcționat 
până în prezent Primărie 
din localitate. Odată cu 
acest transfer, fiecare din
tre instituții își va prelua 
sediul inițial, ocazie în 
care se speră că starea j 
conflictuală de la Geoa- 
giu, pe această temă, se | 
va dezamorsa. (C.P.).

itr-un asemenea loo mă 
tlam și eu. La un mo- 
lent. dat, s-a apropiat un 
n îmbrăcat in salopetă 
bastră și cu cască mi- 
erească pe cap. Era un 
irbat Solid, blondiu, cu 
:hi albaștri. Mi-a zis că 
ii-s miner și l-am răspuns 
i sunt ziarist.
— Tocmai bine, die dra- 
i! Aș vrea să stăm de 
y-M.

Cu toată plăcerea, 
ăr aș putea ști cu cine 
au de vorbă ?
— Numele meu, adică? 
*a privit minerul. Ți-1
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SCUMPI hDU-NE LA TÂRÂTE-
Cunoaștem cu toții sem- 

ificația expresiilor potri- 
it cărora „te scumpești 
. tărâțe și te ieftinești 
. făină1* sau „dai un ban, 
ir stai în față1*.  Nu tre
me făcute prea mari e- 
irturi pentru a constata 
i, intr-adevăr, se confir- 
ă valabilitatea deplină 

acestor constatări, de- 
?nite înțelepciuni unanim 
-fepțate când este vorba 

*•.' ■ o afacere reușită,
n. n contră, despre un 
icc.
Am auus în discuție ce- 
două expresii pentru că 

e se asociază perfect și 
? dau o imagine mai cla- 
i asupra ariei largi de 
iprindere, de reflecție și 
(respondent în activitatea 
itidiană. După cum bine 
im, în special agriculto- 
i se confruntă direct cu 
i ț fel de probleme, ca- 

! 'mai de care mai corn- 
[Icate. între altele, ei s-au 
bit și se mai confruntă 
i mari greutăți în pri- 
nța combaterii dăunăto- 
lor din cultura cartofi- I 
r. Ca urmare se poate 1 
■dea pe viu cum pe u i 
?le tarlale cultura de i 
utofi înflorește în ade- i 
iratul sens al cuvântului, • 
instituind o promisiune ! 
■riâ de recoltă, în vre- I 
e ce există și tarlale un- I 
?, deși s-au aplicat toa- | 

lucrările din tehnolo- 1 
e, inclusiv tratamentele ' 
tosanitare, se constată că j 
•oducția este aproape ‘ 
impromisă, mai ales din 
luza ravagiilor pe care 
-a făcut gândacul din Go- 
rado, deși proprietarii 
:sțin, și așa este, că au 
cut, la fel ca și în 

ani, stropirile de ri- 
e pentru combaterea 
tui dăunător deosebii 
periculos. Atunci se 

ie întrebarea: care să 
e o'are cauza diferențelor 
idente în evoluția și sta

sunt oameni ca toți oame
nii României. Cu necazu
rile noastre, multe și gre
le. Lucrăm la sute și mii de 
metri sub pământ, în condi
ții dintre cele mai mize
rabile, cu un permanent 
pericol de accidentare sau 
chiar moarte în fața șl în 
spatele nostru. Eu sunt de 
18 ani miner la Livezeni.

— Aveți copii ?
— Am trei la școală. So

ția nu lucrează că fabri
ca de fire sintetice — un
de a muncit — s-a închis. 
Deci eu țin din salariu 
cinci guri.

— Salariul e bun, așa-i?

rea de vegetație a culturii 
cartofilor ?

