
Jurământ sub tricolor
Sâmbătă, 26 iulie a.c., 

militarii de la Unitatea de 
Jandarmi Orăștie au trăit 
un moment aparte: Cel 
mai tânăr contingent de 
ostași a depus jurământul 
solemn față de țară.

Momentul festiv de de . 
punere a jurământului 
ostășesc a fost onorat de 
către reprezentanți ai ad 
ministrației județene și 
locale, ai Ministerului A . 
părării Naționale, Poliției, 
Bisericii, iar din partea 
Comandamentului Trupe 
lor de Jandarmi a fost 
prezent dl col. Florin Na ■ 
pa.

In alocuțiunea reprezen
tantului Comandamentului 
Trupelor de Jandarmi și 
Comandantul Unității de 
Jandarmi Orăștie, dl. col. 
Octavian Siralulal. s au

făcut apr tineri asupra ro 
lulut și importanței unită. 
ților de jandarmi in asi
gurarea ordinii și liniștii 
publice, apărării legalității 
in statul de drept. Din 
partea militarilor în ter
men au vorbit caporalul 
Marian Brăniștean și sol 
datul Nicolap Răzvan.

In cadrul momentului 
festiv a fost oficiată și o 
slujbă religioasă,' iar tn 
final s a desfășurat o 
scurtă paradă militară.

Tot sâmbătă, in cadrul 
festivității de la Orăștie, 
a mai depus jurământul 
de credință față de țară, 
și cel mai tânăr conțin 
gent de pompieri de la 
Grupul Județean de Pom. 
pieri Hunedoara.

CORNEL POENAR
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PRINCIPALII INDICATORI Al ECONOMIEI
JUDEȚULUI HUNEDOARA ÎN LUNA IUNIE 1997

— in procente —
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De Ziua constructorului
Vremea nefavorabilă de 

Ja finele acestei săptămâni 
nu i ,.a descurajat pe con"1 
structori în sărbătorirea zi" 
lei lor. Cheia de boltă a 
manifestării a constituit x> 
campionatul de fotbal or' 
ganizat de sindicatul con. 
structorilor de la S.G. 
„Condor" S.A. Alături de 
cele cinci echipe ale Con" 
darului, a participat și o 
echipă a constructorilor de 
la S.C „Simako" S.A.

„încrâncenarea" fotbaliști, 
că, începută vineri după" 
amiază și terminata dumi 
nică la ora 17, a fost con” 
dusă de arbitri de divizie 
vigilenti față de păstrarea 
fair play ului competiției 
învingătoare a fost echipa 
Filialei 4 Condor, urmată 
țse locul doi de echipa 
constructorilor de la Si" 
mako. Câștigătorii au pri. 
mit o cupă de cristal și o 
sumă do bani, laolaltă cu

relaxarea și buna — dis
poziție din care s au în 
fruptat toți participanții.

Din cela declarate de 
dl Alexandru Marcu, li" 
derul de sindicat al „Con. 
dor“ S.A., atmosfera a fost 
deosebit de bună pe tot 
parcursul manifestării, fi" 
nele de săptămână mar
când pentru constructorii 
prezenți o frumoasă a" 
mintirc. (A.S.)
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1996

Producția industrială 93,9 80,3 87,5
92,0 !

Numărul mediu al salariatilor I
din industrie 99,6 96,8 96.8 97,6 1
Productivitatea muncii în industrie 94,3 83,0 90,4 94,3Export 117,7 117 5 126,1 114,3 !Producția principalelor produse
industriale . 1
— huilă netă 78,9 69.7 70,4 92,i :
— oțel 95,7 85,1 95,5 101,4 |
— laminate 92,7 77,2 93,1 97,4 •
— ciment 98,8 75r5 96,6 93,0
— bere 124,8 108,0 137,3 82,1
— carne tăiată în abatoare 82,1 17,1 47,5 51,7 1
— lapte de consum 106,2 75,9 78,4 71,0 •
— pâine 89,8 56,3 51,5 78,1 ]
Efectivele de animale la 30. 06. 1997 1
Bovine 99,7 97,3 100,0 97,3 j

— la populație 99,8 97,9 100,6 97,9
Porcine 100,6 95,2 101,1 95,2 i

— la populație 103,1 91,6 102,3 94,6 1
Ovine 93,3 92,5 93,1 92,5 !

— Ia populație 93,2 91,8 92,4 91,8 |
Păsări 87,9 59,9 65.2 59,9

— la populație 105,4 102,0 122,0 102,0
Venituri salarinlc medii nominale 1

— brute 104,4 183,9 117,7 166,2 I
— nete 103,8 181,2 153,8 167,5 1

Prețurile de consum ale populației 1
— total 102,3 277,1 MM _ 1
— mărfuri alimentare 101,0 3G«,7 — 1
— mărfuri nealimentare 102,1 28’0 — -
— servicii 106,6 299.1 — *

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICA 1
HUNEDOARA — DEVA
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\ • CONSULAT MA-
ț GHIAlt LA CLUJ. La 
i mijlocul săptămânii tre- 
’ cute a avut ioc ia Cluj, 
I deschiderea ofic ală a 
I Consulatului General al 
? Ungariei. Au fost prezenți 
1 miniștrii de externe ai 
ț Ungariei și României, 
i respectiv Laszlo Kovacs 
’ și Adrian Sevei in. Au 
ț participat, de asemenea, 
I oficialități locale, curioși.

Au lipsit personalitățile 
marcante ale PUNR Cluj 

î — primarul Gheorghe Fu” 
1 nar și președintele Orga 
f nizațici Județene, Victor 
J Romulus Constantinescu.

, • COMASARE PNL —
. GD — PL '93. Tribunalul 
1 Municipiului București 
I a judecat cererea de co" 
i masare a Partidului Li. 
’ beral 1993 în structurile 
1 Partidului Național Li" 
l beral — Convenția De- 
• mocrată. TMB a admis 
• cererea, respingând ce 
i rerile de intervenție ale 
| grupului Popovici —

Stăncscu — Muller. Așa 
a luat ființă Partidul 
Liberal, avându .i drept 
lideri pe Niculae Cerveni 
și Dinu Patriciu.
• LEGE PROMULGA"

buirii de ajutoare urna, 
nitare și a observatorilor 
OSCE în timpul alege*1 
rilor din această țară, 
s.a întors acasă. Mili
tarii români au fost fe-

TA. Președintele Româ. 
nici, dl. Emil Constan" 
tinescu, a promulgat Le 
gea de organizare jude" 
cătorească. Legea prevede 
reducerea competenței 
procurorului general și 
subordonarea acestuia 
autorității ministrului 
justiției. De asemenea, 
specifică în mod expres 
că parchetele sunt in

dependente f"'ă de instan. 
țele judecătorești.
• MISIUNEA ÎN AL

BANIA S-A ÎNCHEIAT. 
Detașamentul „Sf. Gheor
ghe", care s”a aflat • o 
vreme în Albania, asi. 
gurând protecția distri"

licitați, în cadrul unei 
festivități, de președintei6 
țării, dl. Emil Constan" 
tinescu, pentru succesul 
misiunii încredințate.

