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Î Prefectura județului Hunedoara precizează că știrea 

privind închiderea S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara nu
2 are nici un suport real.
2 Programul de modernizare întocmit de conducerea 
J S.C. Siderurgica S.A. este agreat de Ministerul Indus- 
i triei și Comerfului, urmând ca în câteva zile Guver- 
* nul să aloce fonduri pentru finalizarea investiției înce
pute.

Î Domnul senator Paul Păcuraru ne-a informat că va 
dezminți știrea apărută zilele trecute într-un cotidian

2 bucureștean.
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CONFERINȚE DE PRESĂ

PNL pregătește cadre 
pentru orice funcție 

in stat

„Guvernul Ciorbea nu 
mai poate face ceva 
constructiv pentru 

reformă"
Declară, la Orăștie, dl VALERIU TABĂRA, 

președintele P.U.N.R.Vorbind celor 30—40 de membri șj simpatizanți ai PUNR, veniți să-l întâmpine la Orăștie, dl senator Valeriu Tabără, președin - tele PUNR, însoțit de dl deputat Petru Șteolea, vicepreședinte al acestei formațiuni politice, a prezentat. o scrie de aspecte privind rolul și acțiunile pari unentare pe care PUNR le îndeplinește. Firul roșu al discursului dlui Taoă’ra l-a constituit criticarea politicii de re- tormă 0 a politicii externe pratdsa.e de actuala eoaliție aflată la putere. Președmtele PUNR acuză de iresponsabilitate guvernul în ca pricește modul în care acesta abordează reforma. Se apreciază ca fiind, de asemenea, un eșeo total și protecția socială făcută de guvern. Cei 50 000 de lei acordați ca alocație pentru copil (Continuor* în pag. a 2-a)

Conferința Filialei Județene Hunedoara 
a P.R.M.

P.R.M. are nevoie de
oameni de valoare!Duminică, 20 iulie a.c., la Deva a avut loc conferința Filialei Hunedoara a Partidului România Mare, la care au participat delegați ai organizațiilor municipale, orășenești și comunale, invitați, ziariști.Lucrările conferinței au fost conduse de Ilie Neac- șu, membru al Comitetului director al PRM, deputat de Hunedoara. Pentru membrii marcanți ai filialei județene trecuți în ultima vreme în lumea celor drepți s-a păstițat un moment de reculegere.Printre cele mai importante puncte de pe ordinea de zl s-au dovedit a fl: darea de seamă a- supra activității desfășurate din septembrie 1995 Șl până în prezent, prezentată de Vasile Siminic,

de actuala putere, s-a spus, au aceeași valoare reală cu alocația acordată pe vremea premierului Văcăroiu considerat până la intrarea acestuia în PDSR. „cel mai capabil prim ministru de • după 1989“ de către dl Tabără, în opinia PUNR este o greșeală alocarea a 11 Ia sută din buget pentru protecție socială. dccl, s-a declarat pentru nemun- că. 8e eonsideră că o parte din acești bani ar fi trebuit dirijați spre susținerea unui program de investiții reformator. Dintre partidele aflate la putere PUNR-ul identifică PNȚCD-ul ca adversarpolitic numărul unu, da-
A. SAL AGEAN

rapoartele comisiilor de etică și financiară, desemnarea delegațiilor la Conferința Națională a PRM și, evide nt, alegerea noului Consiliu Județean.Din darea de seamă am reținut că actuala conferință se desfășoară în condițiile în care situația românilor se înrăutățește tot mal mult, sărăcia și lipsurile cuprinzând categorii tot mai largi de oameni.în altă ordine de idei s-a precizat că în prezent în județul Hunedoara există 24 de organizații — 5 municipale, 8 orășenești și 11 comunale. Se adaugă 3 organizații
VALENTIN NEAGtJ

(Continuare în pag. a 2-a)

Recenta conferință de presă inițiată de Filiala Hunedoara a PNL a început, ca de obieei, eu întârziere. Și aceasta pentru că atât unii reprezentanți ai liberalilor, cât și o parte dintre gazetari au sosit după ora inițial planificată.Punctul central al conferinței de presă a fost prezentarea unor concluzii de la ședința Consiliului Național al PNL ce a a- vut loc nu cu multă vreme în urmă la București și la care au participat toți secretarii coordonatori din țară. Iată ce s-a preciza* * în legătură cu cele discutate la respectiva ședință și prin răspunsurile date ziariștilor.

(Continuare în pag. a 2^a)

din 14 iulie de la Tămă- dău, moment intitulat „Anul demnității națio, nale Iuliu Maniu — Ion Mihalache — 50 deani de la începutul martiriului". ®u prilejul manifestărilor organizate în capitală, a fost dez
velită placa comemorativă a marelui politician Iuliu Maniu.• MITING PDSR. Prim . vicepreședintele PDSR, dl Adrian Năsta- se, s-a aflat în fruntea mitingului organizat marțea trecută în Capitală, de către principalul partid din opoziție, în semn de protest față de modificările aduse prin Ordonanță de urgență Legii învățământului. Protestatarii au incriminai: ușurința guvernului Gior- bea în acceptarea unor

• Până în luna octombrie cur?nt vor fi organizate alegeri la toate nivelele, pr’lej cu care se va produce o împros pătare a cadrelor. De altfel. PNI pregătește cadre pentru orice funcție 
în stat.• Sa obiectiv strategie, partidul dorește să devină

!

• PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, ÎN JAPONIA ȘI INDONEZIA. Șeful statului român, dl Emil Gon- stantinescu, a efectuat, în fruntea unei delegații, din care a făcut parte și soția sa, o vizită oficială în Japonia. In Țara Soarelui Răsare, cele două părți au abordat, în tim pul discuțiilor, problemd majore de cooperare economică, guvernul nipon fiind interesat în modernizarea infrastructurilor din România, a zonelor portuare, a telecomunicațiilor și informaticii. Din Japonia, delegația română a efectuat o vizită de trei zile în Indonezia, unde a fost dezbătută, de asemenea, o vastă arie de probleme bilaterale de cooperare.• MARTIRIUL DE LA TAmADAU. PNȚGD a laniversat împlinirea tt- nel jumătăți de secol de la tragicele evenimente 

cea maj puternică formațiune politică din țară, așa cum a fost odinioară. Se dorește, de asemenea. ca PNL să aibă nuclee în toate localitățile județului.• în privința rezervei de cadre, în prezent se constituie o bază de date ținută pe calculator care va fi actualizată permanent.• Partidul Național Liberal nu se dorește a fi un partid de masă, nici unul al marii finanțe, e- li tist sau de dreapta. Gei ee doresc să intre în partid vor fi selectați.• S-a apreciat că PNL are unul dintre cele mai bune programe din țară și cel mai democrat statut.• Principalele forțe liberale din țară s-au adunat în jurul PNL. Și în continuare se dorește
VALENTIN NEAGU

Prin prezenta va informăm că RAGCL DEVA’ ținând seama de scrisoarea F.E. MINTIA Nr. 8712/15. 07. 1997, a luat toate măsurile tehnice, ast fel încât a reușit să elimine cele 6,6 tone/h față de cantitatea de 35 tone/ h admisă în contract ca pierderi de apă din punctele termice, reparând sau izolând aparatele în contracurent, a- ceastă situație fiind constatată de specialiștii F.E. Mintia.Față de această situație, menționăm că RAGCL Deva este în mă-• ••*•••••*•* Căutat de poliție
La data de 4. 06. 1997 a dispărut de pe raza orașului Călan minorul Plc.șca Ionel Daniel, fiul lui Ventoriică și Voichi- ța, născut la 27. 01. 1991, în Călan, cu același domiciliu, str. Bradului, nr. 61/9, județul Hunedoara.Semnalmente : 1—1,10m, 14—17 kg, pielea albă, 

pretenții ale UDMR și au cerut demisia executivului.• PARLAMENTUL, IN VACANȚA. S-a încheiat prima sesiune a Parlamentului României ales în noiembrie 1996. Deși s-au grăbit pe ultima sută 
ipeetutâ

din de Și vase-
de metri să adopte câteva legi importante dar nu ău reușit, lipsă de cvorum și orgolii — senatorii deputății au intrat în canțâ, sperând ca siunea care va începe la 1 septembrie a.c. să fie mai fructuoasă în elaborarea de acte normative. Până atunci, o- dihnă plăcută!• CONGRESUL UMRL. La Bușteni s-au desfășurat. lucrările ccîui de al V-lea Gongres al U- niunii Mondiale a Româ- 

sură să asigure apa caldă menajeră prin punctele sale termice.Referitor la duritatea apei din conductele de agent primar contractată cu dv., aceasta este de 0,64 m val /l, mult sub duritatea apei comunicată de dvs., ca limită periculoasă, respectiv 0,34 m val /l.în aceste condiții, solicităm ca F.E. Mintia să furnizeze agentul termic necesar preparării apei calde menajere.
Ing. CORNELIU IONESCU, 

director general 
al RAGCL Deva• *•*-•••*•*■*■

atletic, părul șaten spre blond, prezintă o cicatrice pe genunchiul drept.La data dispariției era îmbrăcat cu o geacă din stofă maron cu gulerul și mânecile tricotate din I’NA verde închis, pantalon maron din material raiat, ciorapi flaușați bleumarin, chilot alb cu desene florale, cizme de cauciuc bleumarin cu tălpi albe mărimea 33.Minorul nu poate rosti decât cuvintele „mama" și „tata“, suferind de imaturitate psiho—afectivă și tulburări de vorbire.Gine poate da relații este rugat să se adreseze Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, la numărul de telefon 054/ 211250 interioare 227 și 212..
Inspectoratul de Poliție 
al județului Hunedoara

tnilor Liberi. Au participat 200 de delegați ai diaspore! române din 20 de țări, precum și reprezentanți din România. S-a accentuai asu pra necesității creșterii rolului Uniunii în promovarea imaginii și a intereselor țării noastre, în condițiile actuale propice de consolidare a democrației în România și ale aspirațiile» sale spre organismele europene.• SE PRIVATIZEAZĂ BĂNCILE. Guvernul României a adoptat normele metodologice dea- plicare a Legii 1997 privind rea le.zat că primele instituții bancare ce vor intra în procesul privatizării sunt Banoa Română pentru Dezvoltare, Banc Post și Banca Agricolă, până la finele lui 1998 urmând a fi privatizate toate băncile de stat ale României.

nr. 83/ privatiza- comercia. a preci-băncilor Executivul
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„Guvernul Ciorbea nu P.R.M. are nevoie de
mai poate face ceva 

constructiv pentru 
reformă*

(Urmare din oag li

torită susținerii pe care această grupare politică o acordă pre,en iilor UDMR. De aceea PUNR, până când nu se produce eliminarea UDMR de la guvernare și nu se schimbă programul destinat reformei, va refuza orice sprijin actualului guvern. Vorbitorul a criticat felul în care ministerul de externe și-a făcut datoria. PUNR consideră că au fost făcute doar eforturi unilaterale pentru admitere^ în NATO, lăsându-se complet descoperită acțiunea pentru integrarea In U.E. Rezultatele și într-un caz și în celălalt s-au dovedit până la urmă lamentabile. Dl Tabără își exprimă totalul dezacord față de tendința astralei coaliții de la ț.utere de a căuta soluții și a-și însuși rețete de import, punctându-se totodată ideea de a se reveni la valorile na nale.Dacă la guvernare adversarul se numește PNȚCD, în barca șubre
dă a opoziției, PUNR-ul se găsește pe poziții ireconciliabile cu PDSR-ul.

