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„Ministerul 
Transporturilor se vrea 

un etalon ai aplicării 
unei restructurări 
industriale reale0

Declară la Deva di. TRAIAN BASESCU,
ministrul Transporturilor
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re- 
de către 
Gonstanti- 

foărte
(cu

După ce am alergat 
până în minutul 90 pen
tru (ne| intrarea In 
NATO, iată că premie
rul Ciorbea a revenit la 
oile sale, anunțându-ne 
sec că: „am intrat în criză 
reală de timp". într- 
adevăr, lucrurile așa se 
prezintă. Pentru că, ui
tând de treburile ur
gente de pe acasă, gu
vernanții au cam uitat de 
reformă (cu peregrinările 
lor prin străinătate), i-au 
cam lăsat pe guvernanți 
să se zbată în suc pro
priu și în sărăcia lor 
i-au pus în stare de șo
maj pe parlamentari, 
deoarece pachetul de legi 
s-a rătăcit pe 
prin sertare, far 
în disperare, 
recuperarea l 
pierdut, se trece 
toda conducerii prin fai
moasele ordonanțe de ur
gență, chiar dacă unele 
legi au caracter orga
nic, și, după cum pre
vede Constituția, acestea 
nu pot urma un ase
menea regim.

Constatând, lucru 
cunoscut și 
președintele 
ncscu, că stăm 
rău cu pregătirea 
reforma, cu legislația, cu 
democrația și altele), 
chiar dacă avem poziție 
geo—strategică și suntem 
placă turnantă, iată 
„examinatorii" n-au 
ceptat să penetrăm în

că 
ac-

dere, după cum 
datele statistice, că 
porturile și i 
nu mai merg, 
românesc își tot 
din putere iar 
crește mereu (cu 
rezervele valutare 
resc, la fel ca și tran
zacțiile bursiere), con
statarea nu poate fi alta 
decât aceea că din săraci

undeva 
acum, 

pentru 
timpului 

la mc-

arată 
im- 

exporturile 
că leul 

pierde 
dolarul 
toate că 

spo-

structurile lor, amânân- 
du-ne, deocamdată, până 
prin 1999. Până atunci 
avem, deci, răgazul ne
cesar 
și de 
nem, 
burta 
dar mal ales să punem 
osul la treabă, că altfel 
rămânem 
cu NATO.

Văzând 
consecutiv 
dustrială este tot în scă-

să ne mai apucăm 
muncă, să ne pu- 
cum se zice, eu

pe fabricat legi,

iar de căruța

că trei luni 
producția in-

devenim și mai săraci.
Este bine că imagi

nea de afară s-a îmbu
nătățit mult (deci pe afa
ră este vopsit gardul, cu 
alte cuvinte), însă este 
rău că înăuntru „leo
pardul" dă vizibile semne 
de inaniție și de abia 
își mai trage răsufla
rea. Trist este faptul că, 
în loc să pună umărul 
pentru a împinge econo
mia înainte, puterea este 
frământată și preocupată ■ 
mai mult de luptele in-

terne ce se duc în sânul 
coaliției, ceea ce denotă 
că șandramaua scârțâie 
tare pe la încheieturi, 
în această vreme, șl mai 
grav este că agriculto
rii sunt disperați deoa
rece văd că nu se găsesc 
banii necesari pentru a 
li se cumpăra, la pre
țuri rezonabile, recolta. 
Gel 500 miliarde lei 
alocați prin ordonanță 
nu ajung decât pentru 
O parte din 
grâu necesar 
de la orașe, 
recoltei este 
izbeliște.

Acum, când 
obositoarea 
pro NATO s*a încheiat, 
este cazul să mal stăm 
și pe acasă, să ne ve
dem de treburile grave 
cu care se confruntă gu
vernanții, pentru că 
ușile structurilor euro- 
atlantice rămân deschise, 
iar cei cu 
adevărată nu 
rele puse.
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Un scriitor și cărțile sale

NICOLAE

5

Din dorința de a diver„ 
sifica activitățile cultu~ 
rale desfășurate cu mili. 
tarii în termen, și cu cei 
cu termen redus din ca_ 
drul Regimentului 54 
Geniu — U.M. 01719 De
va, dna cpt. Ana Dra„ 
goș, care se ocupă de 
acest domeniu, a inițiat 
întâlniri cu scriitori care 
trăiesc și creează în mu
nicipiu. Scria întâlnirilor 
literarc a inaugurate 
scriitorul Petrișor Cio.- 
robea, mal apropiat suw 
flctește de viața ostă. 
șească întrucât a lucrat 
o perioadă la Casa Ar„ 
matei Deva, a colaborat 
la presa militară de a- 
tunci.

La începutul întâlnirii, 
dna cpt. Ana Dragoș 
i^a făcut invitatului un 
succint portret, insistând 
pe activitatea literară. 
Au fost prezentate cele 
patru cfyți de proză 
apărute: „Misiunea Fo. 
ca", „Capcană pentru 
spion", „Fotografii peri„ 
culoase" și „Casarabassa", 
după care i sa dat 
vântul invitatului.

Cum era și firesc, a_ 
vănd auditoriul j 
din militari, dl Petrițor 
Ciorobea și a început diaw 
logul cu tinerii rememo~ 
rând vremea când și el 
a fost soldat. Impresiile 
din acea perioadă au fost 
atât de puternice încât 
la 10 ani după termina., 
rea armatei a scris două

IA U.M. DEVA

poezii — „Incorporare" și 
„Orașul cu uniforme" — 
pe care lee citit mili
tarilor. Dar cea mai mare 
parte a întâlnirii a fost 
ocupată de relatarea u. 
nor întâmplări din 
boratorul de creație 
scriitorului. Autorul

al 
a 

povestit cum a realizat 
în colaborare primele 
două cărți, problemele a 
vute din cauza cenzurii 
care i„a radiat din pri
mul volum și scenele de 
dragoste. Au fost subli
niate și greutățile țipă,, 
ririi unei cărți datorate 
lipsei banilor.

_ Romanul realist 
format fantastic „Casarabassa", a., 

părut anul acesta la •I._ 
ditura „Corvin" Deva, a 
beneficiat de o prezentare 
aparte. Cartea a fost 
terminată în 1984, a 
stat la Editura „Cartea 
Românească" până în 
1989, dar na putut t'«_ 
dea lumina tiparului de„ 
cât după Revoluție. Deși 
acțiunea sa e pla„ 
sată într^un tărâm ima. 
ginar, cele petrecute sunt 
reale iar personajele in. 
spirale de persoane cu~ 
noscute de autor în ac
tivitatea sa didactică.

Au urmat 
unor militari 
de felul 
cărțile, 
titlului 
roman.
scriitori 
câte am reținut, 
tin impact deosebit, mal 
ales asupra militarilor în 
termen, dintre care unii, 
în viața civilă, nu au 
șansa să cunoască un 
scriitor, să, afle cum 
creează.

întrebările 
interesați 

în care își scrie 
de semnificația 
ultimului 

Întâlnirile 
vor continua din 

Ele au

VIORICA ROMAN
MVA- -............
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stocul de 
populației 

iar restul 
lăsată de

lunga ’șl 
campanie

pregătirea 
au barle-
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Conferința de presa pe 
care dl. Traian Băsescu, 
ministru] Transporturilor, 
a susținut-o vineri la De
va, a fost un moment pro
pice pentru a da un ghiont, 
se zice, amical, parteneri, 
lor Ia guvernare ai P.D., 
pe lângă prezentarea unor 
aspecte legate de perspec
tivele sectorului de trans
porturi în acest an. 
planul transportului 
calea ferată, dl ministru 
a declarat că până la fi
nele lui 1997 cei caro vor 
călători pe călca ferată 
vor fi asigurați, fiind jp 
studiu cca. 16 oferte ae 
asigurări ale ’ unor firme 
specializate. Asigurarea

în 
pe

va însemna pentru clien
tul SNCFr o creștere cu 
10 la sută a tarifelor la 
transportul pe calea ferată 
începând 
1998. Dl 
zat că, 
creștere 
așteptat 
ale tarifelor pe 
devalorizării monedei na
ționale față de dolarul a- 
merican. Ministrul apre
ciază ca fiind deosebit de 
bună această lună pentru 
SNCFR, preconizându-se ca 
pentru prima dată după 
mulți ani Societatea Na
țională a Căilor Ferate 
să nu mai înregistreze 
pierderi. S-a apreciat că 
în condițiile unei acute 
lipse de resurse, se dă pri
oritate absolută siguranței 
transportului feroviar . în 
detrimentul condițiilor în 
care se face acesta. To
tuși există un credit a. 
cordat de Banca Mondială, 
în valoare de 120 milioane 
dolari, bani din care un 
sfert vor fi dirijați spre 
reabilitarea parcului de 
vagoane existent.

cu 1 ianuarie 
Băsescu a precL 

pe lângă această 
de preț, sunt de 
și alte majorări 

fondul

A. SAIAGEAN

(Conliouare în pag. a 2 .a)

ISRAELIENE îI

) PRIMIREA IjVi'.I DELEGAȚII 
l LA PREFECTURA
l
î Ieri, la Prefectura ju« 
| dețului Hunedoara a fost
J ■ primită o delegație a mu

nicipiului Raat, în frunte 
cu primarul acestuia, dl. 
Mussa Abu Seheiban, 
localitate înfrățită cu
municipiul Orăștie. în
cadrul manifestării la care 
a luat parte dl. Nicolae

subprefectul 
delegația oas- 1

Segesvari, 
județului, 
pete a prezentat impre- 
sille culese eu prilejul 
vizitei de 5 zile în Ro„ 
mânia, în județul nostru 
și în Orăștie șl posibilită
țile de colaborare între 
cele două municipii. Vom 
reveni amănunte.
(Tr. B.)

său
cu

ZIARUL DE AZI : I

Sport
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CONFERINȚE DE PRESA

FĂCÂND O ANALIZA CRITICA A 
GUVERNĂRII

PAC lansează apelul 
la competențe

Poziția partidului față 
de guvernarea actuală — 
respectiv analiza Contrac. 
tului cu România — și 
strategia pe termen scurt 
și mediu au constituit 
principalele subiecte ale 
conferinței de presă orga» 
nizate joi, 10 iulie, de 
filiala județeană a Parti., 
dului Alianței Civice.

Situația politică, econo. 
mică și socială a țării a 
fost analizată în cadrul șe. 
dinței Comitetului Națio» 
nai al PAC. întrunit re. 
cent (5 iulie a.c.), cu acest 
prilej lansându-se și un 
„Apel la competențe" (pe 
care, de altfel, ziarul nos» 
tru 1 a publicat în numă» 
rul său de marți, 8 iulie). 
PAC consideră că „o poli, 
tică de competențe, de a. 
tragere și motivare a tutu» 
ror capacităților profesio. 
nale și morale ale Romă» 
niei“, elaborarea unor pro. 
grame sectoriale concrete, 
reconsiderarea formațiuni» 
lor partinice și a organi. 
zațiilor civice ar eontri» 
bui la combaterea neajun . 
surilor actualei guvernări 
(staționarea reformei, in» 
târzierea apariției unui nou 
cadru legislativ, necon. 
cordanța măsurilor de 
protecție socială cu bunul 
mers al reformei, compro. 
miterea sistemului finan.
• — • • • • • • • • • —• • • • • • • A

» CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI , 
TELIUC *

I La propunerea Comisiei 
I cultură, învățământ, culte, 
ț protecție socială, din ca, 
ț drul Consiliului local 
« al comunei Teliuc, la se, 
J diul Primăriei din toca 
J litate, a avut loc recent 
I înmâna ca titlului de Ce, 
ț tățean de onoare și a 
1 cheii comunei preotului 
* Anton Rudear.u. Fiu al 
J satului Cinciș, preotul 
j Anton Rudeanu a îmgli
I nit de curând venerabila 
! vârstă de 83 de ani. An, 
( ton Rudeanu s, a remar 

« cat printr o intensă și 
1 susținută activitate în 
| domeniul social — moral•

PRIETENII NOȘTRI STATORNICI
I Oficiul poștal din Vața 
' de Jos se numără printre 
| unitățile mari de -cest fel 
J din județ deservind locali. 
| ta tea unde.si are sediul, 
I precum ți comuna T . 

mești, în total 21 p 
sate. Solicitările ce 1 se

• adresează suni deci mari 
| și ele sporesc mult in 
» perioada verii când în
* Vața vin mulți turiști și 
î vor crește mult, din 
| august încolo, când se 
I va redeschide stațiunea

de aici Dl Marin Tisu, 

ciar — bancar, înrăutăți» 
rea situației descentrați» 
zării și autonomiei admi- 
nistrative ș.a.J.