• UITE STEAGUL, 
NU E STEAGUL. La 
scurt timp după deschi. 
derea Consulatului Ge" 
neral al Ungariei la 
Cluj, a fost furat stea 
gul ungar de pe clădi
rea Consulatului, chiar 
sub privirea uluită a 
consulului. în scurt timp, 
organele do TAiție i.au 
prins pe răufăcători și 
steagul a fost așezat la 
Ioc. Imagini românești..,

considerate eroisme de 
către Gheorghe Funar 
și C.V. Tudor.

• REUNIUNEA APR. 
La sfârșitul săptămânii 
trecute au avut loc. In 
Capitală, lucrările re" 
uniunii Alianței pentru 
România. Au participat 
membri ai comitetelor de 
inițiativă din 36 de ju
dețe ale țării. S-a sub
liniat strângerea unui 
număr de 16 000 de sem
nături pentru înscrierea 
APR la Tribuna] ca par
tid.

• PLOILE FAG RA. 
VAGII. Aproape în tot 
cursul săptămânii tre • 
cute, pe cuprinsul țării 
a plouat abundent. în 
unele zone din nord și 
vest s.au produs inun" 
dații care au produs 
mari pagube materiale. 
Gel mai afectat a fost 
județul Garaș ,Severin și 
îndeosebi municipiul Re" 
șița.

■

Orna. Banca Comerciala. Fotos ANTON SOCACI
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Din Blăjeni
MEREU LA DATORIE

Dacă un -me^i este ple. 
cat în concediu și o doc- 
tiriță pe teren. în sate 
de serviciu la Dispensa. 
rul uman este moașa Do
rica Micu. Se află de 
gardă tot timpul, ch.ar 
dacă acum, la mijloc de 
vară, oamenii intră mai 
rar pe la doctor.

Având multi ani lucrați 
aici, dna Micu cunoaște 
în amănunțime starea să, 
nătătii cer- r" î- e- 
v'dență, numărul hiper* 
tensivilor. diabeticilor sau 
al celor cu ulcere, dar și 
evoluția indicelui demo
grafic care, din păcate, 
este negativ. (E.S.)

ȘASE SATE LARA NICI 
UN TELEFON

Cum am aflat la Primă, 
rie, există la nivelul co 
munei numeroase cereri 
pentru Instalarea ae pos. 
turi telefomce. Centrala 
este suprasc licitată, ca

blul este vechi, șase sate
— Sălătruc. Plai, Vulcan, 
Reț. Grosuri și Criș — 
nu au nici un telefon. Ar 
fi mai mult decât necesar
— sunt de părere autori, 
tățile comunei — cel puțin 
câte un aparat în fiecare 
sat „Oare suntem prea 
pretențioși?" — întreabă șl 
sătenii din Blăjeni (E.S.)

CROITORIA — SINGURA 
PRESTAȚIE

In comună sunt câteva 
femei care fac croitorie. 
Și nu oricum, ci cu interes 
pentru calitate, confecțiile 
care ies din mâinile lor 
fiind apreciate pentru bun 
gust și lucru rezistent Alt 
pen de prestații nu sunt 
în sate, cu toate că oa
menii ar avea nev i-> 
de alte meserii cum ar fi 
reparații încălțăminte, a 
paratură audio — video și 
electrocasnică, chiar ți de 
frizerie — coafor. Poate 
de acum încolo... (E.S.)

In 1989, blocul 66 de pe 
strada Republicii din Pe” 
trila a ,îng'ețat“ ca și 
altele asemenea în întreaga 
țară la stadiul de con 
strucție, la care le-a prins 

Ambiguitate prelungită
revoluția. Mal târziu, când 
apele s au limpezit con 
strucția a fost reluată. A- 
cum blocul e locuit, dar 
Jumătate dintre locatarii 
lui se află într o anume 
situație, iar jumătate în 
altă situație. Jumătate din 
bloc este cumpărată de lo 
catari și tencuită exteri
or, în vreme cr jumătatea 
cealaltă este solicitată pen. 
tru cumpărare de către 
locatarii apartamentelor. 
Deși e netencuită la fa. 
țadă, prețul apartamente. 

lor este același, ca pentru 
jumătatea tencuită.

Ambiguitatea nu se în
cheie aici. Cei care și «au 
cumpărat apr-’ tamentelc, nu 
le pot Intabula, iar cei” 

lalți nu mai pot cumpăra 
pentru "... s.au pierdut 
actel" de ’ece;tie • prin 
care constructorul a predat 
blocul la RAGCL.

Și încă o curiozitate. Se 
spune, și nu fără temei, 
că schela de la blocul 66, 
a fost demontată și mu' 
tată la blocul în care 
locuiește și viceprimarul 
orașului. împreună cu 
fondurile alocate pentru 
terminarea fațadei, evi. 
dent. (I.C.)

Concurs de pescuit
Lacul Sumuștău de la 

i Orăștie a găzduit sâm
bătă, 26 iulie a.c., un in 
teresant și atractiv mo1 
ment sportiv. începând cu 
ora opt dimineața, pe ma. 
Iul acestuia s* a desfășurat 
un concurs de pescuit, 
organizat de către Filiala 
Județeană a Partidului De. 
mocrat, prin vicepreședin
tele acesteia, dl Ovidiu 
Jurcă (alias Rechinul Cio. 
can), concurs la care au 
participat 12 concurenți 
de la PDAR PUNR, PD 
și ziarul Călăuza.

j Concursul a constat în 
două ore de pescuit sta*

i ționar la plută timp după 
I care s .au detașat sl cei 
! mai buni concurenți. Pe 

primele două locuri în 
l ordine s-au clasat repre. 

zentanții ziarului Călăuza 
— Marius Orzan și Adrian 

' Sebeșten —, iar pe locul 
; al treilea s«a situat Virgil 
I Dănilaș, de la PUNR.

Premiul pentru primul 
pește prins a fost obținut 
de către Gheorghe Rusan, 
— PUNR, iar pentru cel 
mai ghinionist pescar, pre
miul a fost atribuit tot... a. 
celuiași pescar Gheorghe 
Rusan.

Câștigătorilor concursu
lui li s «au atribuit premii 
din partea S.C. Tamara 
Sport Com S.R.L. Deva, 
constând în accesorii de 
pescuit, mulinete, plute, 
bambine și reviste de spe 
cialitate.