Discutând cu specialiști, 
mai ales cu profesioniști 
în materie de protecție a 
plantelor, am desprins, 
faptul că, așa cum s-a în
tâmplat în decursul tim
pului și eu alte substanțe 
chimice și cu dăunători ai 
producției agricole, pesti- 
cidele nu-și mai fac efec
tul scontat, nu atât din 
cauza diminuării concen
trației soluției utilizate sau 
nerespectării compoziției 
acesteia, cât mai ales da
torită creșterii rezistenței, 
până aproape la imunita
te, a gândacului ia trata
mentele aplicate. Ca ur
mare, s-a observat chiar • 
dacă s-a mărit doza pro
dusului Decis folosit la
*•*•♦•••••*•  

NICOLAE TÎRCOB

Pc loturile școlare ale Liceului Agricol din Geoagiu, elevii învăță pe viu 
munca câmpului. Foto: CORNEL POENAR

ceva ce nu știți: s-au dus 
numai ăia cărora nu le 
plăcea lucrul, chiulăii, zur
bagiii. Minerii serioși n-au 
mers sau, în orice caz, 
foarte puțini. La ultima, 
Miron Cozma a vrut să-i 
oprească pe mineri, dar 
n-a putut și atunci s-a dus 
și el, să nu-i lase să facă 
prostii.

— Au făcut ?
— I-au incitat niște ne- 

mineri. Dl Cozma a intrat 
și la Congresul PNȚCD ce 
se afla în desfășurare și 
l-au primit cu toată con
siderația. Acum dl Miron 
Cozma este arestat. Știți 
dp ce ?

combatere, că gândacii tot 
nu au dispărut în totali- 
tate, indiferent de mo
mentul stropirii culturii, 
ceea ce denotă o inefica
citate a produsului respec
tiv și o posibilă pierdere 
treptată a încrederii în el.

Am văzut însă și tarla
le cultivate cu cartofi, un
de s-a aplicat tratamentul 
de combatere cu un pro
dus mai nou, dar mai e- 
ficace, numit Regent, un
de rezultatele sunt incon
testabile, nerămânând nici 
urmă de dăunători după 
aplicarea lui. Evident că 
și costul acestui produs 
este mai ridicat, totalul 
cheltuielilor cu acțiunea 
pentru un ha ajungând la 
peste 150 000 lei. Dar și 
rezultatele sunt incompa- 

recunoaștem mulți mineri. 
Și va da socoteală pentru 
asta. Dar de ce îl țin a- 
restat de așa de multă 
vreme, când marii escroci 
se plimbă în libertate ? 
Ni-1 arată la televizor cu 
cătușe la mâini, în vreme 
ce tot acolo ni-i arată pe 
Mureșan, Hosu ieșind zâm
bind de la arest.

— E plină țara de es
croci. Unul se află chiar 
în parlament — Bivolaru 
— căruia Camera Deputa- 
ților nu i-a ridicat imuni
tatea ea să poată fi ju
decat.

— Ei vezi ?
TRAIAN BONDOR

rabil mai bune, adică știi 
că „dai un ban dar, cum 
se spune, stai în față" în 
legătură cu acest aspect, 
se cuvine să mai facem 
încă o subliniere, ce me
rită să fie luată în seamă, 
chestiune asupra căreia in
sistă specialiștii: dacă faci 
o asemenea investiție in 
substanțe scumpe de com
batere a colilor sau dău
nătorilor din culturile a- 
gricole, este preferabil, 
pentru a evita surprizele 
neplăcute, să se foloseas
că produsele comerciali
zate în ambalaje origina
le, omologate de firma 
producătoare, care garan
tează eficacitatea produse
lor chimice fabricate și 
folosite pentru agricultură.

• ‘ •*•*•»•*•*•
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RĂPIRILE BUCOVINEI
în inimile și în conștiin

ța românilor de pe toate 
plaiurile și meleagurile ro
mânești — inclusiv ale a- 
celora din diaspora — Bu
covina rămâne unul din 
cele mai vechi și mai fru
moase ținuturi ale țării 
noastre. Este regiunea is
torică din nordul Gar-fe
ților Orientali, făcând par
te din statul feudal Mol
dova, istoricește constituit 
în secolul al XIV-lea.

Bucovina este țara co
drilor de stejari, ulnai și 
fagi pe care marele pos- 
tru poet național M. E- 
minescu o descrie cum ni
meni altul: „...este stupul 
matern al Moldovei în
tregi, este Ierusalimul nos
tru, căci acolo se află sfân
ta cetate a Sucevei, scau
nul Moldovei cu ruinele 
mănăstirilor noastre..., a- 
colo sunt moaștele celor 
mai mari domni români, 
acolo doarme Dragoș, îm
blânzitorul de zimbri, a- 
colo Alexandru, înteme
ietorul de legi, acolo Ște
fan, zidul de apărare al 
creștinătății.