In privința strategiei pe , 
termen scurt și mediu I 
preocuparea tuturor filia
lelor din țară la această I 
oră o reprezintă politica 
de alianțe, după cum pre. 
ciza dl Vasile Potecă 
membru în Comitetul na
tional al partidului. Par» 
tenerii preferați de PAG I 
pentru viitoarele colabo
rări sunt P.N.L., Partidul 
Alternativa României și 
Alianța Civică, in timp 
ce pe plan local vor con» 
tinua și discuțiile cu 
PJS.D.R. Cu P.N.L., de- | 
mersurile par a fi ceva i 
mai avansate, Comitetul 1 
național al P.A.C. dele, 
gându J pe președintele I 
său, dl Nicolae Manolescu, 
sa poarte negocieri în a» 
cest sens (ca răspuns la 
scrisoarea trimisă dlui Ma
nolescu, în 3 iulie, de că
tre dl Mircea Ionescu 
Quintus, președintele
P.N.L.). Important e că 
„se dorește o unificare de 
jos în sus“, cunoscute fiind : 
cazurile când alianțele 1 
realizate doar la vârf au ( 
dus la dispute în teritoriu, ; 
se mai afirma în cadrul 
conferinței de presă.

GEORGETA BiRLA

și religios. Astfel, a con . w I 
tribuit la radioficarea și I 
electrificarea satelor din * 
comună și a pus piatra * 
de temelie în construcția * i 
actualei biserici din sa,. » ■ 
tul Cinciș. *

La festivitatea de în . ♦ 
mânare a Diplomei de 
Cetățean de onoare al î 
comunei au fost prezenți! 
consilierii locali, rude | 
și prieteni ai preotului. * 
Despre personalitatea | 
preotului Anton Rudeanu • 
a vorbit în cuvinte e„» 
moționante profesorul și ț 
filozoful Victor Isac. (C.P.) [ j

dirigintele unității, ne • 
spunea că după ce pre. | 
țul abonamentului la . 
„Cuvântul liber" a spo- I 
rit numărul de abona» . 
mente a rămas aproape 1 
același — adică în jur J 
de 180. Așa că și în Vața ■ 
de Jos ziarul nostru are I 
prieteni statornici. Cele j 
mai multe abonamente | 
la cotidianul ce apare în • 
reședința județului nos. | 
tru le realizează factorii , 
Floarea Neag și Mariana I 
Insteria. ’

Partidul Democrat
Joia trecută a avut loo 

la Deva o conferință de 
presă organizată de Bi
roul Permanent al Filialei 
județene a Partidului De
mocrat. In debutul mani
festării — la care au par
ticipat dl Valeriu Butu» 
lescu, președintele filialei, 
dnii Ovidiu Jurca și Alin 
Suciu, vicepreședinți și dl. 
loan Marcu, președintele 
subfilialei Hunedoara — 
ziariștilor le.a fost înmâ
nat textul unei declarații 
a Biroului Permanent Hu» 
nedoara în care se exprimă 
îngrijorarea și nemulțumi
rea față de modul cum se 
desfășoară reforma. Parti» 
dul Democrat — se spune 
printre altele în actul 
respectiv — va continua să 
fie prezent în coaliția ma
joritară sub rezerva asu 
mării de către ceilalți par
teneri a voinței politice 
de înfăptuire a Reformei 
în termenii și modalitățile 
stabilite prin Programul de 
guvernare aprobat de Par» 
lament.

In cadrul conferinței de 
presă reprezentantul zia
rului nostru a avut câteva

„Ministerul Transporturilor se vrea un etalon al 
aplicării unei restructurări industriale reale"

(Urmare din pag. 1)

Un alt subiect atins în 
cadrul conferinței de presă 
a vizat starea drumurilor 
românești. Dintr-un total 
de 1053 km drumuri de 
reabilitat au fost recepțio
nați până acum 350 de 
kilometri. Pentru o sută 
de kilometri de drum încă 
nu au fost găsite sursele 
de finanțare pentru reabi. 
litare. Dl ministru este 
însă optimist, sperând ca 
din banii pentru drumuri

MARȚI, 15 IULIE

□*113
6,00 România: ora 6 fix!; 

9.00 TVR Cluj Napoca; 
10,05 TVR lași; 11,00 TV? 
Timișoara; 12.05 Credo (r); 
13,05 Secretele nisipului
(r) ; 14,10 Șeicul (r); 15,00 
D.a.; 15,30 Pro Patria; 16.00 
Em. în Ib. maghiară; 17,05 
Katts și câinele (s); 17,35 
Medicina pentru toți; 18,00 
Tele — estival Olimp '97 
în direct; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal* 
21,00 La revedere, copii! 
(f); 23,00 Canary Wharf
(s) ; 23,30 Jurnal;

□VR 2 J
7,00 TVM; 8,30 Canary 

Wharf (r); 9,00 Echipa de

întrebări precise. Iată care 
sunt acestea și ce răspun» 
suri am primit: 1. Ce 
semnificație are afirmația 
dlui Petre Roman, în le, 
gătură cu atacurile la aw 
dresa partidului cuprinse 
în Raportul dlui Valerian 
Stan, și anume că P.D 
iartă, dar nu uită?
Dl. Valeriu Butulescu ne„a 
răspuns: Raportul respec
tiv a fost perceput de că
tre P.D. ca un atac neaș
teptat din partea unui a- 
liat politic ce a apărut 
într-un moment foarte 
nepotrivit. Conducerea 
P.D. a afirmat că îl iartă, 
dar nu-1 uită și s-a trecut 
peste acest incident ne
plăcut Ne permitem drep
tul de a nu uita în sen 
sul că, dacă se vor repeta 
asemenea acte ce n„au 
nimic cu alianța politică, 
vom proceda în consecință, 
cu mai multă fermitate. 2. 
Cum apreciați afirmația 
unui lider al P.N.L. care 
îndeamnă la ieșirea par 
tidului respectiv din C.D.R.? 
lâderul filialei județene 
ne.a spus: Nu se pune 
problema ieșirii P.N.L. din 

prelevați în prețul com
bustibilului și cu intrarea 
în vigoare din luna august 
a „taxei Băsescu" să se 
poată asigura credit pen
tru realizarea până la fi
nele acestui an a 90 la 
sută din programul de rea
bilitare a drumurilțir na
ționale. S-a apreciat că în 
lipsa de resurse financiare 
și în condițiile unui trafic 
mai mic de 30 000 de ma
șini în 24 de ore (traficul 
actual fiind de doar 20 000 
de mașini la 24 h) nu se

intervenție fr); 10,00 Cu 
ochii'n 4 (r); ' 0,45 Cultura 
în lume (r); 11,30 Serial 
(r); 12,30 Frumoasa și Bes , 
tia (r); 13,30 Conviețuiri;
14,30 Un bunic fericit (s); 
15,1 Știri bursiere; 15.30 
D.a ; 16,00 Secretele nisi,, 
puiui (s); 17,00 Șeicul (sj; 
18.00 Puterea, pasiunea (s); 
19,00 Program pentru ti. 
neri; 20,00 Maigret în Fin,, 
landa (f.p.); 21,30 Ritmuri 
muzicale; 22,00 Jurnal;

(antena l
6,30 Tele — Dimineața; 

9,50 Viața în trei (s); 10,30 
Iluzii (r); 11,20 Omul cu o 
mie de fețe (r); 12,10 A 
treia planetă de la Soare 
(r); 12,35 Medalion; 13,10 
Model Academy (s); 14,00 
Știri; 14,20 Lumină călăuzi . 
toare (s); 15,05 Ultimele 5 
minute (s.p.); 16,50 Iluzii

iartă, dar
C.D.R. — așa cum a și 
anunțat dl Ionescu Quin
tus. Aceasta a fost doar 
o propunere a dlui Viorel 
Cataramă nemulțumit de 
amânarea dezbaterii în 
Parlament a unei inițiative 
legislative ce_i aparține. 
3. Câtă vreme crcdeți că 
va rezista Convenția Dc^ 
mocratică, având în vedere 
că apar mereu divergențe 
între formațiunile politice 
ce o compun? Iată ce 
răspunsuri am primit. Dl 
Valeriu Butulescu: Con
venția Democratică gu
vernează în prezent, dar 
a menține o astfel de a- 
lianțâ pe termen lung 
nu este o treabă simplă. 
Ovidiu Jurca: C.D. este 
un hibrid la guvernare. 
Alin Suciu: C.D. rezistă, 
dar cred că nu se poate 
menține pe termen lung, 
mai ales fiindcă nu se 
acționează suficient pen
tru înfăptuirea reformei. 
De aceea, eu cred că se 
va destrăma nu peste 
multă vreme.

Jată și alte Idei vehi
culate în conferința de 
presă: o guvernarea prin 

pune în prezent problema 
construirii de autostrăzi în 
România.

Zgândărindu-i-se valența 
politică și fiind întrebat 
dacă intenționează PD-ul 
să rupă alianța la guver
nare cu C.D.R., dl Băsescu 
a declarat că acest lucru 
este posibil dacă partidul 
dânsului nu va reuși să 
impună în acest guvern 
pulsul unei reforme râ- 
pide. Dl Băsescu pune 
„timiditatea" de a face 
reformă a C.D.R.«ului pe 
seama lipsei de experiență 

(s); 17,40 Dosarele Antenei 
î; 19,20 Știri; 19,30 A, 
londra (sj; 20 30 Observa, 
tor; 21,30 Nash Bridges (s);
22.30 Sparks (s); 23,00 Știri; 
23,10 Trenul spre Holly;, 
wood (co. muz.);

(pro - tv]
7.00 Ora 7, bună dinii,, 

neața!; 9,00 Sport la mi . 
nut; 9,15 MASH (s); 9,45 
Tânăr și neliniștit (r); 10,30 
Forfa dragostei (r); 11,15 
Capcana timpului (s); 12,UO 
Aventurile lui Brisco County 
(s); 12,55 Știri; 13,00 Pro,, 
fesiunea mea — cultura; 
15,00 Matlock (s); 16,00
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Forța dragostei (s); 1/.30 
Alisea și prințul din vis 
(s, ultimul ep.); 1 15 Sport 
la minut; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri;

nu uită
ordonanțe practicată de 
Guvernul Ciorbea este anti
constituțională și antide
mocratică; • modificarea 
Legii învățământului de 
către Guvern este ilegală 
fiind vorba de o lege or
ganică pe care numai Par
lamentul o poate modifica; 
• sondajul recent care 
consemnează scăderea 
popularității P.D. este fals 
și este considerat tot un 
atac sub centură la adresa 
partidului; • P.D, este 
deschis tuturor cetățenilor, 
dar nu pentru persoane 
compromise sau ce s^t. 
plimbat de la un partid 
la altul; o primarul mu
nicipiului Petroșani a fost 
și este membru ai P.D., 
sunt false zvonurile re
feritoare la trecerea dum
nealui la altă formațiune 
politică; o P.D. se pregă
tește în vederea Convenției 
Naționale ce va avea loc 
în 29—30 august a.c. unde 
se va discuta despre par
ticiparea în continuare la 
guvernare sau ieșirea din 
coaliție și trecerea la sus
ținerea parlamentară.