Logistica concursului a 
fost asigurată de către dl 
Marin Tapurin — Datro. 
nul Restaurantului „Uni
rea", iar gazde primitoare 
au fost Regia Romsilva 
Hunedoara și Ocolul Silvic 
Orăștie.

După concurs, pârtiei, 
panții s*au întreținut a* 
mical la... o poveste pes. 
cărească.

CORNEL POENAR

REABILITAREA PĂȘUNILOR ÎN VALEA 
JIULUI ȘI ZONA BRADULUI

Dl Petru Păun Jura 
secretar de stat ne- a in. 
format că se află pe rol 
pentru a fi promovat un 
program special cu finan. 
țâre externă de reabili
tare a pășunilor din Va
lea Jiului și zona Bradu
lui.

Programul oe reabilitare 
a pășunilor vizează adu.

cerea acestora la standar
de economice deosebite, 
crearea de căi de acces, 
construirea de podețe și 
adăposturi pentru animale. 
Prin promovarea progra • 
mului de reabilitare a 
pășunilor, se speră la creș
terea numărului de animale 
și relansarea întregii vieți 
a ațelor, a localităților din 
cele două zone. (C.P.)

PIATRA DE TEMELIE
La Tiulești (comuna To. 

mești), cu puțin timp în 
urmă s a sfințit piatra 
de temelie a bisericii sa.

tului Ceremonia sfințirii 
s- a desfășurat în prezența 
IPS Timotei Seviciu, e. 
piscopul Aradului și Hu. 
. cloarei. (I.C.)
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„Plăceri" oferite de C.F.R.
La sfârșit de săptămână 

mulți deveni se decid 
să- și petreacă timpul li • 
ber la Geoagiu — Băi. Ni. 
mic mai simplu, ar putea 

! spune unii. în fond e a- 
proape, deci merită să «ți 
încarci bateriile în această 
stațiune.

Da. dar poți avea și 
surprize nedorite, așa cum 
a .avut și dna A. din Deva 
(și nu numai dumneaei). La 
întoarcere spre Deva, în 
halta Geoagiu, în loc

de casieră, călătorii au gă
sit un afiș care 4 anunța 
că ghișeul funcționează zii. 
nic între orele 8—16 iar 
sâmbăta și duminica este 
închis. Ce puteau face? 
Normal că s 4xu urcat în 
tren fără bilet. Nu puteau 
dormi în haltă. Și apoi 
știau că și în tren își pot 
cumpăra bilete. Și chiar 
au putut. Numai că la 
preț dublu. Zadarnice au 
tost protestele/ argumentele 
motivate ale călătorilor.

Au avut chiar sentimentul 
că între compartimentele 
C.F.R. nu prea există co. 
laborare. că nu Știu unii 
ce fac alții.

După o asemenea călă
torie tensionată oamenii 
ți «au pus mai multe în
trebări. Să fie mai ren
tabilă pentru C.F.R. re
ducerea posturilor într* o 
haltă. înlesnind astfel că. 
lătoria fără bilet mai mul 
tor persoane, știut fiind 
că nu toți» sunt depistați

de conductori sau că max 
ține încă „me sul cu 
nasu'“? Cât de eficientă 
e măsura o știu doar cei 
de la C.F.R. Pentru oa. 
meni însă este păguboasă 
și mai ales foarte neplă
cută. Dintr ..un or odihnjt 
și bine dispus, un aseme
nea incident te P' trans
forma într- un pachet de 
nervi. Asta și d 'ște o- 
mul când iese la sfârșit 
de săptămână să se rela
xeze?! (V. Romani
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QKD
6 00 Româniai ora 6 fix!; 

8,30 D.a. (r); 9,00 TVR 
Cluj N.; 10,05 TVR lași; 
11,00 TVR Timișoara; 12,05 
Credo |r); 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șeicul
(r) ; 15,00 D.a.; 15,30 Eccle 
siast '97; 16,00 Em. în Ib. 
maghiară; 17,05 Soecialita 
tea casei (s); 17,35 Medi 
cina pentru toți; 18,00 
Tele — estival Camei Pla ■ 
net; 19,00 Sunset Beach
(s) ; 20.00 Jurnal; 21,00 Ca 
sanova (I); 23,00 Canary 
Wharf (s); 23,30 Jurnal; 
23,50 Universul cunoașterii; 
0,30 Planeta Cinema (r).

9,00 Echipa de intervenție 
(r); 10.00 Cu ochii'n 4 (r); 
10,45 Cultura în lume (r); 
11 3" Sunset Beach (rj; 
12,30 Frumoasa și Bestia
(r) ; 13,30 Conviețuiri; 14,30 
Un bunic fericit (s); 15,10 
Știri bancare și bursiere; 
15 30 D.a.; 16,00 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul
(s) ; 18 00 Puterea, pasiunea 
(s); 19,00 Opțiuni; 20.00 
Maigret și bătrâna doamnă 
(f.p.); 21,45 Praqa (do); 
22,00 Jurnal; 22,30 Ce-i 
de făcut; 23,30 Arhive 
românești; 0,00 TVM. Me 
sager; 0,30 Meridianele 
dansului.

Știri; 14,20 Lumină cală 
uzitoare (s); 15,10 Viață 
dublă (s.p.); 16,10 Madi 
son (s); 16,50 Iluzii (s); 
17,40 Dosarele Antenei 1; 
18,20 D.a.; 19,20 Știri; 
19,30 Alondra (s); 20,30
Observator; 21,30 Nash 
Bridges (s); 22,30 Sparks 
(s); 23,00 Știri; 23,10 Crea 
torul (co); 1,lu Kassandra 
w-

[PRO - Tvj

7,00 Ora 7, bună di

CMD
7,00 TVM. Telematinal; 

8,30 Canary Wharf (r);

[ANTENA 1]
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

mineața!; 9,00 Sport 
minut; 9,15 MASH 
9,45 Tânăr și neliniștit 
10,30 Forța dragostei 
11,15 Capcana timpului

la 
»); 
d;
r) ;
s) ;

12,00 Aventurile lui Brisco
County (s); 12,55 Știri;
13,00 Profesiunea mea — 
cultura; 15,00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 16,45 Forța dragostei 
(s); 17,30 Second Noah

(s); 18,15 Sport la minut; 
18,35 Cine este ș;. . (s);
19,00 Știi și câști i cs); 
19,30 Știri; 20.00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Se:rete de 
familie (s); 21,50 Știri; 
22,00 Fain. Bundy (si 22,30 I 
Viața ca în filme is), 23 00 1
Știri; 23,30 La limi’a im 1 
posibilului (s); 01 Sport i
la minut — știri saortive. I