Președintele PUNR îl a- cuză pe dl Adrian Năs- tase, prim-vicepreședinte al PESR, de puseuri hegemo- nice în cadrul opoziției, considerând că PDSR este obligat să-și asume public anumite r.’ț,punderi față de perioada cât a guvernat. PUNR așteaptă așezarea pe poziții clare a noii formațiuni politice a dlui Meleșcanu, fiind percepute ca posibile a- numite legături necesare coagulării acțiunilor opoziției.Deplasarea liderilor PUNR la Orăștie a cuprins și vizitarea a doi operatori economici din domeniul industriei de a- părare. Este vorba de întreprinderea Mecanică Orăștie și RA Rompiro Orăștie. In fața problemelor ridicate de conducerile celor două unități economice, cei doi parlamentari PUNR au propus sintetizarea scriptică a cauzelor care generează neajunsurile majore. Pe baza acestor materiale se vor face interpelări în parlament menite să ducă, pe fondul modificării legislației, la ameliorarea stării economice a celor doi agenți economici.
PNL pregătește cadre 

pentru orice funcție 
in stat

(Urmare dm oag I)

o unificare a forțelor liberale, dar numai prin absorbție în PNL. Partidul este dispus să discute și alte alianțe, dar numai în cadrul Convenției Democratice. PNL va rămâne total fidel Convenției Democratice și nu va face nimic în sensul spargerii acesteia.• La ora actuală. Filiala județeană Hunedoara a PNL este una dintre cele mai puternice din tară, fn general, membrii filialei sunt oameni cu funcții, cu studii superioare ți întreprin-ători particulari.a In >f. ezent, în județul Hunele ta-i există 1200 membri ai pNL. Nu numărul contează, ci caii tatea lor. Membrii de partid care nu își vor plăti timp de trei luni cotizația vor fi susoendati.

a Se vor intensifica preocupările privind resursele financiare pentru a se face față oricărei situații, inclusiv în situația unor alegeri anticipate. Cu toate acestea nu se vor face compromisuri în asigurarea finanțelor. In prezent se simte o îmbunătățire a situației financiare.» Deși PNL a fost curtat de unii membri marcanți ai altor partide, în ultima vreme nu au fost primiți noi membri. Până a- cum, din câte se cunoaște, nici un membru PNL nu 
a exprimat dorința de a trece ta AVanța pentru România a lui Teodor Meleșcanu.a Alianța pentru România nu reprezintă un pericol pentru PNL, acum fiind greu de definit o colaborare cu aceasta, întrucât încă nu s-a cristalizat suficient orientarea ei politică.

oameni de valoare!
(Urmare din pag. 1)

de tineret. Accente deosebite s-au pus și se pun pe latura calitativă a membrilor de partid și pe atragerea tineretului în organizații. Ca obiectiv de perspectivă se are în vedere crearea de organizații PRM în toate comunele județului. Din raportul Comisiei de control financiar am înțeles că situația din acest punct de vedere nu este prea roză, fiind nevoie ca orice cheltuială să fie bine chibzuită și argumentată.In cadrul conferinței s-a menționat apoi că, deși comisia de etică nu a primit sesizări, în rândul membrilor consiliului județean au existat o seamă i de nereguli și tensiuni, a- bateri de la conduita im- 1 pusă de statut. S-a prezentat cazul lui Ioan Hortopan, care s-a implicat în mai multe afaceri necurate, punând mai presus interesele personale decât cele ale partidului.La începutul dezbaterilor au fost prezentate me- saje din partea organizațiilor județene ale PDAR, PUNR și PSM, în care s-a exprimat necesitatea unității partidelor de centru—stânga, intensificarea colaborării a- cestor partide în diferite domenii.Iată, în esență, câteva chestiuni / relevate în dezbaterile, uneori contradictorii, care au avut loc :• 90 la sută dintra realizările obținute de PRM aparțin lui Corne- liu Vadim Tudor, președintele partidului, prea

puțini dintre membrii partidului având același spirit de sacrificiu.• Fostul Consiliu județean al PRM a avut o activitate necorespunzătoare, în rândul membrilor acestuia existând orgolii și tensiuni care nu-și au locul si rostul. Tocmai de aceea. noul consiliu trebuie să nu uite niciodată că reprezintă pe cei care l-au ales.• în timp ce sărăcia crește, guvernanții se luptă cu valurile. Actuala putere uită că aprecierile trebuie să vină de la popor, nu de la străini.• Nu a existat un program clar de activitate pentru consiliul județean. De altfel, între membrii consiliului au fost multe neînțelegeri, de aici și rezultatele slabe obținute de acesta., • In ultima perioadă, înpartid s-au manifestat tendințe de clientelism politic, tendințe care și-au făcut loo inclusiv în cadrul conferinței.• Trebuie să se tină cont de faptul că în viitor în PRM este nevoie să fie atrași oameni de valoare, care să poată susține prin orice mijloace partidul.• Dacă modificarea Legii învățământului nu va fi stopată, PRM va organiza mitingul1! și va boicota noul an școlar de învățământ.Ca președinte al Consiliului Județean al Filialei Hunedoara a Partidului România Mare a fost ales Ion Urdă, președintele organizației municipale Hunedoara, iar ca președinte de onoare, Vasile Simjnie.
MARȚI,

22 IULIE
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C TVR 1 )

6,00 România: ora 6 fix!; 
9,00 TVR Cluj-N; 10,05 

TVR lăți; 11,00 TVR TI- 
mițoara; 13,05 Serial (r) 
• Secretele nisipului; 14,10 
Șeicul (r); 15,00 Desene
animate; 15,30 Pro Pa
tria; 16,00 Emisiune în 
limba maghiară; 17,05 
Katts ți câinele (s); 17,35 
Medicina pentru lăți; 18,00 
Tele—estival Olimp '97 în 
direct; 19,00 Serial • 
Sunset Beach; 20,00 Jur
nal; 21,00 Firm • Casa
nova (SUA—Italia); 23,00 
Canary Wharf (s); 23,50
Universul cunoașterii; 0,40 
Planeta Cinemct.

C TVR 2
7,00 TVM; 8.00 Desene 

animate; 8,30 Serial • 
Canary Wharf |r); 9,00
Echipa de intervenție (s); 
10,45 Cultura în lume / 
11,30 Serial • Sunset 
Beach (r); 12,30 Fru
moasa ți Bestia (r); 14,30 
Serial • Un bunic fe
ricit (r); 15,30 Desene a- 
nimate ; 16,00 Secretele
nisipului (s); 17,00 Șeicul 
(s); 18,00 Puterea, pasiu
nea (s); 19,00 Program
pentru tineri ; 20,00 Mai
gret ți portul cu ceafă 
țf.p); 22,00 Jurnal; 22,30 
Ultimul tren; 0,00 TVM.

CANTENA 1)
6,30 Tele—Dimineața ; 

9,50 Viața m trei (r);

1

I
I

I

SOCIETATEA DE ASIGURARE 
ROMANO — GERMANA 

„UNITA” S.A.
cu sediul în DEVA, str. Liliacului, bloc 24 

sc. B, ap. 13
Angajează de urgență: INSPECTORI DE 

ASIGURĂRI ȘI DE DAUNE la Sucursala 
Deva, în următoarele condiții: domiciliul în 

sau de specialitate în 

posesor al permisului

Deva; studii superioare ! '
domeniul construcțiilor civile sau mecanic 
vârsta maximă 50 ani ; ț " r
de conducere categ. B; disponibilități pentru 
deplasări în teritoriu.

Informații suplimentare lu tel. 225945, 
între orele 7,30—16, zilnic. (6790)

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA

Achiziționează conform art. 14 ți 15 din Ordonanța 
12/94 următoarele bunuri :

1. Sistem multifuncțional pentru întreținerea cură
țeniei tip KIRBY G.4.

2. Sistem de antiefracție ți protecție la incendiu 
PC 402;

3. Calculatoare tip PENTIUM;
4. Imprimante tip HP 690 C;
5. Telefax ;
6. Proqrame SOFT eu licență tip WINDOWS 95 

MS FAX—PRO 2,6 Standard, Visual Fax P. 10 profe
sional;

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Aparatură retranslate radio — telefon ; 
Interfață telefonică eu Modem FAX; 
Centrală telefonică tip secretariat de 16/6; 
Aparatură fax tip Panasonic; 
Radio telefoane portabile tip MAXON; 
Videorecorder tip Panasonic.

. 7, 8, 11 se achiziționează numai de la
unitățile autorizate de Ministerul Telecomunicațiilor.

Ofertele de preț semnate ți sigilate vor fi transmi
se pe adresai str. 1 Decembrie, nr. 35, până la data 
de 26. 07. 1997.

*
VINDEM ELECTROZI SUPERTIT FIN DE 1

2,5 nun; 3,25 mm și 4 mm.

Relații la SC. METALOTEX S.A DEVA, 
str. 22 Decembrie, bl. 4, parter, telefoanele 
620714, 211854 și 626009. (6960)

10.30 Iluzii (r); 11,20 Omul
eu o mie de fețe (ri; 12,10 
A treia planetă de la Soa
re (r); 13J0 Model A-
cademy; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,10
Viață dublă (s); 16,10 Se
rial • Madison; 16,50 
Iluzii (s); 17,40 Dosarele
Antenei 1; 19,30 Alon-
dra (s); 20,30 Observator;
11.30 Nash Bridges (s);
22.30 Sparks (s); 23,10
Aventurierul (film).

Brisco County (s); 15.00
Matlock (s); 16,Od Tânăr 
ți nelini țtit (s); 16.45
Forța dragostei (sj; 18,30 
Știri ; 19,00 Știi ți căț- 
tigil; 19,30 Știri; 2R.00 
Chicago Hope fi); 23.80 
Secrete de familie (s); 
22,30 Viața ca în filme 
(s); 23,30 Nemuritorul (s).

[DEVASAT+)

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună di

mineața!; 9,00 Sport la 
minut; 9,15 MASH (s); 
9,45 Tânăr ți neliniștit (r); 
11,15 Capcana timpului 
(i|; 12,00 Aventurile lui

7,00 — 13,CM» Reluări;
47.00 Dulce iapilă: lăjBO 

Desene animatei iMO
Micile lecții; 19,3® Far
macia de gardă; 19.*" 
Armata faraonului; 3M0 
Balanța justiției; 38.30 
Brigada de goc; 33^0
Fete in Cadiilao; 0,30 
Serial eretice

Ziar editat de CASA DE PRESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, socie tate pe acțiuni cu capital privat, inw trieulalA I 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R Deva; Cod fiscal; 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBERIU ISTRATE, vicepreședinte (redactor șeî adj.)} 
SABIN CERBU. MINEL BODEA. NICOLAE TÎRCOB, membri.
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Program de lucru cu publicul: zilnic de luni pând vinerii între orele 8—18, la sediul redacției și la telefonul 21 IZ 75.

,W, >V.' W. W.’
•———mi— ■ ...... - .WAW.W . .. a-.wX'

ANUL IX • NR. 1933 •. MARTL IULIE 1092

7



♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦
•—♦— ♦ —

J LA TIMIȘOARA

l Campionatul national 
I de gimnastică
J Duminică după-amiază s-a în- 
I cheiat, în sala Olimpia din Timi-■ șoara. campionatul național de gim 
I nast.că individual și pe echipe al 
J maeștrilor, care începuse de vineri 
I tn orașul de pe Bega. Ultima zi■ de concurs a fost rezervată fina- 
I lelor pe aparate. Din nou gimnas- 
J tele noastre și-au dovedit clasa,■ realizând exerciții aplaudate de
I" spectatori, apreciate de arbitri, specialiștii remarcând că sporti- Ivele se află într-o ascensiune de formă.
Iln finalele fetelor, Gina Gogcan ce reprezintă acum Clubul sportiv _ din Focșani a obținut două fru* 
I moașe victorii la bârnă și la sol. La bârnă a primit nota 9,875, iar la sol 9,788. Și învingătoarele celorlalte două probe au evoluat la un nivel ridicat: la sărituri, Simona Amânar a realizat o medie de 9.662, iar la paralele Claudia Presecan a câștigat această probă cu 9.738.
ILa băieți, la cal cu mânere și inele au revepit vicecampionilor t olimpici Marius Urzică, notat cu 19.700 și respectiv Dan Burincă, cu aceeași notă, 9,700. La paralele,
I Marius Urzică a fost cel mai bun, obținând o notă de 9,15. Foarte
Ibine s-a prezentat timișoreanul loan Suciu, care Ia sol a realizat
19,100, iar la sărituri, cea mai mare notă din concurs, 9,775, la bară
Ifixă, învingător a fost Rareș Or- ttdl cu 9,25.
Iîn cadrul reuniunii a avut loc și o frumoasă festivitate de retra- Igere din activ tatea competiționa- lă a unei stele a gimnasticii ro- Imânești, LAVINIA MILOȘOVICI, multiplă campioană ia jocurile
I olimpice, Campionatele mondiale țl europene, în prezența Minlstru-
Ilui Tineretului și Sportului, dl Sorin Stănescu ți a conducerii Fede-
I rației de gimnastică, a altor oficialități și a numeroșilor specta-
Itori. Lavinia a primit din partea ministrului, a federației de specia-
Ilitate și altor personalități și asociații sportive diplome, cupe șiI prcm’i bănești.