TRAIAN BONDOR 

în guvernare. Se apreciază 
că prelungirea momentului 
începerii reformei în plan 
real duce la depășirea mo
mentului optim, revenirea 
fiind extrem de grea. Vor
bitorul a apreciat că si
tuația ee >r> >mică a Româ
niei este ’ osebit de cri
tică, ari ■ •ratolcT’avftnd va
lori mai mari ca pe vre
mea lui Văcăreiu, stocu
rile continuând să crească, 
iar ca dovadă că reforma 
nu a început a fost a» 
nrintită ra‘a șomajului în 
scădere.

20.00 Chicago Hope (s); 
21,00 Sccrcîc de familie (s);
21,50 Știri; 22,0D Familia 
Bundy (sj; 22,30 Viața ca 
în filmo (sj; 23 00 Știri;

7,00 D ;lce ispita (»); 8.30 
Desene animate; 8.35 Sa„ 
fari (doc.); 9,00 Micile 
lecții; 9,30 Farmacia de 
gardă; 10,00 Jonathan of 
the bears (f); 11 30 Scările 
justiției (s); 12,30 Canadian 
best shorts (doc.); 13,00
Videotex!; 17,00 Duka is. 
pită Is); 18,00 Desene ani,, 
mate; 13,30 Tavernele Iu 
mii; 19,00 Micile lecții; 
19,30 Farmacia do gardă 
(co.); 20,09 Câinele nebun 
și englezul (f); 21,30 Scâ. 
rile justiției; 22,30 Brigada 
de șoc, 23,00 Dvpă șoc 
(f); 0,30 Serial erotic; 1,30 
Videotex!.
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Franța si Germania
După câteva zile de pregătire fi

zică in aerul ozonat al muntelui 
— la Forban - echipa campioană 
a țârii noastre, Steaua, a plecat 
marțea trecută (K iulie) intr-un tur
neu in Franța. A făcut deplasarea 
următorul lot de jucători : Ritli, 
Gherasîm, A'ae — portari, Rcghe- 
camp), Miu Baeiu, Ad. Matei, Ha
chita. Cozma. Linlcar, Miiitaru. C. 
Munteanu, R. Nagy, N. Răducan, I. 
liotariu. Roșu, Cioroiu, Hrib, D. 
Șerban. LiUătiiș. Antrenorul Mihai 
Stoichiță este ajutat de secunzii 
săi M Lăcătuș și D. Gherasîm.

După jocul cu Metz, unde Steaua 
a pierdut cu 2—1, joia trecută, e- 
chipa militară a susținut cea cle-a 
doua partidă în Franța cu SAS 
Epinol, care a retrogradat în cam
pionatul trecut din divizia secun
dă, Militarii au obținut victoria cu 
scorul de .7—2. Ai noștri au mar
cat prin Roșu, în min. 22, c 
Ciocoiu a reijiat cu capul, portarul 
a respins și Roșu a fost pe fază 
și a trimis balonul in plasă. Tot 
Roșu a reușit egalarea. când scorul 
era de 2—1 pentru gazde, în min. 
50. Golul victoriei a fost realizat 
de Miiitaru, în min. 75. Fotbaliștii 
bucureșteni s-au mișcat destul de 
bine in acest meci, și-au creat câ
teva ocazii clare de a mai înscrie, 
dar au ratat. Printre aceste ratări 
se înscrie și o lovitură de la 11 
metri, nefinalizată de Rotariu — 
mingea a lovit bara (min. 54) și 
Linkar, în minutul 70, când a șu
tat tot in bară

In acest joc, Steaua a aliniat for
mația : Gherasim (46 Nae), Itcghe- 
campf, llaciu (Matei), Răduță, Miu, 
C. Munteanu (Miiitaru). Rotariu 
(Linkar/, R. Nagy, Roșu (Cozma), 
Lăcătuș i Hribi Ciocoiu f.V. Rădu- 
canu).

Sâmbătă seara, Steaua a jucat. 
cu itehipa lui Boloni, AS Nancy- 
Lorraine, pe care a invtns-o 
scorul de 2—0, prin golurile 
scrise de Rotariu și Roșu.

Duminică, Steaua a plecat 
Franța în Germania unde iși 
continua turneul.

cu 
in-

din
va

ÎN PRIMUL MECI 
DE PREGĂTIRE

Vega Deva-Jiul 3-2
Deși a trecut puțin timp de la 

meciul de baraj, examen promo
vat cu brio de deveni, ne-a fost 
dor să ne reîntâlnim cu fotbaliștii 
de la Vega Deva, care au susținut 
prima lor partidă amicală, de pre
gătire. acasă, cu Jiul Petroșani, ce 
evoluează în Divizia Rațională. 
Spectatorii prezenți la această par
tidă n-au avut ce regreta. Dimpo
trivă. Devenii au dat o replică fru
moasă Jiului, au fost superiori teh
nic și tactic, și-au creat ocazii mai 
numeroase și mult mai periculoa
se la poarta lui Anton ! Jocul a 
plăcut celor prezenți pentru cursi
vitatea și sportivitatea sa, consti
tuind pentru antrenorii principali 
ai celor 2 echipe. Ionel Stanca, Du
mitru Marcu și secunzii lor — N. 
Alexiuc și l. Dosan, un bun prilet 
de analiză și reflecție.

Deși cei care atacă din primul 
minut susținut poarta adversă sunt 
gazdele, oaspeții deschid scorul m 
minutul 15 prin Iiuza, aflat in atac 
și din careu trimite balonul cu 
capul in plasă. După ocaziile lui 
Luca, in min. 22 și Rădos (minu
tul 25), la o centrare a lui Fartuș- 
nic, Rădos aflat in cai ul oaspe
ților iși arată clasa, marcând cu 
capul în plasa porții lui Anton . 
1—1.

La reluare, în min. 75, oaspeții 
iau conducerea, prin executarea 
unei lovituri de la 11 m de Stan- 
cu, dar după numai 4 minute este 
rândul lui Luca să egaleze. tot 
dintr-o lovitură de pedeapsă, 2—2. 
Cu 3 minute înainte de sfârșit. 
Vașco marchează golul victoriei 
pentru deveni.

VEGA : Cibotariu, Fartușnic, Tă- 
nasă, Voinea, Răducănescu, Popa, 
Luca, Vuia, D. Gabriel, Rădos, Dan- 
ciu. Au mai jucat Pavlov, Vgșco, 
Chiliman (aflați în probe). Mc 'avei 
și Lipitoru.

JIUL : Anton, Irina, Mititel, 
Huza, Știrbulescu, Marta, S. Radu, 
Roșoagă, Stancu, Neiconi, Radu 
Sergiu. Au mal evoluat: Scdecaru, 
Dodu. Petra.

Au arbitrat la centru A. Cârstoiu. 
ajutat de A. Radu și T. Haidu.

Și Minerul Certej, Divi
zia B, seria a III-a și-a re
luat pregătirile pentru vii
torul campionat luni, 7 iu
lie, cu obișnuita vizită me
dicală. întregul lot de ju
cători este prezent la pre
gătiri. A plecat de la Cer
tej Achim dar s-au reîn
tors Pop și Ov. Marin ca
re au fost împrumutați la 
ASA Aurul Brad. Așa cum 
ne-a relatat cu amabilitate 
dl ing. Daniel Andronache, 
după acomodarea la efort 
și pregătirea fizică specifi
că, Minerul Certej cu an
trenorul loan Petcu în

Minerul 
Certej la 

munte

1
I

1

1

J

1teI

Cupa Uf FA - Intertoto
• Rapid, meci decisiv sâmbătă
• Gloria Bistrița a ieșit din cursă

In Grupa a IX-a, din Cu
pa UEFA — Intertoto, O- 
limpique Lyon (Franța) a 
învins pe Austria Viena cu 
scorul de 2—0. RAPID Bu
curești a avut o zi liberă. 
In clasamentul Grupei a 
IX-a, pe primul loc se a- 
flă Olimique Lyon, iar pe 
locul secund Rapid. In ul
timul meci din grupă. Ra
pid primește replica lide
rului, Olimpique, sâmbătă, 
19 iulie, pe stadionul Na
țional din București. In caz 
de victorie. Rapid se poa
te califica mai departe în 
Cupa UEFA.

Pentru Gloria Bistrița 
participarea mai departe 
spre UEFA în Grupa a X-a 
s-a Încheiat. Sâmbătă. In 
meciul său din deplasare, 
la FC Groningen, olandezii 
»u surclasat cu 4—1 pe Glo
ria Bistrița. Golul oaspeți

lor a fost marcat de Oană, 
în min. 27. La pauză sco
rul era de 3—1 pentru o- 
landt zi Bistrițenii au acu
mulat doar 3 puncte în cla
samentul Grupei a X-a și 
s-au clasat pe locul 4.

De fapt, nu prea era in
dicat ca Gloria Bistrița să 
ne reprezinte în Cupa In
tertoto, dat fiind locul său 
deloc onorabil ocupat în 
clasament după o evoluție 
slabă la limita retrogradă
rii. Pentru conducerea teh
nică a echipei, meciurile din 
cupă au prilejuit doar o 
bună verificare a noilor ve- 
niți la Bistrița și stabilirea 
lotului pentru noul cam
pionat.

Speranța noastră este a- 
cum doar în Rapid, 6ă 
meargă mal departe. Dacă 
învinge sâmbătă pe fran
cezi.

„Sufletul" echine1 devene

frunte au plecat pentru o 
săptămână la Bușteni, un
de vor ridica ștacheta pre
gătirilor iar sâmbăta vii
toare vor susține un meci 
amical de verificare cu o 
echipă aflată în pregătiri 
în zonă.

Lotul care se află acum 
la munte, pe Valea Praho
vei, este cel cunoscut de 
suporterii Minerului: Gro
za, Tiliban, Dobra, Stroia, 
Ohâi, Stănilă, Ciotlăuș, La- 
vu. Sârghie, Șadi, Sipoș, 
Preda, Zalomir. Pop, Borșa, 
Ovidiu Marin, Bozga. Lor 
li s-au adăugat juniorii ce 
efectuează pregătirile cu 
seniorii.

Minerul Certej a susținut 
în săptămâna trecută o sin
gură partidă de verificare, 
cu Apullum Alba Iulia si 
a pierdut cu 2—0. La în- 
toacere. Minerul va întâl
ni, în meciuri amicale alte 
echipe din județ.

BOX

Mihai Leu se 
pregătește...

Marele noastru boxer hunedorean, 
primul boxer român profesionist, 
campion mondial al categoriei WBO, 
bine cunoscut ca un sportiv tena
ce, curajos, cu un dezvoltat spirit 
de luptă, MIHAI LEU se află în 
plin program de pregătire (după 
ce a primit avizul medicului) pen
tru meciul care-1 va disputa la 12 
septembrie la Aachen (Germania), 
pentru centura de campion. Nu se 
cunoaște încă cu precizie care va 
fi adversarul, managerul său Klaus 
Peter Kohl aflându-se în tratative 
cu pretendenții la centura de cam
pion.

4-
în Macedonia s-au desfășurat 

Sampionatele Europene de box 
pentru oadeți unde Mircea Simîon, 
la categoria 45 kg, a învins în fi
nală șl a obținut medalia de aur.
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Pe bună dreptate, Emil 
Popa este considerat a fi 
unul dintre jucătorii de 
bază de la Vega Deva — 
proaspătă promovată în 
divizia A —, EMIL fiind 
„sufletul" echipei, cum a- 
precia antrenorul său, l. 
Stanca. Mijlocaș dreapta 
este bine apreciat de spec
tatori, coechipieri, dar și 
de adversari, pentru an
gajamentul său fizic, im
petuozitatea sa, predilec
ția de mijlocaș ofensiv 
creând deseori panică in 
rândurile apărătorilor sau 
în careul adversarilor, pa
sând deseori decisiv sau 
chiar înscriind goluri pre
țioase pentru formația sa.