[DEVASATtQ j
7,00 Dulce ispită (s); l 

8,00 Desene anima<e, 8,30 /
Safari (doc.); 9 00 Maniac ’ 
mansion; 9,30 Farmacia de \ 
gardă (s); 10,00 Joc cinstit l 
(f); 11,30 Buddy factor (f); !
13,00 Videotext; 17 00 Dulce 1 
ispită (s); 18,00 Desene a | 
nimate; 18,30 Deșertul vor. | 
bește; 19,00 Maniac man 
sion; 19,30 Farmacia de 
gardă; 20,00 Primul luptă. *
tor (f); 21,30 20 de dolari; ( 
23,Oii Vârtejul (f); 0 30 Serial ( 
erotic; 1,30 Teletext.
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♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦

Peste 4 zile
a turului DNI

Au mai rămas 4 zile pâ
nă la deschiderea noului 
sezon fotbalistic: a 80-a 
ediție a Campionatului 
Diviziei Naționale 1997— 
1998. Deci, sâmbătă, la 
ora 18, se va desfășura 
prima etapă a turului în 
care are loc și derby-ul 
Universitatea Craiova — 
Dinamo. Ce așteptăm de 
la noul campionat? In pri
mul rând, să crească ca
litatea fotbalului practi
cat pe prima scenă fot
balistică a țării. Este ca
rtul ca Steaua, Dinamo, 
■FC Național, Oțelul Ga
lați, Rapid și Universita
tea Craiova și chiar FC 
Argeș să confirme va
loarea fotbalului nostru, 
să poată face față dispu
telor din cupele europe
ne, să ieșim din conul 
de umbră în care ne a- 
flăm de multă vreme in 
competițiile europene, să 

prima etapa '
i

eliminăm discrepanța ce ț 
există între locul 4 ocu-t 
pat în lume de către re- ! 
prezentativa României și ) 
evoluția ștearsă a repre
zentantelor noastre în Li
ga campionilor, Cupa 
UEFA și Cupa Cupelor.

Singura noastră șansă 
este creșterea valorică a 
competitivității echipelor 
din primul eșalon Să 
vedem ce va face Steaua 
în noul campionat, care 
n-a reușit să înlocuiască 
plecarea unor jucători de 
valoare peste hotare, dacă 
vor confirma Dinamo și 
FC Național, cum vor 
răspunde jucătorii de la 
Rapid și Universitatea 
Craiova noilor cerințe pu- '. 
se în fața lor de condu- j 
cerile cluburilor. Oricum, 
noua ediție se anunță a- 
tractivă pentru spectatori, ’> 
telespectatori și ascultă- \

4 
î

tori! 4

în anul competițional 
1997/1998 se desfășoară I următoarele competiții o- J ficiale la nivelul național: I I. In organizarea Ligii

• Profesioniste de Fotbal: 
I a. Campionatul Divi-
* ziei Naționale cu o serie
I formată din 18 echipe 

> profesioniste-, 
» b. Cupa Ligii.I II. In organizarea Fede- J rației Române de Fotbal: 
] a. Campionatul Divi- 
» ziei A format din 2 se- 
| rii a câte 18 echipe;
’ b. Campionatul Divi- 
Iziei B format din 4 se

rii a câte 20 echipe;
c. Campionatul Divi- 

| ziei feminine;
» d Cupa României ca- 
| re se va desfășura în con- 
* formitate cu prevederile I art. 77 din ROAF și dis- J pozițiile din Anexa 1;
Ie. Supercupa României.

Orele de începere a J jocurilor din campiona- I tul ediției 1997/1998 sunt 
» următoarele:

Pentru Divizia Naționa- 
* lâ, în tur: • august — o-

Să cunoaștem prevederile 
organizării Campionatului 

de fotbal '97-98
ra 18,00; • septembrie — 
ora 17,00; • octombrie — 
ora 15,00; • noiembrie
— ora 14,00; decembrie
— ora 13,00. în retur: • 
februarie — ora 14,00;
• martie 1—20 — ora 
15,30; 21—31 — ora 16,00;
• aprilie — ora 17,00; • 
mai — ora 18,00; • iu
nie — ora 18,00.

Jocurile din campiona
tul Diviziei A se vor dis
puta în zilele de sâmbătă 
de la ora 11,00.

Jocurile din campiona
tul Diviziei B se vor dis
puta duminica de la ora 
11,00.

La etapele intermedia
re se vor respecta orele 
programate la Divizia Na
țională.

Jocurile din campiona
tul Diviziei feminine se 
vor disputa sâmbăta de 
la ora 11,00.

Jocurile din campiona
tele naționale de juniori 
Se vor desfășura de re
gulă în cuplaj duminica 
de la ora 13,00 (juniori 
A) și de Ia ora 15,00 (ju
niori B).

Criteriile de departaja
re în alcătuirea clasamen
telor campionatelor in
terne sunt:

numărul de puncte a- 
cumulate pe toată dura
ta desfășurării competi
ției;

dacă două sau mai mul
te echipe acumulează a- 
celași număr de puncte, 
după ce au jucat toate

meciurile programate, cla- | 
samentul se va stabili pe * 
baza aplicării prevederilor | 
art. 57 din ROAF. *

Sistemul de promovare | 
și retrogradare la toate J 
eșaloanele divizionare es- > 
te următorul: |

• retrogradează din Di- * 
vizia Națională echipele ' 
clasate Pe locurile 17 și « 
18. |

• promovează in Divi- J 
zia Națională echipele cla- g 
sate pe locul 1 în cele I 
două serii ale Diviziei A; J

• retrogradează din Di- |
vizia A echipele clasate » 
pe locurile 17 și 18 din I 
cele două serii în total ' 
4 echipe. |

• promovează in Divi- J 
zia A echipele clasate pe g 
locul 1 în fiecare din ce- I

‘ie 4 serii ale Diviziei B; J
• retrogradează în Di- |

vizia C (județ) echipele « 
clasate pe locurile 17. 18. I 
19 și 20 în cele 4 serii a- * 
le Diviziei B, în total 16 I 
echipe. J

(va urma) |

Programul turului Campionatului D.N., ediția ’97-’98
ETAPA 1

(sâmbătă, 2 august} 
Foresta Fălticeni — FC Argeș 
Univ. Craiova — Dinamo București 
Rapid — Ceahlăul P. Neamț 
Steaua — „U" Cluj 
Oțelul Galați —• Sportul Studențesc 
Jiul Petroșani — Gloria Bistrița 
FC Național — FC Farul Constanța 
CSM Reșița — FC Petrolul Ploiești 
FCM Bacău — CF Chindia Târgoviște

FC Farul — Rapid
FC Petro.ul — Dinamo
CF Chindia — FC Argeș Dacia

ETAPA A 2-A
(miercuri, 6 august)