ÎN CUPA INTERTOTO

I Rapid a capotat cu 1-2 
in fața lui OiimpiqueMeciul dintre Rapid și Oiimpique Lyon a fost departe de a fi pe placul spectatorilor și telespectatorilor, în prima repriză și chiar . până spre sfârșitul partidei lipsind fazele de poartă, francezii ținând „Înghețat" scorul de egalitate, care le convenea, fiindcă le aducea confirmarea primului loc în grupa a IX-a, ce le-a și adus calificarea în turul preliminar al Cupei UEFA. Dacă oaspeții ș-au a- părat .rapidiștii trebuiau să atace. Și nu se poate spune că bucureș- tenli nu s-au angajat spre poarta lui Coupet. Dar cum ? Fără un coordonator de joc, acțiunile Rapidului au fost lente, multe tentative de atac erau dejucate chiar de la mijlocul terenului, de multe ori precizia paselor lăsând de dorit. în aceste condiții, gazdele n-atl reușit să pună realmente în pericol poarta adversă. Cu o singură excepție: în min. 43, Butoiu reușește să intre în careu cu mingea la picior, fentează un apărător și evită contactul cu portarul Coupet și înscrie: 1—0.
(După pauză, din păcate, vechea meteahnă a fotbaliștilor noștri de l a crede că pot juca și în meciuri internaționale, ca în campionatul' intern, s-a simțit și la câțiva ra- , pidiștl, care au luat în total în a- . cest meci 7 cartonașe galbene șl ’ două roșii (I), un adevărat dar \ trist și rușinos record fie și în 
l Cupa Intertoto ’ Așadar, Nanu pri- ’ mește al doilea galben și Implicit ' cel roșu. în 10 jucători nu s-a pu- , tut păstra egalitatea decât până în min. 80, când Giuly a egalat : ’ 1—1. Apoi a fost eliminat din joc( și Mohora, în min. 80. în min. 89, , Roche a stabilit scorul final: 1—2. ' Lucescu va avea serios de lucru cu ț echipa și îndeosebi cu mentalita- . tea elevilor săi I’ RAPID a aliniat formația : Lo- \ bonț, Stanciu, leneși, Mohora. Dul- t ca, Nanu. Butoiu, Târțău, Pancu , (70 C. Popa), Bundea, Bugeanu (65J Vamâșu).
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• PREGĂTIRI • MECIURI DE VERIFICARE

Corvinul — Jiu! 3-2
Deși vremea a fost ploioasă, sâmbătă s-au în

cumetat câteva sute de spectatori să meargă la sta
dion pentru a urmări meciul amical de verificare 
între Corvinul Hunedoara /Divizia A) și Jiul Detro- 
șanl (Divizia Națională). Ca o trăsătură comună pen
tru ambele formații, am remarcat preocuparea ce
lor doi antrenori principali ffoști cunoscuți fotba
liști pe prima scenă fotbalistică a țării — Romulus 
Gabor la hunedoreni și Dumitru Mărcii), la Jiul, pen
tru a umple golurile lăsate de mulți foii: compo- 
nenți ai celor două echipe, ce au plecat în alte 
părți, subțiind Vizibil loturile Corvinului și ale 
Jiului.

Cu toate acestea, la sfârșitul partidei, cei doi 
antrenori au fost în bună măsură mulțumiți de des
fășurarea meciului, de modul cum unii jucători au 
răspuns cerințelor cerute de conducerile tehnice ale 
clor două cluburi. întâlnirea s-a dovedit a fi utilă 
pentru ca tehnicienii să poală înlătura unele defi
ciențe, să accentueze unele idei lehnico-tactice pre
conizate pentru noul campionat.

Hunedorenil au asigurat o mai bună cursivitate 
jocului, au fost mai incisivi dar deseori acțiunile 
lor de atac s-au stins in careul oaspeților, îndeosebi 
în prima parte a jocului. Jiul a crescut forța de joc, 
acțiunile de atac încep să fie purtate în viteză, 
Stancu, Rosoagă, Tudorache (Marta și Petra — cât 
au jucat) „accelerând" spre careul gazdelor. De 
fapt. Jiul așa a și înscris primul gol al partidei, când 
Stancu. aflat în careu, a fost mai iute ca apărăto
rii Corvinului și a deschis scorul : 0—1, in min. 17 
Hunedorenii reiau atacurile, dar Cristi Stoica, Ste-I 
rean, Costăchescu. Păcurar nu reușesc golul egalărli 
deși mingea a lovit bara în min. 30, la o lovitură 
executată de Stoica. E drept că și oaspeții au ratat, 
prin Stancu și Roșoagă, in min. 19 și 21. Hunedo- 
renii egalează in min. 32, prin Păcurar (1—1) și iau, 
conducerea în min. 45, toi ca urmare a unui gol înscris de Păcurar: 2—1. ,

La reluare, in ambele tabere au loc ma.siuc| 
schimbări, fiind rulați aproape toți jucătorii ce sunt.i 
prezenți la pregătiri. Jiul egalează in min. 52 (Radu| 
Sergiu) și abia in ultimul minut de joc, Corvinul. | 
marchează golul victoriei prin Procopie; 3—2. |

CORVINUL: Ceclean, Bordean, Sterean, Haidi | 
ner, Dinu, Tibichi, Chezan, Costăchescu, Anița, Stoica, Păcurar. JIUL : Anton, Știrbulescu, Mititel,) 
Huza, R. Sorin, Ceacusta, I. Radu, Roșoagă, Ncîconi, 
Tudorache, Stancu. AU MAI JUCAT : Craiu, Cireș,I 
Chira Bardac, Scurlu, Rus, Corinda, Procopie, Ba-| 
barți, Vercș (Corvinul) și Tudor, Dosan, Petra, Mar-I 
la. Radu Sergiu, Sedecaru, Irina, Henzcl (Jiul).

I La fotbalȘ
!

ROMÂNIA
* PE LOCUL 4 ÎN LUME 1

> 1
* *♦ Săptămâna trecută, ! «în țara noastră a sosiți 
l o veste bună de la I j UEFA, care a clasat re- f I prezentativa noastră 4- f | fotbal pe locul 4 în ela-»♦ samenttl) mondial înț. 
I fata tricolorilor fiind I j în ordine- 1 Brazilia,* | 2 Spania. 3 Danemarca. * ♦După România urmează»♦ Germania. Olanda. Ru-ț♦ sia. Anglia. Ttalia... Cre-J. J dem că Va fi cel mai II bun loc ocupat de noi I I în acest clasament. Ur-*♦ mează acum întâlnirile? ♦din preliminariile CM.»♦ unde sperăm că vom ț«continua să obținem vic-I T tocii fiind oarecum def | acum calificați. *
1I G1CA POPESCU î

I 
IA AJUNS IN TURCIA! 
j . !« Visul conducerii clu-f î bului Galatasaray din f I Istanbul s-a împlinit »♦ unul dintre cei mai va- J.♦ loroși jucători români I♦ ce evoluează peste ho- i J tare Gheorghe Popescu * I a semnat contractul său*♦ cu clubul pentru 3 ani. «♦ Sărbătorirea semnării 1 ♦actului a fost la măreț♦ înălțime Irfan Kurto-1 J glu. vicepreședintele* I clubului apreciază că| I cele 4 achiziții ale fot-l♦ baliștilor români vorț♦ contribui la intrarea e- I J chipei turcești în rân-* J durile marilor și puter- r I nlcelor cluburi etfropene »♦ Se poate, dacă vor venij♦ și rezultatele, dacă vor I♦ ajunge în Liga Campio-ț1 nilor. f
_______ _ v r i r

— Die director, după eum am văzut cum a- rată în prezent Complexul de pregătire al Clubului Școlar Sportiv Deva și căminul de cazare cu tbate amenajările, dotările efectuate și nu în Ultimul rând performanțele realizate de unii lirt&rl sportivi, vă rog 1 sft-mi spuneți cum ați rcvlștt ? Și pentru citi- lobii noștri descrieți, ftJartc pe scurt, cum se prezintă azi C.Ș.S. Deva ?— Tot ce am realizat până acum, împreună eh colegii ndștrl, cu a- ju torul unor sponsori — cărora Ie mulțumim și prin intermediul „Cuvântului liber" — este șl datorită sprijinului con-

0 adevăratăsistent din partea Inspectoratului Școlar, dlui Ionel Moș — inspector șef, care cunoaște deja de la fața locului tot ce am făcut și mai trebuie să împlinim aici. Pe scurt, Ia Complexul sportiv de pregătire aU fost reamenajate și dotate eu aparatură cele 5 săli pentru antrenamente la lupte, canotaj, baschet, volei și handbal, s-a modernizat sauna din incintă, a fost recuperat un microbuz casat și reparat capital și acum avem un mijloo de transport propriu, pentru deplasările la competițiile campionatelor sau la calificările concursurilor naționale, realizând însemnate economii la transport. Ne mândrim totodată cu noul cămin de cazare pentru sportivii noștri, dar și pentru cel veniți în deplasare, într-o clădire abandonată, aflață într-o stare generală de degradare — 9 camere

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DEVA

pepinieră de juniori de performanțăcu câte 6 paturi (noi), cu mochete pe jos, perdele, draperii șl în curând camerele vor fi dotate și cu mese și dulapuri. Tot aici, grupurile sanitare au fost refăcute și dotate cu tot ce este necesar. Ne-am gândit și la amenajarea ținui club, cu televizor, jocuri de șah și table ș.a.
Convorbire cu prof. PARTENIE MATEI, 

directorul Clubului sportiv Deva

Toate acestea, repet, cu sprijinul Inspectoratului școlar, care ne-a ajutat să primim această clădire cu două etaje. Fiindcă, jos, la parter am organizat și dotat o sală de forță proprie 1-— Nu ne îndoim că și rezultatele activității clubului, ale sportivilor de aici sunt pe măsura condițiilor mai bine a- sigurate în ultima perioada...
• • O» ’ • * • •

. ■.. r.——7
*■*■*•*»

— Categoric, da 1 Vreau să precizez că în urma unor migăloase selecții ce se efectuează de către profesori în școli și licee, la CSȘ vin în fiecare an școlar numeroși elevi; în prezent avem peste 700 de elevi la pregătiri. Or, de când ființează clubul nostru fânul 1954), mii și mii de 

elevi participi la pregătirile c» le facem, sport'll făcându-i pe absolvenți mai rezistdnțl fizic și psihic, unii dintre ei Obținând și performahțe înalte: titluri de campioni mondiali, europeni și balcanici la juniori, campioni naționali. Datorită clubului nostru, a activității laborioase, competente a antrenori” lor Vasile Dipconu, Marius Badistru, Stiopan 