Chiar înaintea partidei 
cu Jiul, am purtat un dia
log cu E. Popa. E căsă
torit, are un jiu Alin, de 
5 ani. A învățat fotbalul 
din copilărie la Teliuc. 
primul său antrenor fiind 
Constantin, la juniori. In 
1984, deși mai avea până 
la încheierea junioratului, 
a promovat la seniori, e- 
voluând ca mijlocaș timp 
de 3 ani la Min. Teliuc 
în campionatul județean 
ca apoi să ioj.ee pe rând 
la Minerul Ghelari și CFR

Simeria. A fost în 1990* 
la pregătiri cu Corvinul 
(antr. prof. Ion V. tones-» 
cu) dar nu a putut fi le-* 
gitimat pentru că jucase^ 
2 etape la CFR Simeria I 
și atunci altele erău re-1 
gulile de transfer. A re-* 
venit la Simeria însă, din • 
1993. a fost transferat laț 
Deva,

— (Jnde te-ai simțit maiț 
bine? „Peste tot. Mie îmi f 
place să stimez pe . toți 1 
din jurul meu, pe coechi-* 
pieri și pe adversari. IVict-î 
odată nu faultez intențio-j 
nat. grosolan. Așa că niciț 
pe adversari nu-i preocu-ț 
pă picioarele mele:.. Măi 
înțeleg foarte bine cu toți l 
colegii de la Vega. îndeo-1 
seni cu Stan, Berindci". |

— Cum ți s-a părut e-î 
chipa în campionatul tre-1 
cutZ „Echipa noastră a* 
crescut valoric de la un * 
an ta altul in „B" și poa-* 
te de aceea nu mi s-a pă- * 
rut a fi așa greu în „B".»

— Suporterii deveni aș- i 
teaptă de la Vega să se|. 
mențină în Divizia A. Așa I 
va fi? „Noi dorim din tot I 
sufletul.' Cred că fără a * 
slăbi pregătirea fizică, tre l 
buie să asimilăm noile i-ț 
dei tactice preconizate • 
pentru debutul în A, un- ț 
de sunt alte pretenții, să ♦ 
creștem puterea noastră 
de mobilizare, să fie mai I 
pregnantă dorința de vie-1 
torte la fiecare component* 
al formației. Și nu în ul- Ț 
timul rând clubul să fie f 
sprijinit financiar, mate-l 
rial pentru a avea condi- 1 
ții de pregătire și susți 
nerc.a meciurilor din de-J 
plasare la nivelul preten-I 
țiilor din eșalonul sectfnd £ 
al fotbalului românesc. |

BASCHET

Din două echipe 
s-a format

Erbașu— Steaua
Evenimentul s a produs. S_a dis

cutat mult la București și în presă 
despre posibila fuzionare a 2 clu
buri din Capitală, dintre o forma
ție departamentală (Steaua) și una 
particulară (Erbașu). Și vinerea 
trecută, Cristian Gațu, Mihai Ma
rinescu (din partea steiiștilor) și 
Sergiu Antoniu (Erbașu) au para
fat Contractul de fuzionare a echi
pelor masculine de baschet Steaua 
și Erbașu., Deci, denumirea oficială 
a formației este „ERBAȘU STEA
UA". în viitorul campionat, noul 
club va avea o echipă în prima 
divizie a țării și va înscrie una în 
Divizia B.

In contractul Încheiat se preve
de că toate cheltuielile financiare 
se vor împărți egal, că militarii 
vor pune la dispoziție baza mate
rială și întregul lot de jucători.

Mihaela Melinte, 
campioană 
europeană

La Campionatele Europe
ne de atletism pentru ti
neret de la Turku, din Fin
landa Mihaela Melinte. Ia 
aruncarea ciocanului, a rea
lizat o frumoasă performan
ță. clasându-se pe primul 
ioc, cu 70,26 metri și a in
trat în posesia medaliei de 
aur. Elevă a antrenorului 
Teodor Agachi. componen
tă a -lubului sportiv Asco 
Bacău, a stabilit cu acest 
prilej și un nou record al 
României, cu exact o ju
mătate de metru peste cel 
pe care îl realizase la Su- 
perliga Cupei Europei de 
la Munchen

Totodată acest valoros 
rezultat reprezintă cea de-a 
doua performantă mondia
lă a tinerei noastre atlete, 
de 22 de ani, din istoria 
probei.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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ee a fost și • • •

cheltuie-

Riccardo

LIV1U LUCACIU

SINA,

• • •

fi pusă 
parame-

pen- 
zonă. 
men- 
două 
Baia

demarat 
în urmă,

sta- 
și-a 

Când

In Brad, pe strada Vâ
nătorilor se sapă șanțurile 
pentru introducerea fibrei 
optice de telefonie. 

Foto: ANTON SOC ACI

de 
a 
a

de 
în 
trii 
dul 
datei de 15 august. Vom

tratament va 
funcțiune, la 
corespunzători. Ștran- 
va fi deschis în jurul

• • • • • •

făcut până a-

Elegantă și confort în localul reamenajat al Sta
țiunii Vața de Jos. Foto: ANTON SOCACJ

Au rămas mulți 
vechi, dar vom 
un concurs pen-

I.M.: Cred că
Iile se ridică la câteva mi
liarde, dar precis n-aș pu
tea să spun.

RED.'.- Stațiunea va e~

Investiție străină

A

Gestul

!

• • • • • •*•••

Stațiunea Vața de Jos redevine
mai mult decât a fost

RED. : Se știe că 
țiunea Vața de Jos 
schimbat stăpânul. 
s_a întâmplat treaba asta 
și a cui este ?

I.M.: In 1992, în decem
brie, stațiunea a fost pre
luată de „Romtelecom" 
București. De atunci au 
fost multe frământări, e" 
motii și multe planuri. Am 
mai spus prin presă că 
unui copil ca să crească 
îi trebuie șapte ani, un 
pom ca să rodească are 
nevoie de 4—5 ani. Deci 
și o stațiune ca să renas
că îi trebu’.e câțiva ani 
buni. Eu cred cu certitu
dine că ne aflăm în fața 
unor fapte care dovedesc 
că în stațiunea noastră 
s-au făcut lucruri foarte 
bune, cu banii alocați, nu 
foarte mulți, am ajuns la 
finalizarea unor lucrări.

RED.: Ge s*a schimbat 
în stațiune de când este 
sub aripa „Romtelecom" ?

I.M.: în primul rând 
s-a pus accent pe unitățile 
ce pot fi puse în funcțiu
ne cât mai repede. Mă re
fer la cele două restau
rante — unul este res
taurantul „Parc", amena
jat în vechea cantină. A 
fost complet renovată și 
modernizată centrala ter
mică și toate coloanele au 
fost schimbate. La cele 
două vile și la baza de 
tratament s-au realizat a- 
coperișuri cu țiglă. S a 
realizat canalizarea sta
țiunii, am reamenajat vila 
„Silvia" — certificată de 
Ministerul Turismului la 
2 stele. In două săptămâni 
se va pune la punct ho
telul cu 45 de camere, la 
nivel de 2 stele. Se lucrea
ză la dotarea cu mobilier 
nou, piodern. Se lucrează 
și la baza de tratament, 
unde — pe bună dreptate 
— am fost criticați că aici 
activitatea a fost mai sla
bă. La 1 septembrie baza

„Doar dublând sau triplând 
volumul economic, 

putem rezista"
Consumcoop Vața este 

o cooperativă mică, doar 
cu 9 unități comerciale și 
trei de prestări servicii, 
beneficiind însă de expe
riența unei contabile pri
cepute, cu o vechime de 
30 de ani în această me
serie, care are și atribuții 
de președintă, și anume 
dna Olimpia Mîțiu. „Nu 
am credite din bancă — 
ne spunea. Lucrez cu cre
dite comerciale. Pentru 
aprovizionare folosesc ru
lajul de bani. Prestațiile 
ar trebui să le mai dez
voltăm, dar găsim greu 
lucrători, cu toate că aici 
le asigurăm toate dreptu
rile salariale. în ceea ce 
privește comerțul,, acor
dăm prioritate aprovizio
nării mărfurilor de strictă 
necesitate ca zahăr, ulei.

Discuție cu dl ILIE MÎȚIU, 
administratorul stațiunii

face aici o aducțiune de 
la izvorul 5, ce are 32 de 
grade, vom reamenaja pla* 
jele, cabinele vor fi indi
viduale, vor fi asigurate 
toate serviciile.

RED. : Cam cât a costat 
tot ce s-a 
cum 7 

sare, detergenți, săpun, 
oțet, dar și pâine, pe care 
o aducem de la Brad. Un 
ajutor substanțial în aceas
tă activitate ni l-a dat 
„Federalcoop", care ne-a 
dotat cu o mașină Dacia- 
papuc, de care ne folosim 
pentru a face o aprovizio
nare ritmică. în acest fel 
am reușit să dublăm vo
lumul economic, cifra de 
afaceri ajungând acum la 50 
milioane de lei. De aseme
nea, forul nostru tutelar 
ne-a dotat și cu un agregat 
frigorific, ceea ce ne per
mite aprovizionarea săp
tămânală cu preparate din 
carne. Asigurăm lucrăto
rilor noștri salariul mi
nim pe economie — aceas
ta în cazul cel mai rău, 
dar dacă volumul econo
mic realizat este mare, și 

xista doar pentru „Romte- 
lecom" ?

I.M.: Trebuie să spun 
că stațiunea Vața există 
pentru că avem apă ter
mală. Ea este a „Romte- 
lecom", ce va folosi 50 la 
sută din locurile ce exis
tă aici, restul e pus la dis- 

salariul este pe măsură”. 
Aport însemnat în reali
zările de ansamblu ale 
cooperativei îl au magazi
nul alimentar și restau
rantul din Vața, ca și ma
gazinul din satul Birtin. 
Dna Mîțiu mai spunea că 
acordă prioritate în apro
vizionare și unor mărfuri 
cerute de populație — ca 
potcoave, cuie, lanțuri, vop
sele, pe care nu 
alți comercianți 
fac concurență, 
toarea noastră a 
precizeze că dnul 
Coman, șofer pe 
unității, face și munca de 
primitor-distribuitor, mer
ceolog, încărcător-descăr- 
cător, pe lângă conduce
rea și întreținerea „Daciei” 
și transportul mărfurilor 
de la depozite.

ESTERA SÎNA 

le aduc 
care le 

Interlocu- 
ținut să 

Dan 
mașina

poziția Ministerului Mun
cii, sindicatelor, societă
ților de turism ș.a. „Rom- 
telecom" are circa 800 000 
de angajați, care vor venî 
aici la instruiri, cursuri 
etc., ce se vor combina cu 
tratamente

RED.: Cât va costa un 
serviciu complet — cazare, 
masă, tratament ?

I.M.: După calculele
noastre, circa 75 000—80 000 
lei pe zi. Ni se pare rezo
nabil. Tarifele vor evolua 
în funcție de cursul dola
rului.

RED.: Aveți surse 
aprovizionare ?

I.M.: Da, e mult 
ușor acum. Dar pentru re
lațiile cu particularii se 
cer o sumedenie de for
malități greoaie.

RED.: Cu ce necazuri 
vă confruntați încă ?

I.M.: Am avut destule, 
dar în acest an am primit 
bani pentru investiții încă 
din martie. Important este 
că ceea Ce se face la Va
ța, va fi la ținută foarte 
înaltă.

RED.: In ce privește per
sonalul ?

I.M. : 
din cei 
organiza 
tru întinerirea acestuia.

RED.: Câte locuri 
avea stațiunea ?

I.M.: Două sute, în pri
ma fază. Ne vom strădui 
să le avem ocupate pe în
treg parcursul anului.

RED.: în viitor se pre
conizează pentru Vața in
vestiții mai mari ?

I.M.: Se vorbește de ho
teluri cu șapte nivele, de 
noi aducțiuni de ape ter
male ș.a. în orice caz vii
torul stațiunii Vața 
Jcs este inul optimist.