FC Argeș Dacia Pitești — Univ. Craiova 
Dinamo Buc. — Rapid Buc.
Ceahlăul P. Neamț — Steaua Buc. 
BU’ Cluj — Jiul Petroșani
Sportul Studențesc — FC Național 
Gloria Bistrița — Oțelul Galați 
FC Farul — CSM Reșița 
FC Petro.ul — FCM Bacău 
CF Chindia — Foresta Fălticeni

ETAPA A 7-A
(sâmbătă, 20 / duminică, 21 septembrie) 

Foresta Fălticeni — „li" Cluj —
Univ. Craiova — Gloria Bistrița —
Rapid — Sportul Studențesc —
FC Național — Oțelul Galați —
CSM Reșița — Jiul Petroșani —
FCM Bacău — Steaua —
FC Argeș Dacia — FC Petrolul —
Dinamo — FC Farul —
CF Chindia — Ceahlăul —

Oțelul Galați — Rapid 
Jiul Petroșani — Uinamo 
FC Național — Univ. Craiova 
CSM Reșița — Foresta Fălticeni 
Ceahlăul — FCM Bacău 
„U Cluj — CF Chindia
Sportul Studențesc — FC Farul 
Gloria Bistrița — FC Petrolul

ETAPA A 3-A 
(vineri, 8 / sâmbătă, 9 august) 

Foresta Fălticeni — FC Petrolul Ploiești 
Univ. Craiova — CF Chindia Târgoviște 
Rapid Buc. — FC Argeș Dacia 
Oțelul Galați — „U" Cluj 
Jiul Petroșani — Steaua Buc. 
FC Național — Gloria Bistrița 
CSM Reșița — Sportul Studențesc 
FCM Bacău — FC Farul Constanța 
Dinamo Buc. — Ceahlău] P. Neamț

ETAPA A 8-A 
(miercuri, 24 septembrie) 

Steaua — Foresta Fălticeni 
Oțelul Galați — CSM Reșița 
Jiul Petroșani — FCM Bacău 
Ceahlăul — FC Național 
„U” Cluj — liniv. Craiova 
Sportul Studențesc — Dinamo 
Gloria Bistrița — Rapid 
FC Farul — FC Argeș Dacia 
FC Petrolul — CF Chindia

ETAPA A 13-A
(sâmbătă, 25 / duminică, 26 octombrie) 

Foresta Fălticeni — FCM Bacău 
Univ. Craiova — CSM Reșița -
Rapid — FC Național
FC Argeș Dacia — Jiul Petroșani -
Dinamo — Oțelul Galați -
Sportul Studențesc — Ceahlăul
FC Farul — Gloria Bistrița
FC Petrolul — „U" Cluj
CF Chindia — Steaua -

ETAPA A 4-A
(vineri, 22 / sâmbătă, 23 august) 

Steaua — Oțelul Galați 
FC Argeș Dacia — Dinamo 
Ceahlăul P. Neamț — Jiul Petroșani

’ Cluj — FC Național 
Sportul Studențesc — FCM Bacău 
Gloria Bistrița — CSM Reșița 
FC Farul — Foresta Fălticeni 
FC Petrolul — Univ. Craiova 
CF Chindia — Rapid

ETAPA A 9-A
(vineri, 26 / sâmbătă, 27 septembrie) 

Foresta Fălticeni — Jiul petroșani 
Univ. Craiova — Steaua 
Rapid — „U“ Cluj 
CSM Reșița — FC Național 
FCM Bacău — Oțelul Galați
FC Argeș Dacia — Sportul Studențesc 
Dinamo — Gloria Bistrița
FC Petrolul — Ceahlăul 
CF Chindia — FC Farul

E l APA A 14-A 
(sâmbătă, 1 noiembrie) 

Foresta Fălticeni — Ceahlăul 
Steaua — FC Petrolul 
Oțelul Galați — FC Argeș Dacia 
Jiul Petroșani — CF Chindia 
FC Național — Dinamo 
CSM Reșița — Rapid 
FCM Bacău — Univ. Craiova 
„II" Cluj — FC Farul 
Gloria Bistrița — sportul Studențesc

ETAPA A 5-A
(sâmbătă, 30 / duminică, 31 august)

Foresta Fălticeni — Sportul Studențesc 
Uaiv. Craiova — FC Farul
Rapid — FC Petrolul
Oțetul Galați — Jiul Petroșani
FC Național — Steaua
CSM Reșița — „L" Cluj
FCM Bacău — Gloria Bistrița
FC Argeș Dacia — Ceahlăul P. Neamț 
Dinamo — FC Chindia

ETAPA A 6-A
(vineri, 12 / sâmbătă, 13 septembrie)

Steaua — CSM Reșița
Jiul Petroșani — FC Național
Ceahlăul P. Neamț — Oțelul Galați
„U* Cluj — FCM Bacău
Sportul Studențesc —> Univ. Craiova
Gloria Bistrița — Foresta Fălticeni

ETAPA A 10-A
(sâmbătă, 4 / duminică, 5 octombrie) 

Steaua — Rapid
Oțelul Galați — Foresta Fălticeni
Jiul Petroșani — Univ. Craiova 
FC Național FCM Bacău 
Ceahlăul — CSM Reșița 
„U“ Cluj — Dinamo
Sportul Studențesc — CF Chindia
Gloria Bistrița — FC Argeș Dacia
FO Farul — FC Petrolul

ETAPA A 15-A
(sâmbătă. 8 ' duminică, 9 noiembrie)

Univ. Craiova — Foresta Fălticeni 
Rapid — FCM Bacău
FC Argeș Dacia — FC Național 
Dinamo — CSM Reșița 
Ceahlăul — Glona Bistrița 
Sportul Studențesc — „li" Cluj 
FC Farul — Steaua
FC Petrolul — Jiul Petroșani 
CF Chindia — Oțelul Galați

ETAPA A 11-A 
(miercuri, 15 octombrie) 

Foresta Fălticeni — FO Național 
Univ. Craiova — Oțelul Galați 
Rapid — Jiul Petroșani 
FCM Bacău — CSM Reșița 
FC Argeș Dacia — „U" Cluj 
Dinamo — Steaua 
FC Farul — Ceahlăul 
FC Petrolul — Sportul Studențesc 
CF Chindia — Gloria Bistrița

ETAPA A 12-A
(vineri, 17 ! sâmbătă, 18 octombrie)

Steaua — FO Argeș Dacia

ETAPA A 16-A
(sâmbătă. 15 noiembrie) 

Foresta Fălticeni — Rapid 
Univ. Craiova — Ceahlăul 
Steaua — sportul Studențesc 
Oțelul Galați — FC Petro.ul 
Jiul Petroșani — FC tarul 
FC Național — CF Chindia 
CSM Reșița — FC Argeș Dacia 
FCM Bacău — Dinamu 
„U“ Cluj — Gloria Bistrița