Radu, Miron Deheleanu, Safar Csaba, Rozalia Safar, Victor Roșu, Cristian Manea, Mircea Fo- doreanu, Florin Lupu, sportivii noștri Suraj Moravan, iulian Blaga, Cristian Aur ne*au adus numai în acest an 8 medalii la lupte. Progrese importante s-au obținut la judo, volei. handbal feminin, canotaj p>-n calificarea la fazo’^ pe țară la unele discipline, promovata unor sportive *ia diviziile naționale, convocarea la loturile naționale ș.a.— Ce așteptați în acest an, în viitoarele ediții ale campionatelor naționale de juniori ?— O creștere valorică sensibilă față de anii anteriori: condițiilor create de pregătire. măiestriei antrenorilor și profesorilor, pregătirii complexe, superioare a sportivilor noștri, așteptăm cu încredere ca și sporturile de echipă să se ridice la niveiiil celor 

individuale. Este vorba î de sportivii de Ia bas- 1 chet, canotaj, volei să | ajungă în finalele pe țară, să promoveze jucători în loturile naționale.— Cu ce credeți că ar fi necesar să fie sprijinită conducerea clubului pentru atingerea a noi performante ?— Mulțumind călduros tuturor celor care au fost alături de noi, cu sprijin financiar sau material. am dori ca performerii noștri să fie stimulați, așa cum se face în orice țară dezvoltată a lumii. Este jenant pentru noi ca un campion mondial sau european și chiar național să’i înmânezi doar o diplomă. să-l feliciți I Un stimulent financiar ar da cu adevărat măsura valorii. satisfacția cuvenită sportivului performant, după sute de ore. de trudă la antrenamente (după orele de curs) și obținerea unei medalii strălucitoare pentru sportul românesc.
awav.v.vasvavav;Pagină realizată de 

SABIN CERBU

• mamil22 IULIE 1997
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Un copil nu-i un 
lucru oarecareîntre problemele pe care le-am abordat într-o recentă discuție cu dl Ti- beriu Hărșan, prim-procu- ror Ia Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara — a fest și cea legată de fenomenul infracțional în rândul copiilor și tinerilor. Iată, în esență, ce ne-a spus:„Din datele pe care le avem reiese clar faptul că frecvența infracțiunilor este mai mare la copii și tineri decât la cei în vârstă. Există în rândul tinerilor un fel de brava-

multe. Trebuie să spunem că destui părinți cred că copiii lor sunt buni sau foarte buni. Asta însă numai până când încep să vină surprizele neplăcute.Majoritatea tinerilor care comit infracțiuni provin însă din rândul familiilor dezorganizate. Familii în care părinții sunt despărțiți și în care copiii sunt complet în afara oricărei supravegheri, în a- fara oricărei educații. La un copil nu-i suficient să-i spui o singură dată, ci de sute de ori, cum să se
MĂRTURISIRI ALE UNUI PRIM-PROCUROR

i 
!
1

dă, de influențare reciprocă, mai ales influențarea copiilor de către cei mai mari.Cele mai multe infracțiuni în care sunt implicați tinerii sunt furturile. Mai există violuri și tâlhării, dar puține. Uneori se fură „copilărește" ca să spunem așa. Se fură dulciuri ori băutură, dar, prin natura faptelor, sunt calificate drept infracțiuni.în general, tinerii se influențează unii pe alții în rău, în comiterea de fapte rele. Furturile din mașini sunt în parte o rezultantă a acestei influențe. Din mașini au furat și fură copii, tineri, elevi.în colectivele de tineri există câte un individ care este un fel de conducător, de lider, care are influență, putere de convingere și comportament ce dă exemplu în rău. Sunt și copii, tineri de familii bune, care cad sub influența acestora.De multe ori stăm de vorbă cu părinții și ii întrebăm de ce copiii lor au ajuns la noi. Mai ales că unii fac parte din familii bine organizate, familii închegate, cu o stare materială bună, cu oarecare supraveghere și preocupări in educarea copiilor. Ei bine, cele mai multe răspunsuri sunt „nu știu". Adevărul este că, de multe ori, copiii prind momente când sunt în afara supravegherii părinților, în aceste momente, ei lac

poarte în societate. Aici este rolul părintelui.După părerea noastră, în prezent sunt prea mulți copii și tineri care comit fapte antisociale. între cauzele și condițiile care favorizează comiterea de a- semenea fapte, pe primul plan considerăm că este lipsa de cultură și educație, de supraveghere a copiilor de către părinți. Procesul educativ al unui copil nu este unul de două zile. Procesul de formare a unui om, de formare a unei conștiințe, a unui caracter se întinde pe durata a mulți ani, inclusiv după ce copilul a a- juns la majorat.Or, sunt mame care își leapădă copiii de mici. Sunt părinți care nu-și cunosc copiii, nici nu vor să știe nimic de soarta lor. Există, de asemenea, mame, părinți care procrea- ză, apoi Spun: „Dacă l-am făcut, îl dâu la stat". Mai rău decât alte viețuitoare care își părăsesc puii doar după ce aceștia pot să se descurce singuri. Un copil nu-i un lucru oarecare.Din păcate, conștiința unor părinți este foarte redusă. Nu există o responsabilitate civică, o responsabilitate părintească. Copiii unor asemenea părinți ajung pe străzi, în canale, în locuri deocheate. Tot ei sunt și viitorii infractori. Ori chiar actualii infractori".
\. NEAGU
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Ce frumos este în vacantă !
Foio ANTON SOCACI

A

I
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POEM DESPRE MARGINEA LUCRURILOR
Toate lucrurile au o margine, 
toate se termină undeva 
mai aproape de mine 
sau de altcineva.
Măcar pentru faptul că Intre mine 
și voi 
sunt atâtea margini 
este întotdeauna trist 
să vorbim despre 
lucruri.

ANNEMARIE SORESCU, 
elevă, Hunedoara

I

UN GÂND Șl O POANTĂ LA CLUB T
Q „A îndrăzni, ca și a greși în încercarea de a 

atinge un țel uman este o calitate umană de tolerat. A 
nu îndrăzni și, de aici, a raționa că ești perfect în li
mitele unui sistem delimitat, nu mai constituie o cali
tate umană ci, dimpotrivă, o încălcare a ceea ce este 
uman, dacă vreți doar și prin simplul fapt că este vor
ba de un act împotriva firii, care este veșnic dispusă 
la progres".

CRISTIAN BARNARD, 
(Mărturii despre tineri și tinerețe)

INTRE... GANGSTERI
0 Pe la miezul nopții, un tânăr infractor pătrunde 

în casa unui compozitor fără să știe că acesta este 
înăuntru.

Cufundat în creațiile unei compoziții, acesta nu-i 
observă prezența. Terminând lucrarea, trece la pian 
și execută cu virtuozitate.

Hoțul lasă lucrul și, așezat pe un scaun, îl ascultă 
extaziat, privind cu admirație cum îi fug degetele pe 
clape. La terminare, maestrul îl întreabă placid:

— Ei, ce părere ai, îți place ?
— O maestre, ești extraordinar! Cu digitația ma

tale, ce treabă bună am face noi doi intr-un tramvai l

♦ 
i

♦

!
I

Vara... Anotimpul 
mai călduros al anului, 
când soarele strălucește 
mai tare ca oricând, când 
cerul e mal senin ca ma
rea și totul parcă e în
văluit în mantia frumu
seții, care împodobește 
atât natura și vietățile 
ci, cât și pe om.

Când copacii încep 
să-și scuture florile mul
ticolore și parfumate, știi 
sigur că regina frumuse
ții, vara, nu e departe. 
Parcă in tăcerea nopții 
îi auzi pașii grăbiți cu 
care' se îndreaptă spre 
ținutul nostru. Nu trece 
mult timp și poți vedea 
că în jurul tău se pro
duc schimbări 
loose. Printre 
pomilor apar deja 
mele cireșe, ce se 
coace în 
soarelui arzător, 
din rondouri, cu 
nițele lor firave, se 
grămădesc care mai 
care să-ți încânte privi
rea și să-ți umple nările

miracu- 
frunzele 

pri- 
vor 

dezmierdarea 
Florile 

tulpi- 
în- 
de

Tălmăcirea viselor — în ce măsură sunt credibile ?Cunosc și eu acele mici broșuri care se zic tălmăcitoare de vise, care-ți spun că dacă visezi aur înseamnă bogăție și dacă visezi pui de găină înseamnă că neapărat a doua zi să tragi un loz pentru că norocul îți va surâde.Există însă cu adevărat posibilitatea „tălmăcirii viselor" și asta se face cu ajutorul psihanalizei. Și în psihanaliză există anumite simboluri care apărând într-un vis pot însemna ceva anume, dar visele se interpretează mereu într-un anumit context. Ele mereu caută exprimarea realului. Un vis într-ade- văr vrea să ne spună ceva, folosind un bogat limbaj simbolistic: coduri, mesaje, semnificații. O persoană având în realitatea cotidiană o anumită problemă care o preocupă mult peste zi, desigur, va avea probabil și un vis legat de problema respectivă. în vis însă apar alte imagini
MUSIC BOX Aerosmith (II)

Pe Steven nu-l prea 
interesa școala, fiind un 
tip hiperactiv și scârbos, 
care era ținta unor glu
me ale colegilor datorită 
buzelor sale groase. Ste
ven aștepta cu nerăb
dare vacanța, când ple
ca la uriașa proprie
tate a părinților săi din 
Neiv Hampshire/Boston.

Cariera muzicală a lui 
Steven nu a început ca 
pianist sau solist vocal, 
ci ca baterist (bateria 
fiind un instrument care 
ii consuma foarte bine 
energia}. Primul său con
cert a avut loc la Su- 
napee Lodge Grand Ho
tel, cu orchestra de swing 
a tatălui său. Schimba
rea spre rock’n’roll se 
datorează cercului de i prieteni, in care Steven 

( a intrat. El a cântat in 
. grupul Green Mountain 
’ Boy în care, după sho- t wuri, se consumau can- j tități mari de droguri.

Este- prins că aduce dro
guri în școală și părin
ții, îngrijorați, îl transfe
ră la școala Quintano, o 
școală pentru copii-pro- 
blemă. Interesul lui Ste
ven pentru muzică nu 
scade, el fiind fascinat 
de discurile grupurilor 
The Beatles și The Rol
ling Stones.

In 1964, după ce are 
două eșecuri cu grupurile 
The Maniacs și YAKS, 
Steven (16 ani) formează 
la New York grupul 
Strangeurs, in care era 
atât baterist, cât și so
list vocal. Deși nu cân
ta compoziții proprii, nu
meroasele concerte cu 
acest grup i-au îmbogă
țit experiența. După ce 
numele formației devine 
Chain Reaction, apar și 
primele compoziții pro
prii realizate cu produ
cătorul Don Solomon. 
Grupul Chain Reaction 
a cântat in deschiderea 
unor trupe cunoscute,

cum ar fi The Yardbirds, 
Beach Boys și The Byrds. 
In 1966 apare primul 
disc single al grupului 
Chain Reaction, intitu
lat The Sun (prima com
poziție a lui- Steven), 
realizat cu producăto
rul Andy Traum la casa 
Date Forecast. Discul 
este un eșec, însă Steven 
nu cedează și împreună 
cu producătorul Gene 
Rădice realizează piesa 
You Should’ve Been Here 
Yesterday. Apoi intră în 
studiourile CBS din New 
York și înregistrează pie
sa When I Need You (ce 
va apărea însă pe disc 
mult mai târziu, cu oca
zia culegerii Pandora’s 
Box).

La 10 septembrie 1950 
s-a născut Anthony Jo
seph Perry, în orășelul 
Lawrence / Massachu
setts. In ciuda câtorva 
perioade, în care s-a cer
tat cu Tyler, părăsind 
temporar trupa, Joe

• • • »
cu parfumul lor îmbată-ț 
tor. Petalele catifelate i 
ale trandafirilor se des-[ 
fac încet, încet, în mân-î 
gâierile blânde ale raze-i 
lor de soare, trimițând j 
pe aripile vântului par-» 
fumul lor plăcut, până ț 
în zare. j

In zilele caniculare alef 
verii totul parcă amu- f 
țește. Nici un trecător nuț 
se vede pe strada pustie.* 
Parcă nici vântul nu sej 
mai încumetă să sufle, i 
doar o adiere trece din* 
ram în ram. Pe cerul cat 
sticla nu se mai vede»: 
nici un nor. Totul e co-L 
pleșit de căldura verii. I 
Dar, odată cu revenirea * 
serii, răcoarea își face f 
apariția. In curând, ma-» 
ma-noapte își va întinde;, 
pânza neagră peste oraș. 
Pe bolta întunecată ste
lele argintii lucesc ca T 
niște mărgăritare. Iar de1.’ 
după deal răsare mândra ■ 
lună, ca o crăiasă a nop-,, 
ții, ce așterne liniștea 
peste întregul oraș. Noap- ' 
te bună!