ESTERA
TRAIAN BONDOR

T

Păstrarea intactă a u- 
nor .construcții CAP și 
salvarea lor de furia oar
bă a unora constituie un 
caz fericit, benefic 
tru populația din 
Și lucrul acesta s-a 
ținut și păstrat în 
sate ale comunei 
de Criș, la Rișca și Țe- 
bea. Recent, la Rișca s-a 
inaugurat o Secție de 
producție încălțăminte, 
fețe, cu două benzi mo
derne de fabricație, cu 
utilaje aduse din import 

Italia. Secția este rea

lizată cu capital străin 
integral și aparține Fir
mei Samoa Calz San Lo
renzo Firenze din Italia, 
patron domnul 
Grațiano.

Lucrările au 
cu câteva luni 
sub directa îndrumare și 
supraveghere a adminis
tratorului italian, dom
nul Carlo Rean Cont și 
a domnului președinte de 
la Secția încălțăminte 
„Moțul-Criș", Baia de Criș, 
Sânzian Ivănuț. Cor
purile de clădiri, care au 
fost în trecut magazie și 
birouri, s-au transformat 
într-o impunătoare sală 
de producție, înzestrată 
cu utilaje moderne.

Spațiul aparține doam
nei Ileana Adam și a fost 
folosit cu câtva timp în 
urmă pentru botezuri și 
nunți, acum fiind închi
riat părții străine în sco
pul dezvoltării micii pro
ducții încălțăminte

De Ziua Poliției Ro
mâne, Primăria comunei 
Crișcior, primar dl loan 
Bașa, a* adăugat, la feli
citările și mulțumirile a- 
dresate lucrătorilor pos
tului loca] pentru cola-

I
II
*

I
w

I
I
*

Inaugurarea I 
de curând, în J 
reprezentanți- | 
a domnului •

pentru bărbați și femei. 
Clădirea a mai fost ame
najată cu o magazie, bi
rou, bucătărie și grupuri 
sanitare moderne, 
de necesare unei 
de construcții.

atât 
astfel 

Pentru 
amenajarea spațiului și 
procurarea utilajelor au 
fost investiți 720 de mi
lioane lei. 
a avut loc 
prezența 
lor italieni, _ ... ..... ..
președinte Sânzian Ivă- • 
nuț, a primarului comunei I 
domnul profesor Horia- '

Iw
I
I
i
*

I
4w

I
w

nea a * 
slujbă J

*

I
I
«I

I
*

I
I
*

I
*

I
%

I
*

I
*

I
*

I
I
I

Romeo Farcaș și a altor 
invitați. Solemnitatea a 
debutat printr-o > 
religioasă, de sfințire a 
localului, catolică. în lim
ba italiană și ortodoxă.

Investiția străină este 
benefică pentru 
rii comunei și 
Cu data de 1 
găsit aici un 
de muncă un 
70 de oameni, 
îndeosebi femei.

Secția funcționează sub 
firma SC „Baia Verde- 
Shoes" și se înscrie ce
rințelor actuale de in
vestiții ale capitalului 
străin, pentru moderni
zarea economiei noas
tre, cu secții de produc
ție mici. în concepția in
vestitorilor străini, a pa
tronului și a administra
torului, stă dorința 
dezvoltare permanentă 
secției și de realizare 
noi investii ii

locuito- 
nu numai, 
iulie, și-au 
Ioc stabil 
număr de 
bărbați și

I 
borarea avulă, și un ca- * 
dou constând în rechizite * 
de birou în valoare 
500 000 de Ici. Acest fru
mos gest arc darul de a 
consolida în continuare 
colaborarea dintre < 
două instituții. (Al. .1).

• • •

de îI< I
1 cele (
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Un gând si-o poantă I 
la CLUB T

„Bunul-simț este lu- mai multe pahare, un i 
crul cel mai bine im- bețiv își întreabă un | 
părțit în toată lumea: companion : '
fiecare gândește că are — Prietene, nu te > 
suficient, încât nici supăra, ce-i acolo j 
chiar cei mai lacomi sus, soarele sau luna? ț 
nu-și doresc mai mult După ce a reflectat | 
decât au*'. adânc, cel întrebat

(DESCARTES) i-a răspuns : i
+ — Nu știu. Nu sunt ’

După ce a ciocnit din oraș... )

I 
I * 
I
I
*

I
*

I
I
*

I
*

I 
I
*

I 
«I 

I
*

II
*

I

Rollermania i*
Dacă până de curând, printre adolescenți se răs- I 

pândise un adevărat virus: „bocancomania", iată că J 
acum, odată cu venirea verii, patinele cu rotile au | 
provocat o nouă manie. Bocancii butucănoși, cu cât » 
mai multe fermoare și catarame, pe care dacă*i pur- | 
tai erai considerat un „rocker incult", care nu mc- « 
rită mai mult decât vorbe de ocară din partea „ce- | 
lor mari", au fost înlocuițl de așa numitele „role". J 
Denumirea provine de la cuvântul englezesc „roller > 
skates", utilizat la noi : „patine cu rotile". f

Dacă ieși seara pe străzile Devei, intri intr-un J 
magazin sau într-o discotecă, ești întâmpinat de mai | 
mulți adolescenți, toți având ceva în comun: rolele. * 
Dacă bocancii au provocat un efect nefavorabil în I 
rândul adulților, în special profesori și părinți, se ’ 
pare că mania rolelor este privită mai indulgent. Fete I 
și băieți, de toate vârstele, poartă cu plăcere pati- ' 
nele cu rotile. Vă veți întreba, poate, de ce tinerii 2 
preferă rolele, când în bocanc; ne simțim mai co- | 
mod și mai liber ? Probabil faptul că ne reprezintă J 
generația care tinde spre libertate, o libertate abso- | 
Iută, fără motive și fără condiții... ! •

MONICA NICOLETA ZDRENGIIEA, 2 
elevă, Colegiul Național „Decebal" Deva |

*

Despre succesele Gercu 
lui de Artă Populară Tra
dițională din cadrul Pala
tului copiilor din Deva, 
s-a mai scris în paginile 
cotidianului nostru. Iată 
că tinerii membri ai cer
cului, conduși de inimo
sul lor profesor, dl Mircea 

ac, ne dau motivț s-o fa- 
,m din nou. Măcar spre a 

consemna performanțele 
obținute recent la două 
dintre importantele mani
festări de gen la care Cer
cul devean a fost pre
zent.

— Acum trei ani, ne 
spune dl Lac, elevii cer
cului nostru participau la 
marea expoziție de Ia Ca
sa Radio, intitulată „Icoa
na din sufletul copilului", 
organizată de Patriarhia 
Română și de Ministerul 
învățământului, noi obți
nând atunci marele pre
miu. La ediția jubiliară 
din acest an, găzduită de 
Palatul Parlamentului, am 
fost invitați în mod special 
să participăm cu demonstra
ții de lucru, fetele fiind 
îmbrăcate în costume popu 
lare specifice, pentru a 
ilustra și în acest sens atr 
‘enticitatea zonei noastre.

— Și v-ați întors cu câ 
leva diplome...

— Da. pe lângă marele 
premiu, obținut tot de noi, 
am luat și câteva premii 
speciale, pentru tehnicile 
de lucru — corn sculptat.

I
I Music box
I Aerosmith — una dtn-

Itre cele mai populare 
trupe de rock din USA, a

• revenit anul acesta cu un
1 album excelent intitulat
» „Nine Lives" și un nou
| turneu mondial. Deși cân-
’ tă impreună de peste 20
Ide ani cei din Aerosmith 

nu și-au schimbat stilul, 
i muzica lor, o combinație
I de rock'n’roll și rhythm’n
‘ ’blues care a făcut senza-
| ție în anii '70 este încă
, la modă, dovadă fiind
| milioanele de fanj din în-
J treaga lume. Despre el,
I marele solist Litle Richard

spunea: „Numai mizerie 
I și foarte multe sentimen-
I te — este în esență Aero-*
I

o colecție de pristolnice, 
o icoană traforată și pic
tată, al cărei model l-am 
luat de la o icoană foarte 
veche din Grișcior, și du
pă care am lucrat niște 
uși împărătești pentru o 
biserică. (N.n. — mențio
năm și premiul special a

Premii pentru Cercul de Artă 
Populară Tradițională 
Românească din Deva

tribuit dlui Mircea Lac, 
ca profesor îndrumători).

Gu un mic teanc de pre
mii s-au întors elevii Cer
cului de Artă Populară 
Tradițională și de la o- 
limpiada „Meșteșuguri ar
tistice tradiționale", din 
cadrul Muzeului Tehnicii 
Populare din Sibiu. în 
număr maxim admis, cel 
nouă elevi au participat 
cu nouă domenii de acti
vitate, detașându-se clar 
in fața celorlalți concu- 
renți. Toți elevii partici
pant) au obținut premiu

Aerosmith (I)
smith. Dacă nu ar fi e- 
xistat ei, cu siguranță că 
rockul nu ar fi devenit 
așa de agresiv, iar puzde
ria de trupe tinere în 
frunte cu Guns’N’Roses 
nu ar mai fi apărut".

Componența acestei tru
pe legendare este: Steven 
Tyler (voce), Joe Perry 
(chit.), Brad Whitford 
(chit.), Tom Hamilton 
(bass) și Joe Kramer 
(bat.). Din componența 1- 
nițială a lui Aerosmith 
nu trebuie omis chitaris
tul Raymond Tabano, năs
cut la 23 decembrie 1946 
în Bronx/ New York.

Fără îndoială figura cen
trală a formației Aero

excepțional și, din nou, 
premii I pentru câteva 
tehnici (sculptură în lemn, 
prelucrarea osului, prelu
crarea metalului și turna
rea metalului în tipare de 
piatră). Iar pentru faptul 
că la Cerc lucrează viitori 
învățători (majoritatea 

fiind la Școala Normală 
„Sabin Drăgoi" Deva), ju
riul a acordat □ diplomă 
de excelență și Școlii Nor
male devene.

Mihai Griscenlco, Mihae- 
la Mihai, Diana Rădules- 
cu, Roxana Belu, Mihae- 
la Sălășan, Estera Rebeca 
Almășan, Andreea Tripon, 
alături de Simona Pintea 
șl Laura Golășie (eleve ale 
Școlii Waldorf din Sime- 
ria) au reprezentat, așa
dar, încă o dată, în modul 
cel mai merituos. Cercul 
de Artă Populară Tradi

smith este Steven Tyler 
(numele real Steven Vic
tor Tallarico), născut Ia 
26 martie 1948, la o poli
clinică din New York. 
Gând Tyler cu buzele Iul 
umflate și cu corpul atât 
de flexibil de parcă era 
o păpușă de cauciuc a a- 
părut pe scenă la înce
putul anilor '70, Mick 
Jagger (liderul lui Rolling 
Stones) și-a făcut nume
roase probleme în legă
tură cu viitorul său. în
că de la începuturi Tyler 
era mai mult decât un 
dansator ce se măimuță- 
rea pe scenă. în spatele 
buzelor umflate în mod 
obscen, se ascundea o 
voce de aur capabilă să 
redea sunetele fără limi
te. Gură și vocea lui Ste
ven l-au transformat în- 
tr-un prinț al rock-ulul, 

țională a Palatului Copii
lor din Deva.

Diana Radulescu și Ro
xana Belu au devenit cel 
mai recent membre ale 
Cercului de Artă Popu
lară Tradițională, fiind e- 
leve ale Școlii Normale, 
„Sabin Drăgoi" (în clasa 
a X-a). Deși la început 
veneaq Ia cerc mai degra
bă din curiozitate, intere
sul și pasiunea pentru 
ceea ce făceau colegii lor 
au pus tot mai mult stă
pânire pe ele. Așa încât, 
curând Diana și Roxana 
au ajuns să frecventeze 
Cercul în fiecare zi, de 
dimineața până seara. Iar 
prin ceea ce realizează ele 
în cadrul Cercului, au de
venit unice în județ și în 
țară, afirmă dl M. Lao | 
fiindcă nimeni nu mai fa
ce tipare de piatră pen
tru turnarea zimților de 
balț și a podoabelor ori 
gravură în alamă. — am
bele după specific pădu- 
renesc. „La început nu ne 
credeam în stare, mărtu- 
riseso fetele, dar orice se 
poate învăța. Și dacă nu 
pui suflet, nu iasă nimic, 
niciodată".