ETAPA A 17-A
(sâmbătă. 22 noiembrie) 

Rapid — Univ. Craiova
FC Argeș Dacia — FCM Bacău 
Dinamo — Foresta Fălticeni 
Ceahlăul — „U" Cluj 
Sportul Studențesc — Jiul Petroșani 
Gloria Bistrița — Steaua 
FC Farul — Oțelul Galați 
FC Petrolul — FC Național 
CF Chindia — CSM Rcsita
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[ I7«/g noastră cea de toate zilele

în sprijinul artei populare 
tradiționale romanești

Cultura noastră populară, 
folclorul românesc, a con
stituit dintotdcauna izvorul 
fundamental al spirituali
tății neamului nostru. De 
la doine și snoave până la 
bogăția artei populare, de 
la portul specific la pereni
tatea tradițiilor fi obiceiu
rilor noastre, peste toate 
au răzbătut valori ce 4-au 
impus în conștiința popo
rului nostru. Că peste o 
parte dintre ele s-a abătut 
yi lipsa de prețuire, nepă
sarea (uneori chiar agre
siunea) omului și că, mai 
cu seamă în ultima vreme, 
le este periclitată autenti
citatea sunt și acestea a- 
devăruri deja știute. Iar 
că problemele culturii în 
ansamblu au avut tot mai 
puțină trecere în rândul 
celor care iau decizii (și nu 
doar aici, din păcate) re
prezintă un aspect dătător 
de prea puțin optimism.

în asemenea condiții, a- 
pariția unei forme organi
zate de susținere, de pro
movare a valorilor culturii 
populare românești, nu poa
te fi considerată decât bi
nevenită. Cu atât mai mult 
cu cât aceasta se propune 
a fi realizată „în rândurile 
tineretului, în general, și 
al elevilor liceelor pedago
gice, în special, pe baza 

- principiilor de bază ale 
tradiției: cinstea, munca, 
hărnicia, dreptatea, toleran
ța și respectul". Astfel es
te definit scopul asociației 
înființate la începutul aces
tui an la Deva, numită 
Fundația „Obârșii", avân- 
du-l ca inițiator pe apre
ciatul creator popular Mir
cea Lac. Alături de dum
nealui, au participat la cre
area acestei asociații sau 
au devenit membri ai săi 
personalități binecunoscute 
ale culturii hunedorene și 
românești printre care: 
loan Godea (directorul Mu
zeului Satului din Bucu
rești), Doina și Ilusalim Iș- 
fănoni (etnografi), Liviu 
Tudor Samuilă și soția sa 
(președinta clubului 
UNESCO din România), 
Ioan Sicoe (inspector șef 

al Inspectoratului pentru 
Cultură al Județului Hune
doara), Nicolae Adam (etno
graf), absolvenți și membri 
ai cercului de artă popula
ră tradițională românească 
al Palatului Copiilor din 
Deva.

Așa cum se precizează 
în statutul asociației, obiec
tul activității urmează să 
se desfășoare pe câteva di
recții principale: culegerea 
de folclor și artă populară, 
înregistrarea și stocarea in
formațiilor pe casete audio
video și calculator; publi
carea de materiale metodi
ce, comunicări și alte lu
crări specifice; sprijinirea 
cercurilor de „Artă popu
lară tradițională româneas
că" cu materiale, unelte, 
materiale informative; ex
poziții și demonstrații prac
tice de lucru în țară și stră
inătate, participarea la sim
pozioane și sesiuni de co
municări specifice; organi
zarea de cursuri și activi
tăți practice, de inițiere în 
arta populară tradițională 
românească, excursii și ta
bere de creație; studii asu GEORGETA BÎRLA

pra schimbărilor suporta
te de folclor în cadrul so
cietății românești, precum 
și propuneri concrete de 
valorificare a patrimoniu
lui culturii tradiționale ro
mânești, în paralel cu spri
jinirea meșterilor populari 
din zonele etnografice ale 
Munților Apuseni, Pădu- 
reni și alte zone. De altfel, 
întregul proiect de activi
tăți, menționa dl Mircea 
Lac, se realizează sub două 
aspecte: educativ și, respec
tiv, sub forma Culegerii de 
etnografie și folclor. „S-au 
pierdut foarte multe lucruri 
din patrimoniul tradițional, 
pentru că au dispărut șl 
condițiile sociale ce au fa
vorizat apariția lor, conchi
de interlocutorul nostru. E 
păcat că valori foarte im
portante ale culturii tradi
ționale au rămas necunos
cute; or, tocmai în sensul 
ăsta trebuie făcut câte ce
va. E necesar să păstrăm 
ceea ce avem și, mai ales, 
să facem cunoscute cât mai 
multe din aceste valori".

NOTA 
UN CÂRLIG, 

DOUA CÂRLIGE
Li se mai spune și cla

me de rufe sau, la țară, 
pișcători. După o perioa
dă în care cârligele pen
tru rufe au lipsit din co
merț, iată că au apărut, 
într-o formă nouă, cu un 
design plăcut: mici și u- 
șoare, ca niște peștișori, 
de culoare bleau, roz sau 
vernil, confecționate din 
material plastic. Și nici 
prețul nu era exagerat; 
dimpotrivă. „Le-am cum
părat, nu de mult, de la 
un magazin central din 
Deva, al firmei „Souter’s" 
— spunea supărată o cum
părătoare. La prima sau 
Ia a doua întrebuințare, 
cel puțin 10 din setul 
cumpărat s-au deteriorat. 
Mă bucurasem când le-am 
găsit, pentru că nu m-au 

, costat decât 3900 de lei. 
Dar ce folos, dacă nu pot 

i fi folosite, dacă destina
ția lor a fost aceea a... 
coșului de resturi ?".

De unde provin ase
menea articole, cine le 

i produce, de la cine ie pre- 
1 iau magazinele și cum 
I pot fi despăgubiți clien- 

ții ? Iată câteva întrebări 
la care cumpărătorii aș
teaptă răspunsuri de Ia 
administratorii magazinu
lui amintit, dar și de la 
altele, care nu fac recep
ția calitativă a mărfuri
lor. (E.S.)

I

CUVÂNTULUI LIBER
ORGANELE 

COMPETENTE 
RĂSPUND 
ZIARULUI

Domnul Aurel Hogman 
din satul Hărțăgani nr. 
214 s-a adresat ziarului nos
tru cu o scrisoare, prezen
tând necazurile pe care le 
are cu locuința din cauza 
unei rigole de scurgere.