SILVIA OPREA, k
elevă — Brad J.

Mihaela, decât In realitate, problema va apărea codificată, visul fiind un mesaj car' într-adevăr se poate des cifra. Dar în nici un caa psihanalistul nu va spune că un câine înseamnă credință și un șarpe înseam
nă invidie. Cu asta vreau să spun că nu sunt demne de luat in seamă acele broșuri de pe tarabele cu ziare.Dacă ai un vis, poate chiar un coșmar care se repetă de mai multe săptămâni — după cum îmi scrii — și care te irită 
deja, cel mai indicat ar fi să cauți un psiholog — 
cam greu vei găsi un psihanalist la noi. Probabil ai o anumită problemă pe care, deși nu vrei să O recunoști, ca apare în subconștientul tău, manifes- tându-se în vise.Deci, nu te mulțumi CU broșurile tălmăcitoare 1 apelează la specialistul care te va putea cu adevă- rat ajuta.

INA DELEANU

Perry a fost spiritul lup
tător al formației Aero
smith, un rocker adevă
rat, care nu și-a deza
măgit colegii și fanii. 
Cuplul Tyler — Perry 
(principalii compozitori 
și textieri ai grupului 
Aerosmith) a fost pore
clit de critici Toxic Bro
thers datorită viciilor co
mune. Dacă cei doi nu 
se întâlneau în cofetăria 
unde lucra Perry, carie
ra lor independentă ar 
fi avut poate rezonan
ță, însă cu siguranță nu 
atingea valoarea pe care 
au realizat-o în cadrul 
grupului Aerosmith. In
tre cei doi există o tele
patie genială, lucru de
monstrat de perioada 
1979—1984, în care Perry 
a părăsit grupul: Tyler 
fiind debusolat, muzica 
grupului Aerosmith a 
pierdut foarte mult. (Va 
urma).

IIORIA SEHEȘAN
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Dureri și doleanțePrimăria comunei București, în amiaza zilei de iulie, nu avea nici un „vizitator". Localnicii își vedeau de fân sau alte lucrări, profitând de ziua fără ploaie. Din discuțiile cu secretarul primăriei, dl loan Doica, cu dnele Maria Tiu, tehnician agricol, și Elena Mirela Furdui, funcționară, am notat realizăriio dar mai ales „durerile" și „doleanțele" celor 221G locuitori din cele 5 sate ale comunei.Intre lucrurile care-i bucură pe oameni este faptul că s-au alocat fonduri pentru căminul cultural, ce se realizează în clădirea destinată inițial pentru locuințe. De asemenea, este o împlinire repararea celor 10 km de drum de la Bucureșci la Curechiu. E- ra în lucru drumul Bucureșci — Rovina, urmând ca în această săptămână să înceapă turnarea asfaltului. Și-ar mai dori modernizarea drumului spre Șesuri și „dacă județul ne-ar ajuta" și a celui dintre Curechiu și Balșa. Dar dacă drumurile, fie și partial, nu îe dau oamenilor ureri de cap, în schimb transportul pe el e o problemă. Acum nu circulă nici un autobuz, exceptând dubcle-convenție pentru mineri, decât joia când e ■târg la Brad. In timpul școlii „circulă mașini, dar prost" și copiii au greutăți privind ajungerea la cursuri. Referitor la școli trebuie precizat că cele din Curechiu și Rovina au fost zugrăvite din primăvară; la Merișor s-a desființat de
Mai multe posturi 

telefoniceLa Buceș, centrala telefonică. funcționează în sistem semiautomat, la ea fiind conectate 120 de posturi telefonice din comunele Buceș și Blăjeni, ne
.■ZVWiVJVWWAWiV

Pâine 
de CrișIn satele comunei Blăjeni pâinea cea de toate zilele ajunge proaspătă și caldă, brutăria aflându-se relativ aproape de centrul comunei — în satul Criș. Mai mult decât atât, pâinea albă și neagră de Criș ajunge și pe raza comunelor învecinate — Bucureșci, Ribița, Luncoi și Crișcior. Așa încât la brutărie se lucrează practic în flux continuu, cele 6 muncitoare de aici scoțând pe parcursul celor trei schimburi în jur de 1500 de pâini pe zi, după cum ne spunea dna Mariana Stângă. Asta — în condițiile în care, evident, sunt asigurate permanent materiile prime necesare — pe de o parte, făina albă (adusă de la Deva și de la Alba luiia) iar pe de altă parte păcura pentru funcționarea cuptorului.

2 ani iar cea din Bucureșci necesită reparații serioase, una din săli fiind nefolosibilă din cauza prăbușirii tavanului.Intre „durerile" comunei, prima enunțată de interlocutori se numără absența unui medic. Deși s-a organizat concurs în aprilie, până acum nu s-a prezentat nimeni la post și nu mai vine de două ori pe săptămână nici doctorița din Crișcior. Așa că asistența sanitară este asigurată doar de o asistentă pediatră.Tot la capitolul „dureri" este și funcționarea defectuoasă a centralei telefonice. Dar cea mai supărătoare dintre toate este desființarea oficiului poștal și mai algș faptul că acum mașina cu corespondență, presă și colete nu mai merge până la agențiile din sate, ci se oprește jos, la intersecția din Bucureșci. în felul acesta factorii poștali sunt obligați să care în spate, spre și dinspre sate, colete, scrisori ș.a., ceea ce le face foarte dificilă munca.Ar mai fi și alte aspecte care-i îngrijorează pe lucrătorii Primăriei Bucureșci, ca de pildă sporul natural al populației. In acest an s-au înregistrat 7 nașteri, 26 de morți și 8 căsătorii. Dar la fel de prost stau lucrurile, din acest punct de vedere, și în alte comune. Și vor mai sta astfel câtă vreme cei ce și-au părăsit mai de mult gospodăriile nu găsesc motivația reîntoarcerii la vatră.

spunea dna Viorica Ghifor, telefonistă. Atâtea câte sunt, solicitările abonaților sunt ■ în general rezolvate, neexistând probleme deosebite. Recent a fost finalizată și o reparație capitală la nivelul cablului telefonic, iar principalul obiectiv l-ar constitui, în continuare, mărirea capacității centralei, respectiv extin- I derea numărului abonaților ( 6 la Stănija și 20 la Du-. | păpiatră). 1
I

• Trei gospodării din | Buceș sunt în pericol din 
« cauza alunecărilor de te- 
| ren. Anul trecut s-au e- 
. fectuat excavări în loca- 
I litate de către Drumurile 
J Naționale. Nu s-a făcut 
Izid de sprijin, și ploile au 

favorizat alunecările de 
• teren. Cum afirma dl vi- 
| ceprimar Mărcuș, tot de 
> datoria Drumurilor Na- 
| ționale (șef la Brad dl 
! Sorin Dudaș) ar fi și cu- 
Irățarea șanțurilor de pe 

marginea șoselei aferen- 
I' te. Nici într-o situație nu 

există însă înțelegere.
J • Ponderea comerțului 
I în Buceș o deține coope- , rația. Cu excepția satu- 
! lui GfnhrJ-i-, în tuenro j sat funcționează câte un 
■ magazin general și un

Primar nou, ambiții noi
Din iunie anul trfecuîț 

primar la Blăjeni este dl 
Traian Lazar. A moștenit 
o situație de neinvidiat, de
oarece „nu s-a făcut aproa
pe nimic" în privința rea
lizării unor obiective de 
interes obștesc, tn prezent, 
unele lucrări gospodărești 
în sate s-au finalizat, al
tele se află in curs. „Acum 
sunt mulțumit de suma a- 
locată de la buget, ceea ce 
ne va permite să termi
năm lucrările ce ni le-am 
propus” — spunea.

Conlucrează bine cu dl 
loan Bogariu, viceprimar, 
cu consilierii din Plai, Vul
can, Criș, Sălătruc — res
pectiv dnii Simion Vârtel, 
Mircea Micu, Constantin 
Lupaș, Nicolae Ștefan, ceea 
ce face posibilă materiali
zarea gândurilor, ideilor 
venite de la săteni.

„Ușa primăriei este des-

Efectivele de 
animale 

stagneazăLa Circumscripția sa- nitar-veterinară Buceș dnii loan Pescar, asistent veterinar și Gelu Igreț, operator însămânțător, întocmeau ceva situații. I-am întrebat ce animale dețin oamenii comunei. Din evidențele existente la sfârșitul lunii iunie rezultă că sunt 1784 bovine, din care 850 vaci și juninci, 1926 ovine, 812 porci, 48 de cai și păsări. Animalele sunt sănătoase, bolile infecțioa- se lipsind. Doar accidental apar cazuri de indigestii sau congestii, pentru care sunt operativ solicitați veterinarii, ce le asigură și medicamentele de primă urgență, ca și alte servicii și operații specifice. Dar ceea ce ar trebui să dea de gândit celor care pot avea un cuvând de spus în valorificarea produselor a- nimaliere — în principal lână și lapte — este faptul că efectivele de animale stagnează, chiar dacă oa- ’ menii ar putea crește mai I multe. I
Pe scurt

birt. Sunt concurate de 
particularii din Mihăileni, 
Buceș, Vulcan, Dupăpia- 
tră și Stănija (in fiecare 
sat câte două magazine).

• Blăjeniul are 604 
gospodării și o populație 
de 1800 de persoane. Ti
nerii sunt mai puțini, de
oarece de-a lungul mai 
multor ani indicele de
mografic a fost negativ 
și se menține în scădere.

• La dispensarul din 
Blăjeni au început lu
crări de faianțări și re- 
compartimentărl. Până 
acum s-a finalizat o mo
dernă încălzire centrală, 
și există fondurile pentru 

chisă pentru oameni — 
spunea. Problemele lor sunt 
în atenția noastră, și încer
căm să le rezolvăm toate, 
bineînțeles în cadrul . le
gii".

Notăm că doar câteva ca
zuri mai sunt de rezolvat 
în ceea ce privește atribui
rea suprafeței de pădure, 
dar că se vor finaliza' în 
această lună, după ce va 
veni topograful de la Criș
cior. „Bine e că pădurea 
se exploatează în regim sil
vic, nimeni nu-și face de 
cap".

— Care-i puterea econo
mică a populației?

— O consider bună. Blă- 
jeniul nu-i o comună de 
oameni săraci. Chiar și pe 
dealuri oamenii au ce le 
trebuie, căci lucrează și in gospodăriile proprii și 
majoritatea sunt salariați la 
Mina Barza, ori pensionari.

continuarea celor propuse. 
Locuitorii sunt mulțumiți 
și pentru reînființarea ca
binetului de stomatologie.

• In trecut, satul Stă
nija a reprezentat un a- 
devărat centru aurifer, nu 
mai puțin de 27 de mi
ne particulare de aur as
cunzând în adâncurile lor 
strălucirea metalului gal
ben. A fost atâta încât 
și drumul din sat putea 
fi pavat cu aur, ne spu
nea dl viceprimar, Tra
ian Mărcuș. Cu toate a- 
cestea, drumul n-a fost 
acoperit nici măcar cu 
asfalt, până acum rămâ
nând singurul din comu- 

Unii contractează cu statul 
tăurași, alții vând porci.

— Răspund -oamenii che
mărilor dv?