Frumos început de drum 
pentru două viitoare dăs
călițe care doresc să se 
dedice până la urmă artei 
populare, ducând mai de
parte bogatele ei tradiții.

GEORGETA BÎRLA

Ja aceasta contribuind șl 
îmbrăcămintea sa foarte 
colorată și mulată pe corp 
și mal ales baticurile de 
la gât care au devenit 
semnul său distinctiv. Ty
ler înseamnă însă mal 
mult decât haine pestrițe 
șl baticuri colorate. el 
reușind să-și formeze o 
imagine prin jocul de 
scenă și mai ales prin 
vocea sa. Nu s-a născut 
cu această voce și de a- 
ceea a avut nevoie de 
multe exerciții ale corzi
lor vocale pentru a ajun
ge la ușurința cu care as
tăzi poate cânta. Atracția 
față de muzică, Tallarico 
a moștenit-o din familia 
sa italo-americană, stră
moșii Iui remarcându-se 
în domeniul muzicii cla- 
sice. Bunicul său Gio-

Aspcct din Muzeul din Brad — Secția de etnogra
fie și folclor. Foto: l’AVEL LAZ A

(dialoguri |
Este demn de admirat 

revolta pe care o simți 
împotriva ignoranței, in
diferenței, nepăsării, a bru
talității și înstrăinării se
menilor noștri de „micile* 
probleme ale lumii: mi
zeria, lipsurile, durerile, 
lacrimile celui de lângă 
noi, intr-adevăr primind o 
„imunitate dobândită" la 
toate necazurile altora, ne 
îndepărtăm încet unii de 

vanni Tallarico a cântat I 
la balurile marilor hote- * 
luri la mijlocul anilor '20, || 
iar tatăl său Victor Tal- J 
larico a cântat la pian la f 
Garnegie Hall din New » 
York și s-a pensionat ca | 
profesor de pian. Nu-1 » 
de mirare că Steven a a- | 
vut o copilărie însoțită ’ 
de acordurile pianului ta- t 
tălui său. El a început să ’ 
îndrăgească pianul destul | 
de devreme.

în 1958 Raymond Taba- a 
no, în vârstă de 12 ani, I 
se mută la Westchester, 2 
împreună cu mama sa | 

proaspăt recăsătorită. Ray- • 
mond se împrietenește | 
cu Steven (11 ani), ambii » 

fiind elevi la școala Rosse- | 
velt. (va urma)

HORIA SEBEȘAN J

I

Empnueia,
alții, mulțumindu-ne cu 
propriul confort și zbate
rea cotidiană.

Sentimente nobile dar 
care rămânând doar la ni
velul sentimentelor nu 
vor face decât să-ți creas
că revolta și nemulțumi
rea Si aici — la fel ca în 
credință — importante sunt 
faptele ! Desigur, nu vel 
putea singură să dai de 
mâncare tuturor flămân
zilor lumii, nu-i vei putea 
îmbrăca pe toți aenoro- 
ciții și nu le vei putea da 
tuturor un adăpost. Nu-țl 
cere nimeni aceasta insă, 
te întreb dacă ai încercat 
să materializezi cumva re
volta ce o simți, ai încer
cat să schimbi ceva, ai în
cercat să faci unul diu 
gesturile pe care nu le 
vezi la semenii tăi. ai în
cercat să ieși din rândul 
ignoranților ? Diferența in
tre tine și cei pe care-i 
categorisești a fi igno
ranți și reci este câ tu 
simți că ar trebui făcut 
ceva. De unde știi că nu 
simt și ei la fel ? Abia 
atunci va fi o diferență 
intre tine și cei pe care-i 
acuzi când tu vei făptui 
ceva ce ei nu fac.

Fă ceva concret fcma- 
nuela, revolta să ți se ma
terializeze în fapte la fel 
de nobile precum senti
mentele tale. Nu uita. cu 
o rândunică nu se face pri
măvară, dar dacă una are 
curajul să vină o să vină 
cu siguranță și celelalte I

INA BF<
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FEMEIA CU DESAGA

în fiecare dimineață, 
dintr-un autobuz ce vine 
în autogara din Deva, co- 

i boară o femeie mică de 
\ statură care, după ce*și 
' pune pe umăr o desagă 
’ grea, o pornește spre cen- 
Itrul municipiului. In fața 
! poștei centrale se oprește 
și mută desagii pe celălalt 

■ umăr, după ce își trage 
I sufletul. Am întrebat-o în- 
tr-o dimineață de unde 
vine.

— Dintr un sat din apro- 
pierea Devei — mi-a răs
puns,

— Ce aveți în desagi ?
— Lapte, îl duc la niș

te familii ce locuiesc în 
centru.

. — Faceți de mult trea
ba asta ?

— De mult, domnule. De 
ani și ani de zile.

RISIPA

In ziua de 8 iulie a.c., 
tntr-un birou al Primăriei 
din comuna Vața de Jos
— nu mai lat de doi me
tri și nu mai lung de trei
— un reșou de mare pu
tere ardea de mama focu
lui. Nu era rece nici afa
ră, iar funcționarea apa
ratului, ținând seama că 
in încăperea respectivă nu 
se afla nimeni, nu însem
na altceva decât risipă de 
energie și, evident, de 
bani.

MOBILIZARE

în comuna Lăpugiu de 
; Jos, aplicarea Legii fondu- 
jlui funciar cunoaște o pu- 
(ternică mobilizare de spe
cialiști în topometrie. Se 
află în plină activitate Mi- 
Ihai Galeriu (în satele O- 
ihaba și Teiu), Dorel Ar- 
idelean (Fintoag), Roman 
jDulan (Lăsău), Valentina 
Popescu (Holdea) și E. 

I Baratzky (Coșești).

PREȚURI

Dacă vrei -să-ți faci ,o 
gaură mare în buzunare, 
n-ai decât să treci pragul
— vorba vine, căci se 
servește și pe trotuar — 
barului francez de pe Bdui 
Decebal din municipiul 
reședință de județ. Uni
tatea este bine aprovizio
nată, servirea este promptă, 
dar prețurile ce ■ le prac 
tică te sperie pur și sim
plu. Iată câteva dintre a- 
cestea: o cafea naturală 
mică — 1800 Ici, o cafea 
ness — tot mică — 2200 
lei, un ceai — 1700 lei 
suc „Sprite" — 4000 lei, o 
„Fanta" — 4000 lei, uri 
nectar — 2500 lei, un suc
— 2200 lei ș.a. Un simplu 
ardei iute — mic și necăjit
— face nici mai mult nici 
mai puțin de 600 lei. Așa 
că, dacă apelați la servi
ciile barului respectiv, lua- 
ți-vă de acasă bani mulți.

AFLĂM DE LA POLITIE fi)
„PRIETENUL" 
L-A « Șl'RAT 
DE BAGAJE

Cum să sustragă niște 
> bagaje care i se păruse- 

ră mai consistente ? I- 
l deea i-a venit pe neaș- 
j teptate lui Debreczeni 
ț Adam, în timp ce călăto- 
I rea. S_a împrietenit cu 
■ C.S. din Săiiș/ea de Jos 
î și I'a păgubit de colete- 

le ce valorau peste 500 000 
l Iei.
j Depistat fiind de poli- 
) ție, s-a legitimat cu un 
i buletin fals. Acum, ta
i’ nărui din Aghireș (Cluj) 
1 va răspunde pentru am- 
!bele fapte necugetate în 

fața instanței.

MINUS 
IN GESTIUNE I

Ion Ionașcu din Run- 1 
cu, județul Gorj, este șo- ț 
fer la S.C. „Expres Trans- ■ 
port" Tîrgu Jiu. A încă- ’ 
sat bani de la mai mulți ’ 
călători, fără a le elibe- \ 
ra bilete. La controlul i 
gestiunii s-a constatat un , 
minus de 160 000 Iei. Este ' 
cercetat în prezent, în 1 
stare de libertate, de po- \ 
Jiția Petroșani, urmând ( 
să suporte consecințele < 
faptei sale nesăbuite.

Rubrică realizată l 
cu sprijinul I.J.P. 
IIunedoara-Deva 1

TRAJAN BONDOR

V." • wwv.

și câștig pe măsură

S.C. Tom SRL renovează sediul Primă-

local din ora* 
este supus u- 
proces de mo- 
încercându-se

este numai necesară, 
ea fiind

de calitate 
cât mal

Constantin Petre 
de

Oameni ai
și Consiliului loca] Pctrila.

Sediul Primăriei și al 
Consiliului 
șui Petrila 
nui amplu 
dernizare, 
aducerea lui la aspectul 
ce îl avea cândva — ceea 
ce este un fapt lăudabil. 
Lucrarea — de maro 
complexitate — o execu 
tă S.C. „Tom" S.R.L., cu 
sediul în orașul Vulcan, 
patron dl Ștefan Paras- 
chiv. Din discuția cu 
maistrul Ulici Condescu 
am reținut că acoperișul 
clădirii a fost reparat șl 
că se muncește la refa
cerea exteriorului aces
teia, că aprovizionarea cu 
materiale este bună, că 
oamenii se străduiesc să 
facă lucrări 
șl în termen 
scurt. Discutând apoi cu 
dnii 
și Marin Nica, șefi 
echipă, am abordat șl un 
aspect foarte important, 
și anume acela al câști
gului ce*l realizează oa
menii șl cum patronul 
are grijă de ei. Ni s-a 
spus că un meseriaș bun

câștigă circa două mili
oane de lei pe lună, în 
mână, iar dl Ștefan Pa- 
raschiv le asigură tutu
ror o masă caldă gratuită 
la cel mai apropiat res
taurant. Este adevărat 
că se lucrează zi-Iumină, 
uneori și sâmbăta când 
situația o cere, dar stră
dania fiecăruia este răs
plătită la adevărata ei 
valoare.

Iată, deci — Iar zia
rul nostru a scris frec
vent despre asta — încă 
un exemplu ce relevă că 
în România privatizarea 
nu 
ci imperioasă, 
atât în folosul progresu
lui, cât și al oamenilor. 
In aceste condiții nu i 
pricepem de ce Guvernul J 
Ciorbca nu încurajează ț 
reforma șl privatizarea l 
cu mai multă fermitate, ■ 
lăsând impresia că mai 1 
mult vorbește, âar face l 
foarte puțin. I

TRAIAN BONDOR, ț
Foto ANTON SOCAGlî
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Honcssor]
PERIOADA 15 — 21 IULIE

BERBEC
Partenerul de viață are o realizare socială. Rea

lizările copilu ui vă bucură, vă ceh librați afectiv. 
Sunteți nemulțumit de ceea ce e în jurul dv. N-ar 
strica să organizați o ieșire in 
turajicl dv. apropiat. Partenerul 
tul de a face o greșeală.

T A U
Zi de alergătură ; la serviciu treburile merg bine. 

Vă bate gândul să faceți o călătorie. Ar trebui s>u 
dați mai multă atenție semenilor aflați în impas. O 
cunoștință este internată în spital, ceea ce vă tul
bură. Relații tensionate cu părinții. N-ar strica 
fiți atent la ceea ce spuneți.

grup. Tensiuni în nu
de afaceri c Pe pune-

R

să

GEMENI
Dorință de afirmare, dar ceva vă împiedica, 

tuiție în găsirea metodei celei mai bune pentru 
zolvarea conflictului cu unul din șefă dv. O relație 
sentimentală va ieși la Iveală. Intuiția și inspirația 
se împletesc in mod fericit. N*ar ii exclus să primiți 
bani. Posibile neînțelegeri cu șclii. Prudența in 
faceri.

In-
re-

a-

RAC
Neînțelegeri mocnite între dv. și partenerul 

viață. Ați putea pune la punct detalii cu colegii 
serviciu. S-ar putea să aveți neplăceri dacă nu veți 
fi mai prudent. Controlați-vă vorbele pentru a nu 
supăra foarte multă lume. N-ar fi exclus ca unul din 
părinți să facă o călătorie.