Da, Bucovina a suscitat 
prin frumusețile ei natu
rale, prin bogățiile mate
riale și spirituale, prin lo
curi și oameni admirabili, 
tentațiile unor țări stă
pânite de lăcomie.

Prima răpire a Bucovinei 
s-a săvârșit în 1777, o ră
pire încheiată cu o cruzi
me fără de seamăn, prin 
vărsarea sângelui domni
torului Grigore Ghica Vo
ievod. Toate protestele șl 
silințele de a-i opri pe 
vrăjmași au fost zadarni
ce. împotriva domnitoru
lui, care a dovedit o pu
ternică tărie de caracter, 
a fost pusă la cale, în as

cuns, asasinarea lui. 1
Trecerea frumosului nos-| 

tru ținut în mâna austrii 
ecilor a lăsat urme » 
danci și răni sângerânde) 
nu numai în rândul pos 
pulației băștinașe, ei și 
pentru toți românii din 
vechile principate. A fost 
impus apoi un regim spe-ț 
cific de propagare a ger*  
monismului și de slăbire 
a rezistenței naționale a 
românilor...

Anul 1918 însă a adusț 
un soare strălucitor peni 
tru Bucovina, ca și peni 
tru întreaga țară. S-a în
făptuit Marea Unire, în 
care s-au întâlnit și au 
conviețuit în deplină ărș 
monie toți frații și suqo-! 
rile României Mari, "'des 
vărațiî făuritori ai aces
tor meleaguri străbune. 
Numai că bucuria n-a du*  
rat prea mult. în iunie 
1940 s-a produs a douq 
răpire a Bucovinei idei 
'Nord). Aceasta, ca urma-; 
re și în spiritul prevede*  
rilor Tratatului Ribbentrop- 
Molotov, încheiat în anuț 
anterior. în același timp) 
cu Nordul Bucovinei*  
URSS a luat, așa cum se| 
știe. Ținutul Herța, Ba
sarabia și Insula Șerpilor,

Această răpire a a ius 
după sine o urgie de ne- 
descris pentru populația 
românească din zona res
pectivă. De la ridicări da 
oameni și familii nevino
vate și duse în regicni în
depărtate, până la acțiuni 
de rusificare, de la lipsa 
unor privilegii, până la 
sfidări ș.a.m.d., oamenii 
trebuiau să facă pe pla
cul autorităților.

Prof. LEONTI NA 
ROPCEAN

........ ■ .......... ..r.Tr^.Ț.. ..r:..'.:.:,.,............................
" ' ------ ■ " ' ' ■■ ' ---
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K>3

FELICITAI?
VÂNZĂRI — 

CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 3
camere, plus garaj, Orăș- 
tie, Mureșului, bloc 9, ap. 
49, tel. 642434. (5411)

• Vând Dacia 1300, 1978, 
eventual talon, 1500 DM, 
negociabil, tel. 651077.

(OP) 
o Vindem microbuz VW 

(Transporter, de 2000 cmc, 
stare foarte bună, preț ne
gociabil, Brad, tel. 651565, 
după ora 16. (OP)

• Vând remorcă-tractor,
monoaxă, stare bună, 4 
milioane, negociabil, tel. 
655328. (OP)

• Vând apartament 2
camere sau schimb cu au
toturism, plus diferență. 
Wcl. 715803. (6065)

• BCR H1.IAI.A HU
NEDOARA anunță vânza
rea prin licitație publică 
a următoarelor active, a- 
partinând SC CERNA- 
FRUCT SA HUNEDOARA, 
cu sediul in str. Panait 
Cerna, nr. 4; Fabrica de 
răcoritoare. Fabrica de 
Gheață. Activele sunt do
tate cu utilaje performan
te. Licitația va avea Ioc 
in data de 2 iulie *97,  ora 
11, la Judecătoria Hune
doara, biroul executorului 
judecătoresc. Informații su
plimentare la sediul SG 
Gecnafruct SA Hunedoa
ra, sir. Carpați, nr. 92, tel. 
054/715482 sau la BCR — 
Filiala Hunedoara, tel. 054/ 
712494. (6060)