— Da. Depinde, cred, în 
mare măsură de primar. 
Atunci când cineva le dă 
un impuls, sunt receptivi. 
Recent la Vulcan am orga
nizat o clacă, la care au 
răspuns câteva zeci de băr
bați. „Până acum — zi
ceau oamenii — nu ne-a 
întrebat nimeni de sănă
tate".

— Cum veți menține dia
logul cu sătenii?

— Intenționez ca periodic 
să ajung în fiecare sat. 
Pentru a discuta cu cetă
țenii organizat despre pro
blemele ce interesează obș
tea și pentru a le și re
zolva în limita posibilită
ților materiale ale comu
nei.

I nă neasfaltat. Curând in- J să vor începe lucrările și | 
la modernizarea acestui » 
drum, în timp ce la Du- | 
păpiatră se lucrează în ’ 
prezent, prin grija Consi- l 
liului Județean fiind alo- J cate 320 și respectiv 500 j 
milioane de lei pentru 9 aceste lucrări. •
• Dintre mijloacele de | 

transport care fac legătu- » 
ra între satele comunei |Buceș și zonele învecina- J
te, cel de pe ruta Stăni- > 
ja — Brad — Deva (a- I
parținând unui întreprin- J
zător particular) s-a do- | 
vedit a satisface în cea * 
mai mare măsură trebuin- | 
țele locuitorilor comunei,. » 
în drumurile lor mai mult I sau mai puțin zilnice pe J 
această rută. >

In miez de iulie și de vară oamenii satelor se „luptă" cu coasa și grebla, cu sapa și pe alocuri cu secera. Și la Buceș. în 17! iulie, oamenii coseau, bu- curându-se de ziua însorită, după multe altele în care s-au uitat neputincioși la coasă ori la fânul cosit ce putrezea de-atâta ploaie.Dar la Primăria Buceș am notat și alte preocupări. Pe raza comunei nu sunt întreprinderi, doa» barajul de la Mihăileni, care, după spusele dlui Traian Mărcuș, viceprimar, le creează „mai mult probleme" și a cărui finalizare nu se întrevede prea curând după banii alocați. Oamenii locului n-o duo—.. ■■ ------------- - —vr
In miez
de vară

prea rău, mulțf bărbați lucrând la minele din zonă. Unii localnici au dobândit^ prin Legea 18. pământ în județele Alba și Arad, pe care l-au arendat și obțin produse ori bani. In comună n-a fost CAP, da» aici se fac doar cartofii și porumbul, iar dintre leguminoase rădăcmoasele. Insă recoltele sunt dijmuite de mistreți.între cei 2685 de locui-, tori ai comunei există însă și persoane cu proMeme materiale. Beneficiari de ajutoare sociale sunt 52 de oameni, dintre care 3i de rromi din Mihăileni (sau Berlin cum i se mai zice cătunului) și restul bătrâni fără pensie, fără pământ și în imposibilitatea de a lucraFiind vară și școlile a- flându-se în vacanță, ele se află în reparații și igienizări. La Școala Stănija reparațiile capitale sunt în curs, în timp ce la După- piatră s-au terminat șl școala arată bine. în celelalte sate — Buceș, Mihăileni, Grohoțele — se execută dgar reparații curente și igienizări, în funcție de fondurile disponibile^ In comună nu se desființează nici o școală, in schimb au fost reduse 2 posturi de educatoare. Dra Luminița Ursa, educatoare, era în activitate la școala de centru și este una dintre cele cărora li s-a redus postul, deși avea în anul școlar trecut înscriși 26 de copii. A început reforma (restructurarea?) în învățământ. Când se vor vedea și alte efecte...?!

xyix-xyx-xx-: ...... .
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S.C. „Canarom" nu este 
dispusă să renunțe la 

personalul calificat 
și competent al 

„Avicolei1* de la Mintia

JOB
SEARCH

In t

J
ț

Privatizarea prin cumpărare de către SC „Canarom" SA a pachetului majoritar de acțiuni ale staulul din SC „Avicola" Sfinția a devenit o realitate economică. Achitarea 
in baza contractului de vănzare-cumpărare — în varianta inițială — a avansului de 30 Ia sută îi dădea dreptul cumpărătorului să-ș instaleze Ia Avicola consiliul său de administrație, să preia patrimoniul și să înceapă administrarea Iui, potrivit intereselor economice proprii, cu respectarea clauzelor contractuale. Pre

luarea s-a tergiversat, din- tr-o cauză sau alta, de care nu ne ocupăm aici. între timp, prin Ordonanța nr. 37 din 10 iulie 1997, a Guvernului României, Legii 55/1995 pentru accelerarea . procesului de privatizare 
i s-au adus modificări ca- 're, după părerea noastră. I nu au darul să accelereze privatizarea, facilitățile nropuse prin aceste modifi- 

; cări capitalului autohton 
sunt doar în aparență facilități.Deși potrivit principiu
lui juridic al neretroacll- vității, contractul dintre cele două părți în varianta inițială avea valabilitate

juridică, FPS l-a modificat și adaptat Ia cerințele din Ordonanța 37.Am făcut această punere în temă deoarece între varianta inițială și cea modificată a contractului cu FPS sunt deosebiri de esență în ce privește soarta a peste 500 de angajați ai SC „Avicola".In varianta Inițială a contractului, SC „Canarom" se obliga să mențină în primii doi ani de la cumpărare cele 500 de locuri de muncă. în varianta modificată — doar negociată, nu ii semnată de părți la FPS — nu se mai menține această obligativitate pentru cumpărător. în a- ceastă situație, societatea supusă privatizării prin vânzarea pachetului majoritar de acțiuni ale statului a procedat la preaviza- rea tuturor salariaților, iar la împlinirea termenului de preaviz — Ia desfacerea contractului lor de muncă. Astfel, de vineri, 18 iulie, SC „Avicola" Mintia mai are doar un singur angajat, directorul societății.Care va fi totuși soarta acestor oameni disponibl- lizați în condițiile legii, cu plata a 6—12 salarii lunare — l-am întrebat, în mod

fireso pe administratorul și principalul acționar al societății cumpărătoare, dl Remus Borza.„După cum nu am angajat nici un om la „Avicola" Mintia, nici nu am desfăcut vreunuia contractul de muncă. Inițiativa aceasta, aplicată înainte de încheierea contractului, în noua lui formă juridică, seamănă a „tactica pământului pârjolit" și aparține conducerii Sucursalei Județene a FPS șl vechiului consiliu de administrație.Ce pot să spun acum este că la preluarea de către SC „Canarom" a Avicolei, aceasta va trebui să înceapă să producă, la scurt timp. $i va trebui să producă cu oameni care curtosc munca în avicultura. Cine .ar putea-o cunoaște mai bine decât foștii angajați? De aceea îmi mențin și în continuare oferta, de a încheia cu aceștia noi contracte de muncă. Faptul că acum sunt obligat să desfășor activitate economică cu forță de muncă specială nu este pentru mine un a- vantaj economic. îmi mențin, deci, oferta și cine vrea să muncească la „Avicola", este bine primit. Dar muncă cinstită și corectă, pentru o plată pe măsură".
*•*•*•*•*•*• 1 *•*•*•*•*<*•

I IMCOMEX ■ LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
In calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

ARCTIC 
GĂIEȘTI

PHILIPS
■■

NEI ■ DAEWOO i GOLDSTAR

Vă oferă la cele mai mici preturi :
• TELEVIZOARE COLOR • ERIGID1.RE. CONGELATOARE ’ ȘI VII RlKtț I 
rRIGORH ICE • MAȘINI DE SPĂLA! • ARAGAZE CU 3. 4 Șl-5 OCHIURI 

BUIELII DE ARAGAZ • BOILARE 1.1.EC1 RICE • VIDEO PLAVE.RE Șt
VIDEO RIXORDI Rl- • ASPIRAIOARE • MIXERE' Șl FOliOII 
Bucătărie • storcătoare de fjguCTE • cqvqareȘi moci ie ni,.

Și multe altele !!!__________________________
Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpără aceste produse și cu M 

£ PLATA ÎN 12 RATE ?
CU AVANS NUMAI 1 O %
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pe care le puteți ț
despre locurile de 

J muncă în străinătate sunt multe și diferite — unii sunt foarte bine ca- 
’ lificați în meseria sau în profesia lor și iși dau seama că ar putea să își 
i mărească substanțial venitul, fie datorită salariului mai bun, fie dato- 
ț rită impozitului mai scăzut (sau datorită ambelor) — alții au probleme 
I cu găsirea unui loc de muncă, doresc să trăiască o aventură sau pur 

simplu simt nevoia să plece pentru un timp. In majoritatea cazurile, 
dorința unui nou stil de viață este foarte mare. Prima întrebare pe 
care oamenii o pun de obicei este : Sunt multe locuri de muncă dispo
nibile în străinătate (în special pentru persoane necalificate) ? Iar a doua 
întrebare este: Unde pot să aflu mai multe despre aceasta ? De ce JOB- 
SI.ARCH OVERSEAS ?

Credem că JOB-SEARCH OVERSEAS este singura publicație dis- ( 
ponibilă în România astăzi cu o gamă atât de largă de locuri de muncă ț 
in întreaga lume. La fiecare 2 săptămâni apar sute și sute de noi locuri 
de muncă în lumea întreagă. Iată doar câteva dintre locurile de munca 
(din mai multe surse diferite), care au fost publicate în ultimul num^r: 
maiștri-tâmplari — Caraibe ; muzicieni și entertraineri — in intreaga 
lume; decoratori florali — Bermude; dansatori — în întreaga lume; 
personal hotelier și de restaurant — Alpli elvețieni, Germania,- ingineri, 
electricieni — Arabia Saudită, Africa și Orientul îndepărtat; ingineri 
electroniști — S.U.A. și Australia; secretare și dactilografe — Franța, 
Spania, Grecia și S.U.A. ; femei de serviciu — Italia, Grecia; operatori 
șenile — Orientul Mijlociu, Africa; contabili — Pakistan; ingineri sub
acvatici — Norvegia și Orientul îndepărtat, specialiști computere — 
Australia; lucrători de acoperișuri — Canada; profesori — Hong Kong: 
geologi — Africa de Sud; pianiști — Bermude; instructori sportivi și 
alți membri de personal — cluburi de plajă în Grecia, Corsica și Tu 
cia; locuri de muncă de vară Ia ferme — Elveția; personal de club ș. 
curieri — Mediterană și Caraibe; muzicieni — S.U.A., Mexic și Caraibe; 
voluntari Kibbutz — Israel; profesori de engleză — Japonia, China, 
America de Sud, Africa, Italia, Grecia, Turcia; asistente medicale — 
Caraibe și S.U.A ; medici — California; vânzători — Canare, Madeira; 
ingineri planificare — Malaezia, Orientul Mijlociu; ingineri/mecanici 
aviație — SU.A. i stenografi — Australia; ingineri software — în în
treaga lume; mecanici instrumente — Australia, Orientul Mijlociu; Au 
Paris — S.U.A., Spania și Israel; instalatori — Germania, Orientul Mij
lociu; personal medical — Nepal; moașe — S.U.A. și Bangladesh; pă
durari — Africa; secretare —- Franța. Olanda, Germania; bone — dife
rite țări; tipografi — Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud; mun
citori în tabere de copii — S.U.A. ; mecanici auto — S.U.A. ; Antarctica; 
personal de tabără — Corfu, Italia și în alte locuri; vânzători de ma
șini — Germania, și multe, multe altele !

Noi facem mai mult decât atât, vă vom spune exact cum trebuie 
să procedați pentru a le obține pe acestea. După cura ați observat și 
d-voastră, locuri de muncă disponibile există în toată lumea, totul este 
să știi cum să ajungi la ele. Majoritatea locurilor de muncă publicate de 
noi sunt disponibile în mai toate țările lumii, țări pentru care obținerea 
vizei nu mai este o problemă. Majoritatea firmelor asigură transport, 
cazare și masă. Ce mai așteptați ? Fie că doriți un post permanent, un 
post temporar, de sezon, cu jumătate de normă, ocazional, călătorii ief
tine (sau chiar o aventură), nu vă puteti permite să nu vă abonați 
ACUM la JOB-SEARCH OVERSEAS.