LEU
Oddiniți-vâ pentru a nu avea surprize neplăcute. 

Miercuri, zi proastă pe toate planurile. O persoa> 
de sex opus vă atrage atenția. în domeniul profesii, 
nai, ideile vă scapă de sub control. Multe drumuri 
pentru a pune la punct detalii importante. Capacita
te mare dc comunicare 
tiți datoriile.

de 
dc

Veți fi atenționat sil vă plă

1 O A R A
călătorie. Putere maximă de 
legate de serviciu sunt favo-

F E C
Vă pregătiți de o 

convingere. Activitățile 
rizate vineri. Cineva vă propune să faceți o inves
tiție, dar nu sunteți hotărât. Găsiți mai mult timp 
pentru persoana iubită. Duminică, prezența musafi
rilor vă aduce zâmbetul.

BALAN Ț A
Veste bună de la capii. O plimbare in jurul ora

șului vă face bine. Sunteți invitat in străinătate. O 
călătorie de divertisment se transformă 
afaceri. îndemânare in 
lizări pe plan familial, 
persoanei iubite.

in una de 
lucruri practice. Posibile rea- 
Surpriză plăcută din partea

SCO R P l O N
Relații tensionate cu cei din jur. Discuții 

viciu din cauza unei femei. înclinați să fiți 
Sunteți sensibil la problemele din familia ri
de 
ați

ficial. 
Câștig 
de co 
scenă.

la ser- 
super- I

cauză în 
investit.

S A

chestiuni sentimentale. Veți piei 
Persoana iubită vă va face o I

GETA 
serviciu aveți mult dc 
o activitate febrilă. Aveți șansa

TOR 
lucru. în

I
La 

anunță 
zări profesionale dar și financiare. Evitați indiscre
țiile. Vă aflați într-un moment de derivă, 
de colaborare, petrecere. Starea sănătății 
dintre cele mai bune. Renunțați o vreme

casa dv. se 
unei reali-

Propuneri 
dv. nu-i 
la țigări.

CAPRICORN
Colegii sunt de partea dv, ceea ce vă ridică multj _ Colegii sunt de partea dv, ceea ce vă ridică mult 

| moralul. Este posibil să intrați in posesia unei sumo 
* de bani. Simpatie reciprocă cu o persoană de sex 
| opus. Șanse maxime de a călători in scopul finali- 
. zării unor chestiuni financiare. Vești de la un prie- 

Ia drum. Nu vă lăsați condus de primulI*
I
I

I
I
I
i
*

I

ten aflat 
impuls.

I
*

I
VĂRSĂTOR

de făcut drumuri plictisitoare. Atenție la 
inutile. Părinții nu acceptă relația dv sen-

Aveți 
cheltuieli 
timentală. Vineri, vă va preocupa aspectul dv ex
terior. Cineva din familie s-ar putea să câștige bani. 
Vizită neașteptată, ce vă găsește complet nepregă
tit. N-ar fi exclus să vi se propună o colaborare, dar 
nu vă grăbiți să răspundeți. întâlnire cu oameni de 
afaceri.

J 
I
I
I
I
I
*!
| Iațiile,

PEȘTI
Situația dv. financiară nu*i dintre cele mai bune. 

Cineva vă bârfește fără spor. Odihniți-vă căci sun
teți cam împrăștiat. Partenerul de viață insistă să 
fiți mai activ In viața socială. O boală cronică s ar 
putea să vă facă probleme. Copiii trebuie suprave
gheat! cu mai multă atenție; dorința lor de indepen
dență Or trebui să vă pună pe gânduri. Partenerul 
de viață va avea o realizare socială. Evitați spccu-

■■■■■. ■ Z ■ ■ ■ - ' . ■ ■

r
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S.C. ARCTIC S.A.

Violența in 
mass-media

I 
r
!i
*

V \

i
4

Asistăm neputincioși la 
numeroase forme de vio» 
lență care apar în mass, 
media. Acestea se concre. 
tizează în cuvinte, ges. 
turi obscene, scene care 
prezintă masacre sânge, 
roase, până la spoturile 
(publicitare care consti. 
tuie și ele o importantă 
formă de agresiune. Ele 
au o influență negativă 
asupra publicului, întru, 
cât determină grave mo. 
dificări în comportamen. 
tul lor. Toate stările in. 
terioare negative se ex. 
teriorizează când suntem 
martorii altor evenimente 
de acest tip, prezentate 
de mijloacele de comu. 
nicare.

S»a demonstrat deja 
că numeroase crime și 
fapte penale comise sunt 
inspirate din 
nea de filme 
la televiziune 
tograf. Copiii

multitude 
prezentate 

și cinema» 
sunt cei

dintâi asupra cărora se 
răsfrâng aceste efecte. 
Fiind întrja continuă 
căutare a unor modele 
pe care să ie urmeze, au 
tendința de a imita tot 
ceea ce ii se pare ieșit 
din comun. Este binecu. 
noscut cazul băiețelului 
moldovean care și_a ucis 
prietenul, după ce inițial 
a cerut o răscumpărare 
familiei. Micul infractor 
și»a motivat fapta spu. 
nând că ideea i .a venit 
în urma vizionării unui 
film de acțiune. Și e. 
xempiele pot continua.

Deși aceste grave ur. 
mări intrigă pe cei mai 
multi dintre noi, nu se Ia 
nici o atitudine. Sperăm 
ca totuși, într.un final, 
autoritățile să ia o mă. 
sură decisivă pentru a 
limita aceste efecte se. 
cundare.

DIANA LUKACSEL
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• bolțari 
lei/buc.

• bol țari 
Iei /buc.

CONS TOMMY" S.C.S. 
HUNEDOARA

sediul în Hunedoara 
bloc cu TERMOREP)

VINDE

din zgură 290x240x190 — 
sau 180.000 lei/m.c.

din zgură 290x120x190 — 
sau 21J 000 lei/mc.

2500

1500

fiziceCei care depun comenzi (persoane 
juridice) până la data de 20 iulie 1997 vor 

sus.
sau
beneficia dc prețurile menționate mai 
chiar dacă livrarea se va efectua după această 
dată. Pentru persoane fizice plata se poate 
face si în două rate, fără a re percepe
dobândă.

MAGAZINUL .VALENTIN" DIN DEVA |

(zona Casei de Cultură) |
Distribuie produsele societății „Kober Ro-Î

| lac“ din Piatra Neamț: vopsele „Emalux”. di» 1 
j, luanți, lac de parchet „Durolac“, nitrolacuri» 
2 și grunduri. i.
Jt »

2 Se livrează în funcție de cerințe, la bi - 2 
I doane de 2—4—15 sau 20 de kg, Ia cele mai | ..... - ■- *

* »I » 
Pentru cantitățile mari, se efectuează 2 

I » 
t 

1 
Distribuitor de marfă — bărbat, cu carnet 1 

conducere auto și experiență in domeniu.»

Relații suplimentare la telefon 216160, » 
zilnic între orele 15,00 și 19,00. (84) *

4 
|
I

, » 
I

♦ I
* 
I♦ 
I
♦

♦ 
I♦ 
I
* 
I
♦ 
I
♦ 
I

1

2 mici prețuri de pe piață.
*

2 transportul gratuit.
I♦1
1 « 
1
2 de
I

I
«4

MAGAZINUL ANGAJEAZĂ

VOPSELE POLIURETANICE

AUTO

Vinde frigidere și congelatoare.
Prin magazinul din Hațeg, str. Progresului, 

nr. 2. Telefon 770369.
La următoarele prețuri:
Frigider 140 1 — 1 031 000 lei.
Frigider 180 I — 1
Frigider 240 1 — 1
Frigider 230 1/cu 2 
Congelator 120 1 — 
Congelator 160 I — 1 560 000 lei.
Congelator 210 I — 1 831 000 lei.
Congelator orizontal 113
Congelator orizontal cu

370 000 Iei.
Vitrină frigorifică 240 1
Programul magazinului 

■orele 8—18.
Duminica închis.
Asigurăm transport contra cost la domiciliu ■;

(6959)

i| 
i|
•,

i

iI

• VINDEM ELECTROZI SUPERTIT FIN DE: !

I

221 000 lei.
465 000 Iei.
usi — 1 696 000 
1 228 000 lei.

— 2 171 000 
este zilnic

iei.

lei

lei 
între

<
■I
•i

*

• 
I» 
)• 
I» 
I»

• 
h 
i» 

■:

ii
»

ii

1
f

4 metalizate si wmefati- 
f zale, executarea la coman- 
« dă după oaie w de cjiori),
2 intr-o gamă diversificată de 
I nuanțe.

I
i
I
I 
J
I Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160, 

program zilnic 8-19, sâmbăta 9-13.
| (W)
i 
î — 
t
1
t
I 

i

>996

V tuț*. w V ....... . W

♦ prezenta in orice zi la sediul societății din 
•Orăstie, str. Codrului, nz. 24.
ț Informații suplimentare la tel. 054/641670, 
ț interior 136.
«l «1 «12
II
i 

2nr. 8

I

■

CELE 
MAI MICI 

PRETURI 
DE PE 

PIAȚĂ 
— promptitudine 

în execuție

2,5 mm; 3,25 mm și 4 mm.

— materii prime import 
Italia

rezistență sporită 
agenți atmosferici 
calitate garantată.

Le

la

găsiți Ia

MAGAZINUL VALENTIN,

: Relații Ia S C. METALOTEX S.A DWA ;•
Istr. 22 Decembrie, bl. 4, parter, telefoanele;! 

>620714, 211854 și 626009. (6960';!
s
I

N'

S C PYROSTOP S11 OradeaI ■

iReprezentanța DEVA

INSTALEAZĂ

De asemenea, societatea noastră mai vinde 
| soluție pentru ignifugare incoloră la prețul de 
k ' -

I
k

I 
k 

I
*
I

k

I
k

I 
k 

I 
k 

I*
I
k

I
k

I
k

I
k

I
k

| vânzării.

! Licitația se organizează în ziua de 21. 07. , 
î 1997, la sediul societății din Simeria, str. 1 | 
J Decembrie, nr. 2.

Informații la tel. 233150 sau 660023. (6979) j
I 1

« MM • » — • —• • — •

S.C. CHIMICA
S. A. Orăștie

11 000 lei/kg.
Executăm lucrări de construcții cu plata 

12 rate, precum și hidroizolații cu folie 
aluminiu cu termen de garanție 15 ani, la

în 
de 
prețul de 60 000 lei /mp.

Menționăm că toate prețurile conțin TVA.
Relații suplimentare se pot obține la 

telefon 718645.

SC „AGROSIM" 
SA Simeria

ORGANIZEAZĂ

X ,— -M. ..M» om*' ‘’WU- ■><*«

I 
% 

I
I
*

I w 
I 
k 

I
I
k

I 
k 

I w 
I * 
I 
k 

I 
k 

I 
k 

I
I 
I 
k 

I 
« 

I 
i
I 
I*
I 
I 
I*
I 
I
A

pentru întocmirea documentației de eva» |
luare active conform H.G. 634/1991 în vederea |

I

ANUL IX • NR. 1928.

amânat plata dividendelor pentru anul »
I
4

A
i — datorită lipsei lichidităților.

Cei ce doresc să preia produse ale socie - * 
tății în contravaloarea sumei cuvenite, se pot ț 

.......... J r r I 
I 
1 
I 
r 
î 
? 

I

'<■”■ Sisteme automate de supraveghere și alam^are 
la efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit închis
Sisteme de control al accesului prin cartele.
Sisteme de interfome și videointerfome 
Alarme auto
Geamuri termoizolatoare și securizante

Echipamentele folosite sunt de proveniența CANADA si SUA.

cȘ»
< '

•k

■
=2*4

e f>7 v r m

Cu

S C Marschall 
Reisen SRL

sediul în Hunedoara, str. Libertății,

//mwPipg £i=
fit) MC OM F» H •

O 1 F4 O % O L.

Comercializează 
conducte și fitinguri din PE și PVQ.