9—9-“

• S.C. „0oralis l’rod- 
coatcx" SRL Deva or. 
ganizează începând cu 
data de 15 iulie 1997 
următoarele cursuri g 
operatori calculatoare 
P.C.; secretariat com
puterizat : contabili
tate asistată pe calcu
lator. Se eliberează 
diplome avizate de 
Ministerul învăță
mântului, pentru șo
meri și elevi se fac 
reduceri de 30 Ia sută. 
Informații Ia tele
foane 625110 și 
231951.

(5947)

• Vând (schimb) apar
tament 3 camere, cu 2 ca
mere plus diferență. Da
cia, Aicea Romanilor, bl. 
26, sc, I, ap. 19, et. IV, 
vând și masă pentru su
fragerie ovală (extensibilă) 
de 12 persoane. Inf. tel. 
623162 /GR)

• Vând apartament 4
camere, etaj 2, îmbunătă
țit, garaj, boxă, Mărăști. 
Tel. 218225, 215729 (5809)

• Vând Opcl Kadeft 1,6
Diesel papuc, Deva, Dra- 
goș Vodă, 10/A și telefon 
226169. (5959)

• Vând unul sau mai
multe chioșcuri model Sla
tina. Informații Deva, str. 
Emircscu, 75. (5958)

• Vând apartament două 
camere, confort I, str. N. 
Bălcescu, bl. 12, sc. 2, ap. 
71, Deva sau schimb cu 
casă și grădină. (5953)

• Vând în cantități mari
pulovere femei, 100 la su
tă bumbac, de Ia importa
tor. Tel. 065/168943, orele 
17—22. (5950)

• Vând mașină înghe
țată italiană. Relații Ia tel. 
655260. (5952)

• SC Folmar tu peni
produce și comerciali
zează folie din polieti
lenă, precum și ambalaje, 
saci, pungi, plase etc. Tel. 
560833. (4820)

• Vând urgent casă,
43 000 DM, în rate, 
tot confortul, gaze, 
baie, garaj, grădină. 
Prima rată 25 000 DM. 
Tel. 214864.

.V.'.T.W.'.V.W.WAWJ

• Vând apartament 3 
camere, îmbunătățit, te*  
Iefon, 17.000.000 negocia
bil. Tel. 731760.

(5943/44)
• Vând mașină înghe

țată trifazică, două cape
te, defectă, posibilități re
parare. Tel. 212057, 218308, 
Deva. (5917)

• Vând apartament 4 
camere, etaj 2, confort spo
rit, ultracentral, tel. 218744.

(4844)
• Vând mobilă, diverse 

obiecte uz casnic, prețuri 
avantajoase. Tel. 617177, 
673191, după ora 19.

(4813)
• Vând vacă, Almășu 

See, 66. telefon 629309.
(4842)

• S.C. INFOMIN S.A.
Deva vinde la un preț 
foarte avantajos com- 
presoare frigorifice K 
902. Informații la tel. 
213915, 211718. (5956)

LICITAȚII

• Primăria Dobra pri
mește oferte pentru mici 
lucrări de reparații la 
școala Dobra, până sâm
bătă, 5 iulie 1997. (5960)
V.W.V.V.’AWAW.WV

• Anunțăm licitație
pentru reparații la ciă- 
direa Școlii Generale 
Nr. 1 ilațeg, caro se 
va ține în data de 04. 
07. 1997. (9386)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament 3
camere dccomondaie, etaj 
2, Liliacului, cu două ca
mere similar, plus dife
rență. Tel. 221030. (59G1)

DIVERSE

• Consiliul de adminis
trație al SG ULPIA SA 
Deva convoacă Adunarea 
Generală a Acționarilor în 
data de 10. 07. 1997, ora 
14, la sediul societății. Or
dinea de zi: 1. Aprobarea

vânzării do active. 2. Di
verse. (5962)

• S.C. IIAȚEGANA S.A. 
HAȚEG, cu sediul în Ha
țeg, str. Progresului, nr. 
29, anunță Adunarea Ge
nerală Extraordinară a Ac
ționarilor in data de 10. 07. 
’97, ora 12, la cinematogra
ful din Hațeg. Relații supli
mentare la sediul societă
ții sau telefon 054/770550.