Informații neprețuite pe care le puteți afla doar abonându-vă Ia 
JOB-SEARCH OVERSEAS pentru mai puțin de 400 Iei^zi.

Cu numai 79 800 lei taxă de abonament pentru 6 luni sau 149 800 
lei pentru 12 luni, inclusiv taxele poștale și cele de ambalaj, poate fi

I

I

• Ești șomer și vrei să te angajezi ?
• Crezi că nu ești plătit atât cât meriți ?
• Consideri că nu ești apreciat la adevărata valoare ?
• Ești sătul și nemulțumit de ocupația prezentă ?
• De ce să nu lucrezi și să locuiești în străinătate sau 

să petreci o vacanță lucrativă la soare ?
Doriți să începeți o viață nouă în străinătate? Doriți un post de 

vara la soare sau un post de iarnă într-o stațiune montană de schi ? Cine 
nu ajunge, la un moment dat, să fie plictisit de aceeași rutină veche șl 
monotonă a drumului zilnic spre întreprindere sau spre birou — sau 
mai rău cine nu se satură de lipsa distrugătoare de 
jului ?

Puteți l Dar, aveți nevoie de toate informațiile 
găsi pentru a vă face planurile cele mai bune.

Motivele pentru care oamenii solicită informații

activitate a șoma-

1

1

(

I ( 
I 
I 
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I 
I 
I 
I

■*-*-*■ -L A—v ILXzxClC Cele VA e. Cil 11 r-zCAACA J ț ILL

1 cea mai bună investiție pe care ați făcut-o până acum I Dar grăbiți-vă I 
| Ați putea pierde șansa vieții ! Așa că nu o lăsați să treacă pe lângă dv. 
I Achitați contravaloarea abonamentului ales, prin m?nd?.t sau di

rect în contul : 401002255000 B,C. „Ion Țîri£e“, Timișoarâ/pentru S.C 
ROMANIA-INFORMATION-SYSTEMS S.R.L. Trimiteți numele, adresa 
și dovada efectuării plății la O.P. 14, C.P. 1145, 1900 Timișoara.----------------  ------------------  — ------- -------------------------------------------- 1
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PERIOADA 22—28 IULIE 1997
BERBECProbleme cu părinții j n-ar fi exclus să mediați conflicte cu ei. Imaginație în rezolvarea unor chestiuni financiare. Veți primi bani, vă gândiți la o călătorie. Duminică cheltuiți mult. Partenerul de afaceri vă face încurcături, dar e bine să mânați reproșurile.
TAUR

a-
întâlnire cu cineva la serviciu, strălucite, terială. Popularitatea dv este în creștere. Relațiile cu persoane de sex opus vă sunt favorabile. Călătorie de afaceri, semnați un contract avantajos. Evitați trageți sfori.

de Inițiative realizare ma-

GEMENI

să
Realizare sentimentală. Situația sănătății dv nu-i cea mai bună. O mulțime de drumuri scurte vă vor obosi, încercați să ascundeți greșeala făcuta, dar nu procedați bine. Riscați să aflați lucruri neplăcute. Dorința de schimbare s-ar putea tiza duminică, laritatea dv este ta maximă.

concre- Popu- la limi-
RACNu vă încredeți în cei pe care-i vedeți prima oară. Veți cunoaște o persoană de sex opus foarte agreabilă. Inspirația vă favorizează. S-ar putea să aveți unelenemulțumiri pe plansentimental sau câștiguri Aveți proble- dar nu Vești demodes, e.me cu banii, vă îngrijorați, la depărtare.
LEU

scdtidiâhmhdependefhtȘ®^

i

I
derobă. Capacitate mare ț de a face conexiuni ra- * pide. Se țes intrigi în 1 jurul dv. La sfârșitul î săptămânii ocupați-vâ J de activități de divertls- * ment. .. .........................................lie pe niri. Discuții tn faini- țtema unei moște-

SCORPION

Shell Gas Romania S.A.
CAUTADistribuitor GPL în butelii în județul HUNEDOARAJI

I ♦I 
i

Azi Aveți o afacere, aspectul exterior, ceea î ce face o bună impresie. * Vineri energie mentală: * veți rezolva multe pro- • bleme. Sunteți depășit • de probleme, dar fami- 1 lia este alături de dv. J Duminică sunteți roman- | tic. La slujbă, ați putea * fi promovat. •
Aveți idei nenumărate * dar cei de la serviciu * nu sunt alături de dv. • Este posibil să primiți l un cadou. Realizare de * natură intelectuală, lnspi- • rația compensează forța» dv. de muncă minimă. i Stare de iritare, lipsă de răbdare- Un film, o. piesă de teatru s-ar po- * trivi cu starea dv. Du- ♦ minică. tot ce veți în- • treprinde va fi încununat» de succes.

sunteți cooperant, ocazia să finalizați Vă preocupă

SĂGETĂTOR

CAPRICORNîntrevederc cuvăcap- •

Acesta trebuie sâ îndeplinească următoarele condiții:
0 Experiență în domeniul transportului sau în activitate de 

distribuție en-gros a produselor de larg consum. Activitatea de 
distribuție pentru o altă societate multinațională constituie un 
avantaj.

0 Garanții financiare solide.
0 Buna integrare în comunitatea de afaceri locală.
0 Interesul dea investi într-o afacere profitabilă pe termen lung.
0 Dorința de a dezvolta o activitate nouă într-un sistem occidental.

I

Cei interesați pot obține informații suplimentare la

o
S.C. ARCTIC S.A.

MURAL CASA
O1ERTA 

EXCEPȚIONALA 
— CELE MAI 

MICI PRETURI 
DE PE PIAȚA

O persoană oficială programul pesta __Partenerii de afaceri vă » propun o afacere intere-» sântă. Atenție la ceeaj, ce spuneți 
să faceți gafe. Nu bazați pe ajutorul tenilor. Aveți de planuri de viitor, ce vă tensionează.dv consideră că să-i subminați autoritatea. ț Cineva cu funcție portantă se oferă ajute.

MURAL QUARZO

arctic sa. !
%

I
%

I
•*

I*
I
*

I
w

I
I
w

I
I
I
I
I
I

vopsele lavabile pentru 
zugrăveli interioare și 
exterioare — import 

Italia

I----ceeaj,căci riscați 
■ i vă »prie- I făcut i• ceea i Tatăl f vreți * "rnto« *im- , să vă »

Iîntr-o »

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 — 1 221 000 lei.! -

Frigider 230 1/cu 2 
Congelator 120 1 •— 
Congelator 160 I — 
Congelator 210 1 — 
Congelator orizontal 113 1 
Congelator orizontal cu 

370 000 lei.

Vi le oferă

MAGAZINUL VALENTIN
din Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160.

deschis zilnic între orele 8—19
465 000 Iei.
uși — 1 696 000 
1 228 000 Iei.

1 560 000 lei.
1 831 000 lei.

1 085 000 Iei. 
vitrină 113 1

Frigider 240 IpreaO zi sunteți cupați rii nesperate din copiilor, tă, bani viciului, face o tată. Partenerul de viață riscă să piardă niște bani. O propunere afaceri vă va lua surprindere.

grea și dispus să de nimic.nu vă o-Bucu- partea pțăcu-
lei. (sâmbăta 9—13).

Surpriză din direcția ser- Un prieten vă vizită neaștep-
VĂRSĂTOR

(73)

FECIOARĂ

de prin
Aveți multe cheltuieli și ați ajuns la fundul sacului. Un telelon întârzie ceea ce vă ține ca pe ghimpi. Copiii au nevoie de atenție. Energie mentală maximă. Un coleg vă suspectează de incorectitudine. Aveți de făcut speculații financiare.

Veți fi trimis într-o ♦ delegație. Partenerul de • viață vă ajută să deschi- t deți uși importante. Sunt favorizate călătoriile. I Familia are nevoie de • sprijinul dv.: nu-i dez- • amăgiți pe cei apropiațl. • Ambiții exagerate, lipsă 1 de îndemânare. Proble-ț me cu acte, evitați să faceți cumpărături. Comunicare din partea u- nei autorități. I
I 

t 

călă-f de chestiuni •La slujbă, 1 Partene-1primește
PEȘTI

1
Vitrină frigorifică 240 1
Programul magazinului 

orele 8—18.
Duminica închis.

— 2 171 000 Iei. 
este zilnie între

COMAT DEVA S.A.
i Invită acționarii să-si încaseze dividendele 
. pentru exercițiul financiar 1996 la ca 
J sieria societății, onform urmatoruh,
’ conceput după inițiala _
i literele Z, V, U, T în 28. 07. 1997; literele S. 
ț R, O, în 29. 07. 1997; literele P, O. N
( 07. 1997; literele M. L. K. J. I. in 31. 07. 1997; 
i literele H, G. E. F. D, în 1. 08. 1997. l’tera C.

în I. 08. 1997; literele B A. în 5. 08. 1997.

I

numelui pers —ei:

, în 30.

BANCA DACIA FELIX S.A. 
CLUJ—NAPOCA 

SUCURSALA DEVAN O UIPiedicj legate de torij sau ‘ _ profesionale, toți vă laudă, rul de viață veste de *a drum lung. O femeie veghează a- supra situației dv financiare. Nu fiți Suspicios. Duminică veți avea oaspeți. Nu amânați câteva investigații medicale.
I
 Anunță vânzarea prin licitație puhlică a | 
următoarelor bunuri:

• Autoturism 
cație 1993;

i lei;
• Autoturism f

’ catie 1994; preț de pornire: 14.000.000 i
’ ,ei‘ ' . 1
j Licitația va avea loc în data de 25.......... ..
ț 1997, ora 10, la sediul băncii din Deva, bdul > 
I W nr 34.1 ’ Relații ’suplimentare la tel. 220796 sau la J

1 conducerea băncii. j

Asigurăm transport contra cost la domiciliu.
(6959) |

I 
I*

Unic importator! S.C. „SCORPION" EL ! 

XIM COMPANY S.RX., cu sediul în Hune | 
doara, bdul Dacia, nr. 39, bl. 47, vinde la PRE
ȚURI FĂRĂ CONCURENȚĂ produse import; 
ouă. put pulpe, ficat, tacâmuri (Ungaria)

La o cantitate mai mare de 200 kg se x 
sigură transport.

Printre aceste produse mai vinde și făină 
albă ambalată la 1 kg.

Relații suplimentare la sediul firmei sau 
la iei. 717439: 232181.

Dacia 1310 LM, an fabri- j 
preț de pornire: 13.300.000 j

Dacia 1325 L, an fabri- i
* - AA AAA Jde

07. ?

I
i Drum în interes afaceri. Posibile realizări pe plan familial. Veți cheltui bani pentru gar-

BALANȚA

I 
I
I 
I
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• V’ând loz „Vila de 
aur”, perioada 22.02 — 
28.02. Vând mașină uni
versală tamplărie lemn. 
țTel. 057/232162, orele 20— 
22. (6980)

• Vând două apar,, 
tamcnte, a două ca,, 
mere fiecare, zonă 
ultracentrală, Deva, 
cu posibilități de cu
plare și multiple fo
losințe (locuință, sediu 
firmă etc.). Telefon 
230034, orele 8—16.

(6717)

• Nou!!! Centrale 
termice automatizate, 
IJERMANN SICO etc. 
Italia, Germania, orice 
combustibil, capaci,. 
tatc. Distribuitor a- 
utorizat — IMPERIAL 
ORÂSTIE, 054/642580. 

(5446)

• Vând apartament 1 
camere, etaj 2, îmbunătă
țiri, boxă, garaj, Mărăști. 
(Tel. 218225, 215729.

(6775/

• Vând 10 familii albi
ne cu rod. Dobra, strada 
Zorilor, nr. 22. (6789)

• Vând apartament 2 
camere, Deva, str. Kogăl- 
niceanu, bl. A7, ap. 16. 
Tel. 212940, orele 9—21.