ANGAJEAZĂ:*
ț — persoană absolventă de studii superi. I 
t oare (promoția 1997) pentru lucrări de birou J
* la Hunedoara; 1

— persoană, studii medii, cu convenție t
* civilă — lucrări în turism, pentru agenția De'*
iva. |

RELAȚII la telefoanele: Deva, 231291, în» !
* tre orele 9—16, Hunedoara, 233273, orele 8— •
116. (69774
l •

--------

pentru rețele de

APĂ, CANALIZARE Șl GAZ

.............................................................................................
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WAWAuaCUVÂNTUL LIBERAI
Exl

Vineri, H iulie, la se. 
diul clubului „Construe,, 
torul“ din Hunedoara a 
avut loc inaugurarea o. 
ficială a noului post de 
radio hunedorcan ce e„ 
mite pe 92,1 mHz FM — 
Radio Color Hunedoara. 
Printre invitații acestui 
eveniment s au aflat și 
s, au adresat ascultătorilor 
dnii senator Doru Gaița, 
Nicolae Segesvari, sub . 
prefectul județului și

Gheorghe Pogea, manager I 
general al S.C. „Siderur, 
gica“ S.A. Hunedoara. Tot ’ 
cu acest prilej, în incinta \ 
clubului „Constructorul", l 
formații rock din Hune . / 
doara și Deva (Diesel, i 
Broken Down, Black, Pro,, ț 
ject, Catharsis, Profetul, î 
Jam Sassion, Night Ma , ’ 
re) au susținut un con,, ) 
cert rock, seara închein . I 
clu.se cu o discotecă în j 
aer liber. (G.B.)

vanzari —
CUMPĂRĂRI

• Vă protejează de soa
re și priviri indiscrete ja
luzelele din aluminiu. Tel. 
617266. (6353)

c> V ând apartament Mi. 
cro 15, Deva, bl. 42, preț 
negociabil. Tel. 226971.

(6697)
• Vând casă 4 camere 

mari, bucătărie, baie, WC 
curte și dependințe, gră„ 
dină mare. Deva, central. 
Informații tel. 612014.

fert.)
• Vând casă cu brutărie,

grădină, în Ilia. Tel. 
625350, 224013. (6684)

• Vând mobilă aparta. 
meni, diverse obiecte 
Uz casnic. Tel. 617177, 
673191, după ora 19. (6359)

• Vând apartament 4 
camere confort deosebit, 
str. F.minescu. tel. 625300.

(6360)
• Vând apartament trei 

camere, ultracentral, că..
: rămidă Deva și vilă cu e„ 
taj Geoagiu, Băi 611757.

(6361)
• Vând apartament 2 

camere, situat în blocul cu 
Dcvasat, la etajul 2, 85 mi.

' lioane negociabil. Tel. 
233202, 617559, după ora 
16. (6358)

• Vând apartament trei 
camere Gojdu. Tel. 214563.

(6702)
• Vând motocultor ru 

sesc (cositoare, săpătoare 
și freză). Tel. 631187, 631116.

(6688)
• Vând casă urgent cu

etaj, grădină 20 ari. Peș. 
tișu Mare, nr. 310. (6699)

■ Vând casă cu anexe, 
Simeria, str. 'N. Bălcescu, 
nr. 12. (6357)

• SC- Boxronil SRL ()„
răștie vinde en gros haine 
second hand, sortate, im_ 
port, direct Germania, la 
.preturi avantajoase. Rela^ 
ții tel. 054/641095. (5442)

• Vând garsonieră O.,
răștie. Pricazului. 75/63, 
parter, posibilități privați,, 
■are. Tel. 617387. (5441)

• Vând autoutilitară Mit.
subishi, L 300, Diesel, fau 
bricație 1986, înmatriculată, 
plus motor, piese rezervă 
și grajd de la CAP Orăș. 
tie. Tel. 642157. (5436)

• Vând Ford Tranzit,

inixt, Dieseh video A„ 
kay 3 sisteme. Tel. 051/ 
511786. (6106)

• Cooperativa „Arta
populară", cu sediul în 
Hunedoara, organizează 
licitație pentru vânzarea 
următoarelor mijloace fixe: 
două cântare balanță de 
500 kg, camion Saviem, 
6.5 tone. Licitația va avea 
loc în data de 30. 07. 1997, 
pentrji sistemul coopera^ 
tist și în data de 1. 09.1997, 
cu participarea firmelor 
din afara sistemului coo. 
peratist. Informații la tel. 
718234. (6109)

• Vând vilă etaj, cu ie_ 
șire la apă și ușă față 
dreapta, Skoda L 120, preț 
negociabil. Tel. 712606.

(6110)
• Vând VW LT 28, ben.

zină. înmatriculat, 4000 
mărci. Tel. 718601. (6111)

• Vând casă, grădină, 
garaj, gaz, canalizare, apă, 
711391, 720516, 722329.

(6113)
• Vând Ford Sierra, 2,3

Diesel, 80 000 km rulați. 
Informații la tel. 714290. 
după ora 19. (6114)

• Vând pat cu plasă și
saltea iarbă de mare, pen„ 
tru copii. Tel. 216142, între 
orele 17—19. (grt.)

• Vând casă Sântandrci,
nr. 143, cu grădină mare 
și anexe, gaz. (6351)

Închirieri

• Societate comercială
caută pentru închiriat spa. 
țiu, 100—150 mp, pentru 
depozit en gros. Relații 
Ia tel. 092/294320, per
manent. 054/620860. 7—9,
21—23. ' (6629)

• Caut de închiriat a, 
partament 2—3 camere, 
mobilat, cu telefon. IInnew 
doara. Inf. tel. 718657.

(6101;

OFERTE 
DE SERVICII

• Primăria comunei U,- 
nirea primește oferte pen„ 
tru reparații curente, până 
în data de 25 iulie. 1997. 
Relații la tel. 770531. (9394)

• Caut menajeră, ofer
cazare și salariu, 2—3 zile 
pe săptămână. Informații 
tel. 716857. (6101)

Fond

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49“ 
din 13. 07. 1997

33, 32, 9, 1, 42, 3.
Fond de câștiguri: 1 751 756 160 lei.

TRAGEREA NOROC 
din 13. 07. 1997

7, 5, 2, 9, 4.
de câștiguri: 439 743 451 lei.

I

• PRODUSE DE 
MORARIT, IMPORT 
UNGARIA, prin S.C. 
AGRIROM SRL ARAD. 
Cea mai bună caii . 
tate, la cele mai'mici 
prețuri — făină BL 
55 — patiserie, am . 
balată la saci de 50 
kg; făină BL 80 — 
panificație, ambalată 
la saci de 50 kg.

Informații supli . 
mentare la tel.: 
057—250880; 250862;
Fax: 057 — 250525;
250862.

• S.C. EXETech 
COMPUTERS SRL 
vă oferă Ia cele mai 
mici prețuri calcu . 
lato are; imprimante; 
consumabile; acceso. 
rii, Deva, Pța Victo
riei. nr. 2A (IPII), 
et 4, cam. 401, tel./ 
fax 212430; 213730,
interior 171.

• SC Herba SA Deva
convoacă AGA în data de 
29 iulio 1997, ora 9,30, la 
sediul societății din str. 
A. Vlaicu, nr. 25, Deva. 
Ordinea de zi: Aprobarea 
prețului de licitație la 
activele propuse pentru 
vânzare, diverse. Informa. 
ții suplimentare la tel. 
216055. (6356)

• Asociația familială O-
badă Doina din Hunedoara 
își începe activitatea de 
comerț în baza autoriza. 
ției 13632/1997 emisă do 
Consiliul Județean Hune
doara. (700*)

DECESE

• Cu adâncă durere 
părinții anunță înce. 
tarea din viață pre
matur a fiicei lor 

CAMELIA DUDA 
de 29 ani. înhumarea 
va avea loc în Cimi. 
tirul Ortodox din De
va, str. Eminescu, azi, 
15 iulie 1997, ora 15. 
Vei rămâne veșnic
în sufletul nostru.

(6706)

„CUVÂNTUL LIBER” este cotidianul cel 
mai apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne in continuare calea 
cea mai avantajoasă de procurare a ziarului

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA
RUL „CUVÂNTUL LIBER” PENTRU *’JNA 
AUGUST RĂMÂNE NEMODIFICAT, FIIND 
DE 6 000 DE LEI/LUNĂ, plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident 
de 9 exemplare primite gratuit pe lună, 
față de cumpărarea cu bucata.

NU UITATI: REÎNNOITI-VA ABONA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBFR", iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați facto
rilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani în nume
rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira
ment. Relații la telefon 21 30 07,

RĂMÂNEȚI CU NOI!

\

\
\

*

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din î

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont"). 1

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.
716926). . '

• BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul „Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(in spațiul secției foto). Telefoane : 770367. 
770735.

Agențiile ziarului. nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publicitate.

1

*
i

I
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'ANUL IX • NR. 1928
---------- . ................-

CURSUL VALUTAR I
14 IULIE I

Cîl/4 7190 ■• 1 dolar SUA 7128 lei Z
Ie 1 marcă germană 4009 leii

• 100 yeni japonezi 6275 lei.
I • 1 liră sterlină 12048 lei |
Jet franc elvețian 4862 lei ■
I • 1 franc francez 1187 lei |

• 100 lire italiene 413 lei |
I Cursurile Incluse în această listă au la bază | 
. cotați! ale societăților bancare autorizate să efeo- I 
J tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă I 
Inu implică obligativitatea utilizării cursurilor în I 

tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări ■

AWAW/.VAW.Y.'.'AWAVAVAVAWAVAWA 
> £ 
^SOCIETATEA COMERCIALĂ „ARDELEANA” ; 
5 S.A. DEVA> :■

ORGANIZEAZĂ

;■ pentru închirierea suprafeței de cea. 100 mp. 
la Magazinul 7 Petroșani, din str. 1 Decent.

■
■
I
■
■

jbrie, nr. 82. "
Pot participa la licitație persoane fizice« 

.;sau juridice ce nu au profil de activitate co,.! 
ISmerț cu amănuntul în specific agro — alimen..!' 

tar, sau alimentație publică. !

Licitația va avea loc la sediul societății din ■" 
Deva, str. N. Grigorescu, nr. 45, telefon 615554, 
în data de 30. 07. 1997, ora 9,00, cu repetare 
în fiecare zi de miercuri.

Prețul de pornire a licitației este de 40
■ îlei/mp.
De asemenea, vinde prin 

LICITAȚIE 
un autocamion marca SAVIEM tonaj 

Prețul de pornire 20 milioane lei. 
Taxa de participare la licitație este 

000 lei și de garanție de 10 la sută. (6698)

;:to.
:• 
!»30 
fJ
* Societate comercială
| cu capital privat
I VINDE EN GROS Șl 
I EN DETAIL

000 î

J

3?

i

S.A. 
nr. 257,

■ PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POL1DAVA 
din Deva, str. 22 Decembriu, 

telefon 22 59 04
Apă minerală BIBORȚENI, 1,5 l PET i 
Bere i
— BEGUN 
— SILVA
Rom — 32 grade 
Hârtie igienică.

Programul de funcționare a magazinului— 5 
depozit DE LUNI PANA VINERI, ORELE < 
10-15 >

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE > 
„PROPRII de difuzare ale ziarului "
< liber” din DEVA (lângă „Comtim" și 
jero 15); HUNEDOARA (bdul Dacia); 
5(la sediul S.C. „Mercur”); ORAȘTIE 
;|! „Palia/; HAȚEG (secția foto).

SE AFLĂ ÎN VÂNZARE : 
Imprimate pentru preschimbarea 
mîsului de conducere auto, 
țigări (Tg. Jiu) 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale 
plicuri 
aceste unități funcționează AGENȚII 

2 PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
5MICĂ SI MARE PUBLICITATE.5

.Cuvântul 
în Mi- 
BRAD 
(lângă I

••

■

O
9
O

în

per-

N

• MARȚI, 15 11 Ilf 1997