(5946)
• S.C. FEDERAL SER

VICE SRL DEVA intențio
nează autorizarea de me
diu, pentru cabinetul sto
matologic din Deva, str. 
Eminescu, 114. Sesizările 
so depun la APM Deva 
în termen de 20 de zile 
de Ia publicare.

PIERDERI
• Pierdut legitimație han

dicapat, pe numele Cojocar 
Ilic. O declar nulă.

• Pierdut pașaport pe 
numele Muntean Maria, 
Hațeg. 11 declar nul.

(9384)

OFERTE 
DE SERVICII

• Societatea Comercială
Termorep SA Hunedoara 
anunță scoaterea la con
curs a postului de mana
ger, conform Legii nr. 66/ 
1993. Concursul va avea 
loc la sediul firmei, în 
data de 04. 08. 1997, ora 
10. Informații suplimen
tare la telefon 054/714001 
— 29, domnul Savastre 
Sorin. /6055)

COMEMORĂRI
• Azi se împlinesc 14 

ani de când ne-a părăsit 
fulgerător, în plină putere, 
neuitatul nostru soț, tată 
și ginere, om de aleasă 
omenie,

REMUS GIURGIU 
(din Brad)

Cu durere șl nernân- 
gâiere îi păstrăm veșnică 
amintire. Familia.

DECESE

• Salariații de la SG 
Agromeo Hațeg transmit 
sincere condoleanțe fa
miliei îndurerate Ia grea
ua pierdere suferită prin 
dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost 

Ing. SERBANESCU 
NICOLAE

(9385)

• Colegii de la Spi
talul CFR Simeria a*  
nunță cu adâncă du
rere încetarea din via
ță a celei care a fost 
dr. IRINA TIMAR 

om de aleasă noblețe 
sufleteasca și deosebi
tă probitate profesio
nală. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace 1 
Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

, SCUZE
CUVENITE

în legătură cu articolul 
„Steagul țării*',  apărut în 
ziarul nostru de Joi, 26 
iunie n.c., în «are unele 
Instituții, unități economice 
șl bancare erau criticate 
bă nu arborează drapelul

patriei, deși drapelele e- 
rau arborate, cerem cuve
nitele scuze pentru aceas
tă eroare, cât șl pentru 
scrierea greșită a denumi
rii unor unități. Greșeala 
aparține redactorului nos
tru Traian Bondor, față 
de care s-au luat măsurile 
corespunzătoare.

• Suntem alături de 
Grig Timar la dure
roasa despărțire de 
soția sa

dr. IRINA TIMAR 
care a fost un om și 
un medic minunat, ti 
vom păstra o veșnică 
amintire. Familia dr. 
Marinela și loan Ha- 
țegan. (5953)

• Aducem un ultim 
pios omagiu celei ca
re a fost o adevărată 
prietenă

dr. TIMAR IRINA 
dispărută prematur din
tre noi și suntem a- 
lături de lamilia greu 
încercată. Vica, Ionel, 
Monica și Mircea.

(186219)

• Colegii și salaria
ții de la SG Agromec 
SA Deva, cu profundă 
durere anunță trece
rea în neființă a ce
lui care a fost

ing. NICU 
ȘERBANESCU 

căruia îi aducem un 
ultim omagiu. Regre
tăm pierderea unui om 
de mare ținută și no
blețe sufletească.

(5963)

• Familiile Iova, Că- 
răbaș, Furdean. mul
țumesc rudelor, veci
nilor, colegilor de ser
viciu și tuturor celor 
care au fost aiaturi 
de noi la greaua în
cercare prilejuită de 
decesul celui care a 
fost

mr. (r) IO AN IOVA 
(5967)

• Un ultim omagiu 
celui care a fost un 
prieten foarte drag 

NICOLAE 
ȘERBANESCU 

din partea familiilor 
Ilanciu, Ilerban, Vad, 
Botici și Ștef. Nu te 
vom uita niciodată.