(6788)
• Vând casă și grădină

în Simeria, str. Câmpului, 
nr. 66. (6787)

• Vând spațiu cr ,'ial
Pe care este construit 
(bar, vulcanizare, atelier 
auto și teren intravilan 

’situate la intrarea in sa
ltul Strei. Informații la tel. 
1731184 sau la atelierul 
auto. (6783)

• Vând Dacia 1300 stare
bună cu îmbunătățiri. De
va, tel. 227072, (6793)

• Vând apartament 3
camere ți mobilă. Brad,

istr. Libertății, bl. A 8/1. 
Informații tel. 651272,
Ș650642, 051/425207, orele 
7—10; 19—22. (7004)

• Vând motor electric
II k\V. Ilia, tel. 142. 

(6781)
• Vând urgent teren

intravilan Cristur, multi
ple posibilități. Telefon 

1 671676. (782)
• Vând urgent garsonie

ră Dacia, bl. 6. sc. 3, ap.
parter, posibilități pri

vatizare. Tel. 625170, după 
ora 19. (6395)

• Vând Lada 1200, cup
tor microunde, congelator, 
Tel. 227479. orele 21—22.

(6394)
• Vând furgonetă Ivcco 

I Diesel, 2500 cmc, 3,5 tone, 
; cu nr. Italia, garantată.
Tel. 232577, Deva. (7007)

• SC Grundel Imp. Exp. 
; SRL Simeria, direct im- 
I portator Germania, vinde 
I haine second hand en 
țgros Ia kg și cu amănun- 
ftul, la prețuri avantajoa
se. Tel. 660280, Simeria.

(7009)
• Vând mașină de în

ghețată, motor Dacia 1310, 
■ vibrochen Rl, canapea și 
două fotolii, preț nego 
Ciabil. Tel. 712821.

("127)
• S.C. PISCICOLA S.A. 

Sibiu vinde en gros pește 
Viu și proaspăt, la prețul 
ie 7000 lei/kg. Informații 
tel/fax 069/229297. (OP)

• Vând combină păioa-
se, stare bună, Orăștioara 
de Sus, nr. 151, familia 
Nistor. (7352)

• Vând apartament 3 
camere, decomandate, cu 
îmbunătățiri. Ilațeg, infor
mații tel.' 777380, 770367.

(9393)
• Vând Volga (motor

Câmpulung), Diesel. Rela
ții Sarmizegetusa. 140. Tel. 
282. (9397)

a Vând dubă 10 tone, 
izotermă, stare de func
ționare. Hațeg, telefon 
777239. (9397)

• Vând apartament trei
camere, preț convenabil 
str. Transilvania, 1 bis, 
bloc 4, ap. 1 (zona gării), 
Hunedoara. (6137)

o Vând apartament 2 
camere, decomandate, cen
tru civic. Tel. 715610.

(6136)
• Vând casă, cu anexe, 

baie, gaz, 7000 mp, curte, 
grădină. Pestișu Mare, 285.

(6133J
• Vând apartament 2 

camere, zona Lido, 69 
milioane, telefon 220703.

(0186235)
• Caut garaj pentru 

închiriat, zona centru 
vechi. Vând, în Sighi
șoara, 2 case, gaze, gră
dină, zona gării, diverse 
aparate foto, ladă frigo
rifică 40 1. Tel. 714157.

(6131)
• Societate comercială

caută pentru închiriat spa
țiu, 100—150 mp, pentru 
depozit en gros. Relații 
la tel. 092/294320, per
manent. 054/620880, 1—9,
21—23. (6629)

• închiriez apartament
două camere, Deva, ultra
central, confort sporit, te
lefon. Informații — 056/
205251. (6393)

• Caut urgent biliard
de închiriat. Tel. 673107, 
după ora 21. (6798)

• 900 000 — 1.000.000 lei/
lună/ Expansiune in ju
dețul Hunedoara a unui 
nou sistem. Selecționăm 20 
de persoane serioase și 
dinamice. Sunați azi : 
615390. (7003)

• Caut femeie pentru
îngrijit doi copii. Telefon 
232652. (7002)
• Societate particule ră de

construcții angajează ur
gent zugravi. Informații 
la tel. 616795. între orele 
7—15- (6786)

• S.C. Agro Company 
SRL Deva, strada Sântu- 
halm. nr. 123, angajează 
șoferi profesioniști, me
canici agricoli rutieriști, 
electrician forță, instala
tori apă, mezelari, mă
celar tăietor, tranșatori.

(7011)
• 30, român — ameri

can, doresc prietenie, fată 
serioasă. Tel. 056/163309, 
035/414832.

(6135)

• Căutăm parteneri
de afaceri în 
cu o afacere

legătură 
interna

țională. Telefon 054/ 
718355.

DECESE

(6779)

• Elena soție și Co-) 
druța fiică anunță cu 
profundă durere înce
tarea din viață, după 
o grea suferință a 
celui care a fost cel 
mai bun soț și tată 
îng. VICTOR GOȚA 

în vârstă de 61 de 
ani. Corpul neînsu
flețit este depus la 
Casa mortuară Dgva. 
Funeraliile au loc azi, 
22 iulie 1997, ora 14, 
iar înhumarea — la 
Cimitirul din Bejan. 
Dumnezeu să-l odih
nească!

1

1 PERMA TWEEZ* Unicul epilator profesional care înlătură definitiv 
părul nedorit de pe față, brațe, picioare, oricare parte a corpului, fără cea 
mai mică durere, în condiții de maximă siguranță. PERMA TWEEZ* a 
fost testat clinic de o echipă de profesori de Ia Universitatea de Medi
cină din California, Los Angeles, condusă de profesorul emerit, doctor 

medicină Thomas H. Sternberg.
Cu PERMA TWEEZ*,

oriunde de pe corp, în intimitatea căminului tău. PERMA TWEEZ' 
folosește ușor, fără a avea experiență.

UȘOR DE FOLOSIT — REZULTAT GARANTAT! Fiind de depart» 
epilatorul profesional de care ai nevoie ACUM.

30 de zile garanția banilor inapoi.

în

de 
se

acum poți scăpa definitiv de părul nedorit- - - ----- — -

OFERTA SPECIALĂ! Până la data de 1. 08. 1997. Preț 
promoțional doar 215.000 lei. Da, doresc să comand epila- 
torul definitiv PERMA TWEEZ* pentru o încercare fără 
riscuri, în timp de 30 de zile, dacă nu sunt mulțumit de 
acest epilator, ii returnez și voi primi banii înapoi, mai 
puțin taxele poștale, deci nu risc nimic.
Nume - -------------------Prenume Vârsta------
Adresa

Data Semnătura

Decupați și trimiteți-1 la: ROMANIA — INFORMATION — SYSTEM' 
1900, Timișoara, O.P. 14, C.P. 1145.

S.C. DECEBAL S.A. HUNEDOARA—DEVA 
(INDUSTRIA CĂRNII)

cu sediul in Deva, str. Piața Unirii, nr. 8. județul Hunedoara 
Organizează licitație deschisă cu strigare — conform Legii 58/ 

1991, H.G. 634/1991, H.G. 758/1991, pentru vânzarea următoarelor 
active;

4

Nr. 
crt.

Denumirea Obiectul de 
activului activitate

Adresa

• S.C. IIAȚEGANA 
S.A. HAȚEG, cu se
diul, în Hațeg, strada 
Progresului, nr. 29, 
convoacă a doua Adu
nare Generală a Ac
ționarilor în data de 
28. 07. 1997, ora 12. 
la cinematograful din 
Hațeg. Relații supli 

mentare la sediul socie
tății, sau teL 054 - 
770550. (6778y

• PRODUSE DE 
MORARIT, IMPORT 
UNGARIA, prin S.C. 

AGRIROM SRI ARAD. 
Cea Mai bună cali
tate, Ia 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 suplimen
tare la telefoanele : 
057—250880; 250862;
Fax: 057 — 250525; 
250862

• S.C. EXETcch 
COMPUTERS S.R.L. 
vS oforă la cele mai 
mici prețuri calcula
toare; imprimante : 
consumabile ; acceso
rii, Deva, Pța Victo
riei, nr. 2 A (IPII), 
ot. 4, cam. 404, tel./ 
fax 212430; 213730,
interior 171.

• S.G. Somar Promet 
SRL Deva angajează în 
regim de urgență sudori 
electrici. Informații tel. 
233266, zilnic între 8—16, 

, (6755)

• Familia INegoescu 
— Aurora și Ionel — 
este consternată de 
trecerea în neființă a 
bunului prieten, 
ing. VICTOR GOȚA

Suntem alături de 
Lenuța și Codruța în 
nemărginita lor durere. 
Nu-1 vom uita nici
odată!

(7556)

• Cu adâncă durere 
colegii din Direcția 
Silvică Deva anunță 
trecerea în neființă a 
fostului lor coleg 

VICTOR GOȚA 
inginer silvic, pensio
nar, și transmit sincere 
condoleanțe familiei 
îndurerate. Dumnezeu 
să-l odihnească/ 

(6792)

• Familia Gheonea 
regretă trecerea fn 
eternitate a celui care 
a fost un om deo
sebit 
ing. VICTOR GOȚA 

și transmit^ condo
leanțe familiei îndo
liate. Fie-i țărâna u- 
șoară!

• Toți colegii din 
secția de boli conta
gioase de la Spitalul 
județean din Deva sunt 
alături de dr. Elena 
Câmpeanu la greaua 
pierdere a tatălui său 
și transmit întreaga 
lor compasiune. Sin
cere condoleanțol 

(3224)

Prețul de 
pornire 

a licitației 
fără TVA 
— Iei —

1.874.719.000Deva, str. I.L. Ca- 
ragiale, 20, județul 
Hunedoara
Petroșani, str. G. 
Enescu (Gării) 
jud. Hunedoara

1. Fabrica veche de
conserve din 
carne Deva

2. Fabrica de 
preparate carne 
(veche) 
Petroșani

Ferma de 
berbecuți 
Hațeg
Abatorul 
Vulcan

in conser
vare

Idem 203.572.000

1
3.

4.■i

»

Idem

Idem

Hațeg, str. Râul
Mare, 27, 
jud. Hunedoara
Vulcan, str. Abato
rului, județul 
Hunedoara

948.805.000

81.202.000

i
*

Ia

în valoarea de pornire a licitației nu este cuprinsă valoarea tere
nului pentru activele de la punctele 2 și 4, la care documentațiile sunt 
in curs de aprobare.

La punctele 1 și 3 prețul terenului este inclus în prețul de pornire 
a licitației.

Licitația va avea loc pe data de 21 august 1997, ora 10, la sediul 
S.C. DECEBAL S.A. Deva.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi consultate zilnic la sediul l 
societății, între orele 8—11 (exceptând sărbătorile legale). ț

Costul documentației este de 15.000 lei pentru fiecare activ. i
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține ’ 

telefoanele 054/213322, 212237, 211760, 1, 2. j
Ofertanții vor depune la sediul societății comerciale, cu cel puțin J

cinci zile înainte de data licitației, următoarele: »
— cerere de participare cu date de identificare a solicitantului, j

persoană fizică sau juridică. . \
— taxa de participare pentru fiecare activ este de 5.000.000 lei; ț 
—• garanția de participare de 10 la sută din prețul de pornire a |

licitației, pentru activul solicitat. t
Contul nostru de virament este 305520101 BCR Deva. i
în caz de neadjudecaro a unui activ în prima etapă, va avea loc J 

doua etapă de licitație, în data de 5. IX. a.c., ora 10, și dacă va ) 
... J septembrie a.c., Ia aceeași oră. !

^Activele se pot vizita în fiecare zi lucrătoara, între orele 9—15,30. 1

. 3 uuua ciapa uc xicnațiv, m uata *
) fi necesar si etapa a treia în data de 10 
l • f
t
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