A răspuns scrisorii dum
nealui Primăria Băița, de 
competența căreia era so
luționarea problemei. Ci
tăm din răspunsul primit: 
„Consilierul Sav Aurel și 
viceprimarul Sav Cornel au 
fost la fața locului, la do
miciliul dlui Hogman Au

STAREA
mediului

Poluanții gazoși (dio- 
xidul de azot, dioxidul de 
sulf, amoniac și fenoli), 
precum și pulberile în sus
pensie au valori care se 
încadrenză în limitele 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului. Valori
le maxime au fost înre
gistrate pe zona Hunedoa
ra în zilele de 14 și 20 
iulie pentru dioxidul de 
azot și în ziua de 19 iu
lie pentru pulberile în 
suspensie, iar pe zona 
Deva, în data de 20 iulie 
pentru dioxidul de suif.

Pulberile sedimervtabile 
continuă să înregistreze 
depășirea limitelor admi
se de 17 grame/mp/lună 
în zona Chișcădaga (dc 
14,8 ori) și în zona Teliuc 
de 6,6 ori.

Valorile radioactivității 
Beta globale și ale dozei 
Gama absorbite se înca
drează în limitele de va
riație ale fondului natu
ral. pentru toți factorii 
de mediu. Materiile în 
suspensie pe Râul Jiu, 
provenite în principal de 
la unitățile de extracție 
și prelucrare a cărbune
lui, au înregistrat o va
loare de 2374,8 mg/1 și o 
valoare maximă de 3763 
mil/1 în data de 19 iulie 
a.c. Față de perioada an
terioară, se evidențiază o 

rel în satul Hărțăgani și au 
constatat următoarele: Ca
sa dlui Hogman Aurel se 
află într-o zonă mlăștinoasă 
și are un izvor în mijlocul 
pivniței. De la acest izvor 
este o rigolă de scurgere 
afară, dar când este tim
pul ploios debitul de apă 
ce vine prin acest izvor 
depășește capacitatea rigo
lei.

Tubul de scurgere pe sub 
drumul sătesc este mai sus 
cu circa 20 cm decât fun
dul mlaștinii.

S-a indicat să se măreas
că rigola de scurgere și să 
se lase mai jos tubul de 
scurgere de sub drumul 
sătesc".

creștere pentru valoarea 
medie cu 90,0 miligrame/ 
litru și o reducere a va
lorii maxime cu 514 mii/ 
litru.

Regia Apelor Române — 
Filiala Craiova, prin EGA 
Tg. Jiu, a verificat, în 
cursul lunii iunie 1997, a- 
genții economici din Va
lea Jiului privind modul 
cum respectă valorile in
dicatorilor de calitate a 
apelor uzato, la evacua
rea in cursurile superioa
re atr Râului Jiu. pentru 
unitățile de extracție și 
prelucrare a cărbunelui, 
care rru au respectat va- 
loi'ile limite stabilite, au 
fost aplicate sancțiuni în 
valoare de 10.3 milioane 
lei. Numai in primul tri
mestru al anului 1997, la 
aceste unități din Valea 
Jiului au fost aplicate 
sancțiuni în valoare tota
lă de 43,396 milioane de 
lei, iar pe trimestrul do' 
au fost aplicate sancțiuni 
în valoare de 61.033 mili
oane de lei.

La urnele menționate 
se nud adaugă și proce
sele verbale de contraven
ție care, la finele semes
trului I ale acestui an, 
totalizează 18 milioane de 
lei (pentru unitățile de 
extracție și prelucrare a 
cărbunelui) și 4 milioane 
de lei la STPPL Petro
șani

Inginer
GEORGETA BARABAȘ, 

director,
Agenția de Protecția 

Mediului Deva

Tabără de instruire pentru intervenții
La Bulzeștii de Sus se 

organizează două serii a- 
le taberei de instruire a 
detașamentelor de inter
venții în cazuri de dezas
tre, în perioadele 25—27 
iulie și 1—3 august. Or
ganizatorii taberei sunt 
Inspectoratul Județean de 
Protecție Civilă Hunedoa
ra — Deva, Filiala de 
Cruce Roșie a județului 
și Consiliu] Local Bul- 
ze.știî de Sus. La instruire 
participă detașamentele 
de intervenție din localită
țile Vulcan, Simeria, 
Brad, Orăștie și coman
danții de detașamente din 

Deva, Hunedoara, Gălan, 
Petroșani, Lupeni și Ilia. 
Mai sunt invitați preșe
dinții și directorii subfi
lialelor de Cruce Roșie 
din județ cât și inspecto
rii de protecție civilă de 
la municipii, orașe și a- 
genți economici.

Prin materialele prezen
tate, prin activitățile 
practice făcute în cadrul 
taberei se urmăresc sco
puri precise. Acestea sunt: 
antrenarea personalului 
de conducere a filialei, 
subfilialelor, detașamen
telor de intervenție la de
zastre Și inspectorilor de 

protecție civilă în condu
cerea acțiunilor de inter
venție; instruirea parti- 
cipanților pentru acorda
rea primului ajutor și 
sprijinirea persoanelor a- 
fectate în situații de ca
lamități naturale, acci
dente și avarii; verificarea 
cunoștințelor acestora pri
vind acordarea primului 
ajutor medical și trans
portul accidentaților la 
punctul de preluare; for
marea deprinderilor par- 
ticipanților pentru con- 
ducf.rea acțiunilor în si
tuații de trai izolat și 
pregătirea pentru supra

viețuire.
Programul celor 3 zile 

— 25, 26 și 27 iulie — 
ale primei serii a tabe
rei de instruire a deta
șamentelor de intervenții 
în cazuri de dezastre a 
fost riguros structurat. 
Vom evidenția doar acti
vitățile de instruire și 
aplicațiile practice, care, 
cum era și firesc, au de
ținut ponderea în pro
gram. Au fost prezenta
te participanților mai 
multe referate pe specia
lități: „Mișcarea interna
țională de Cruce Roșie șl 
Semilună Roșie. Crucea-

în caz de
Roșie Română"; „Organi
zarea și coordonarea ac
tivităților de apărare îm
potriva dezastrelor în 
România"; „Detașamentul 
de intervenții în cazuri 
de dezastre. Responsabi
lități specifice ale volun
tarilor în cadrul detașa
mentului"; „Principiile de 
bază ale primului ajutor. 
Reguli principale pentru 
personalul de prîm-aju- 
tor". Activitățile practice, 
conform scopului propus, 
s-au axat pe acordarea 
primului ajutor, pe asigu
rarea conducerii de trai

dezastre
izolat în situații de de
zastre și pe intervenția in 
cazul, introducerii alarmei 
la calamități naturale și 
producerii unui dezastru 
de mari proporții (cu te
ma „Acțiunea detașamen
tului de intervenție pen
tru acordarea primului a- 
jutor în caz de inundații 
în bazinul Crișu) Alb”). 
Atât referatele cât șl ac
tivitățile practice s-au 
bucurat de o pregătire șl 
O atenție deosebită din 
partea organizatorilor șl 
a specialiștilor de profil.

k

VIORICA ROMAN
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Te supără faptul că ți 
se spune „tocilară", când 
de fapt tu nu te simți 
astfel. îți place foarte 
mult să citești și 
feri o carte bună 
schimbul unei seri 
discotecă.