(5968)

• Din partea fami
liei dr. Iliescu un ul
tim omagiu celui ca
ro a fost un drag și 
iubit văr șl nepot 

NICOLAE 
ȘERBANESCU

Nu te vom uita nici
odată ! (5968)

— 7032 lei
— 4046 lei
— 6152 Ici
— 11693 lei
— 4840 lei
— 1200 lei

41 Â l-î

î CURSUL VALUTAR]
* 30 IUNIE

Io 1 dolar SUA

Io 1 marcă germană
• 100 yeni japonezi 

I*  1 lira sterlină
• 1 franc elvețian

I • 1 franc francez
’ • 100 Ere italiene

’ Cursurile inclusa în această listă au la bază I 
Icotațli ala societăților bancara autorizata să efeo- ■ 

tueze operațiuni pe p'ața valutară^ Prezenta listă |
I nu implică obligativitatea utilizării cursurilor to ■ 
■ tranzacții efective de schimb valutar, și înregistrări | 
I contabile. ■

S.C. „S1DERMET" S.A. CĂLAN 
scoate la .

lucrarea de dezinsecțic și deratizare în ca
drul societății. Licitația va avea loc in data de 
30 iulie 1997, ora 10, la sediul societății, str. 
Furnalistului, nr. 17.

Informații la telefoanele: 054-730560 -
730561, interior 554.

„CREDIT BANK" DEVA 
VINDE LA

UCITATHE PUBLICA
ce va avea loc în data dc 03. 07. 1997, ora 

10 :
1. ÎN DEVA, str. Aurel Vlaicu, nr. 25 :
— izotermă 10 tone, an fabricație 1991;
— autofargon, an fabricație 1994;
— agregate frigorifice.
Proprietatea S.C. „IMPEX BORZA" SNC.
2. ÎN DEVA, str. Mihai Emincscu, nr. 63 

—65 :
— autoizotermă 8 tone, an fabricație 1993. 
Informații suplimentare la telefon 054-

211853.

„CREDIT BANK" DEVA 
VINDE LA

licitat» publica
ce va avea loc în data de 02. 07. 1997, ora 

12, la sediul „CREDIT BANK" Deva, b-dul 
Decebal, bl. 8 :

— autoturism FIAT REGATA:
— autodubă BARKAS.
Informații suplimentara la telefon 054- 

211853.

S.C. METALOTEX S.A. DEVA
Str. 22 Decembrie, bl. 4, parter 

Vinde electrozi SUPERTIT FIN de: 
9 2,50 mm
• 3,25 mm
• 4,00 mm
Relații la sediul S.C. METALOTEX S.A 

DEVA, str. 22 Decembrie, bl. 4, parter, sau la 
telefoanele; 620714, 211854, 626009. (6517)

5600 lei/kg
5300 lei/kg
5200 lei/kg

FUNDAȚIA „ROMÂNIA DE MÂINE" 
UNIVERSITATEA „ȘCOALA ARDELEANĂ" 

BLAJ
COLEGIUL UNIV. PEDAGOGIC DE 

INSTITUTORI BLAJ 
ANUNȚĂ

Colegiul Universitar pedagogic de institu
tori din Blaj, aprobat legal, ai cărui absolvenți, 
în virtutea dublei specializări, vor fi abilitai 
să predea la ciclul I și desenul la ciclul II, or
ganizează în zilele de 17—19 iulie, concurs dc 
admitere.

Disciplinele de concurs sunt: limba și li
teratura română (scris), desen și muzică.

înscrierile se fac între 2—16 iulie.
Informații suplimentare se obțin de la 

Secretariatul Colegiului din Blaj, str. dr. Va- 
sile Suciu, nr. 26, telefon 058/711231.

TRAGEREA LOTO SPECIAL 
din 29. 06.1997 

38, 35, 48, 9, 34, 37.
Fond dc câștiguri: 2 500 570 667 Ici.

TRAGEREA NOROC- 
din 29. 06.1997

S 5 8 9 0 3 8
Fond dc câștiguri: 607 056 201 lef. |
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