Și eu am fost astfel e- 
tichetată și nu pot spune 
că nu m-a deranjat, la 
fel ca pe tine, acum. 
Doar că pentru mine se
tea de a ști mai mult a 
rămas nepotolită și satis
facțiile au fost întotdeau
na mai mari decât jig
nirile aduse la adresa 
mea. Citind foarte mult, 
știi mai mult și vrând- 
nevrând „a ști" duce me
reu la schimbare. E greu 
desigur să-ți sacrifici un 
chef doar 
să citești

Meseria 
alegi, cea 
una dintre 
presupun o formare și nu 
doar o simplă însușire a 
cunoștințelor. Ești medic, 
preot, psiholog, scriitor

pre- 
în 
la

pentru că 
o carte, 
pe care 
de medic, 

acelea

vrei

ți-o 
este 
care

nu doar 8 orc în timpul 
serviciului ci 24 ore pe 
zi. Citind vei ști 
mult dar te vei și 
ba, se va produce 
de metamorfoză, 
ca cea urâtă va 
o lebădă albă și 
oasă.

Orice schimbare pre
supune greutăți, riscuri, 
renunțări și dacă vrei 
să fii un bun specialist 
în meseria aleasă, aces
tea sunt necesare, la fel 
și orele de studiu. Să 
nu-ți pară rău, privește 
cu îngăduință șicanele 
colegilor tăi, nu tc-al 
gândit că sub această e- 
tichetă, se ascunde și in
vidia lor ? Nu e ușor să 
accepți că o altă colegă 
știe mai multe, e mai in
teligentă, e mai mult de- 1 
cât tine... Nu uita, vei \ 
fi medic tot restul vie- I 
ții, zi și noapte. De tine ( 
depinde ce, fel de medic i 
vei fi.

A

Anna

•z.

CODUL MANIERELOR ELEGANTE

Scrisoarea
exage-
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prii, nu ezita. Tot ce 
iese din tipic face rân
durile tale și mai preți
oase.

care venise— „Folosește-te de ti
nerețe pe cât poți, când 
îmbătrânești deja, n-ai să 
mai ai puterea". (Ghabus- 
Name, Cugetări persane).

• O tânără și frumoa
să doamnă, al cărei soț 
era grav bolnav, primeș
te vizita lui Bernard

H
U
H
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scrisoarea cu desene pro- j

mai 
schim- 
un fel 
rățuș- 

deveni 
grați-

INA DELEAN L

V

Shaw, 
vadă.

— Ge spuneți maestre? 
il întreabă soția.- Credeți 
că este vreo speranță ?

— Depinde ce speranțe 
aveți dumneavoastră, doam
nă, îl răspunse caustic 
scriitorul.

Chiar dacă te adresezi 
unei instituții, nu semna 
niciodată punând numele 
de familie înainte. Te 
cheamă Maria Popescu, 
nu Popescu Maria, chiar 
dacă așa ești trecută în 
catalog. Oricât de expe- 
ditiv(ă) al fi, nu trece 
direct la cerere, ca și 
cum celălalt ar fi obli
gat să-ți presteze un ser
viciu. O frază de intro
ducere nu este doar o 
chestiune de protocol, ci 
un act de bună cuviință. 
Când te adresezi 
persoane purtătoare 
„titlu", nu-i spui 
nule Ionescu", 
nule profesor 
Unui profesor 
spui „domnule 
nu „domnule doctor". Să 
nu trimiți niciodată o 
scrisoare pe hârtie 
totolită, cu margini 
feniță. Chiar dacă ai 
fila dintr-un caiet, 
dreaptă-i marginile.

Nu te iscăli indesci
frabil. Adu-ți aminte de 
zicala: ■ „oameni mari sunt 
cei care au curajul să se 
iscălească... descifrabil".

unei 
de 

„doin
ei „dom- 
Ionescu". 
doctor ii 
profesor",

Nu scrie scrisori 
rat de lungi, excepție fac, 
doar scrisorile de dra
goste. O scrisoare kilo
metrică este un act de 
impolitețe.

Fă efortul să fii clar(ă) 
și nu uita că o scrisoare 
pornită din inimă are 
întotdeauna un iz de o- 
riginalitate. Chiar dacă: 
n-ai o caligrafie de nota 
10, străduiește-te ca scri
soarea ta să aibă un aer '* 
estetic. Nu arunca vor- >: 
beZe pe hârtie cu furca 
și nu uita că o scrisoa
re se scrie întâi pe pa- ■ 
gină, apoi pe contra
pagină.

în relațiile apropiate 
sunt nu numai accepta
te, dar chiar de dorit că-, 
teva fantezii. Dacă-ți 
vine să desenezi un cu
vânt sau să-ți decorezi

0 alternativă pentru candidații respinși
la admiterea din iulie

Deva Poșta centrală. Elevi aflați in drumeție 
scriu scrisori celor dragi. Ce frumoasă e vacanța 
mnre ! Foto: ANTON SOCACI

învățământul preuniver- 
sitar (profesional și teh
nic) din România benefi
ciază de sprijinul Comu
nității Europene, în a că
rei rețea PHARE sunt cu
prinse 75 de unități șco
lare din țară. Cifra de 
școlarizare pentru anul 
1997—1998 (prevăzută de 
H.G. nr. 53/’97) este de 
102 000 locuri în învăță
mântul profesional și teh
nic.

In limita locurilor încă 
disponibile, candidații ră
mași „pe din afară" după 
sesiunea de admitere din 
iulie, pot opta (în funcție

de familia ocupațională) șl 
pentru școlile cuprinse în 
rețeaua PHARE.

FAMILIA OGUPATIO- 
NALA :

Mecanica și tehnologia 
materialelor — G.Ș.I.C.M. 
Nr. 3 Craiova; G.Ș.I.C.M. 
nr. 1 („Traian") Galați ; 
G.Ș.I.G.M. „Dacia" Pitești; 
G.Ș.I.G.M. GUG Cluj-Na- 
poca; G.Ș.I.G.M. Gugir ; 
G.Ș.I.C.M. „Progresul" Brăi
la; G.Ș.I. „1 Mai" Ploiești; 
G.Ș.I.C.M. Reșița; G.Ș.I.G.M. 
„Unio" Satu Mare.

Electrotehnică și ener
getică — G.Ș.I. Energetic 
Craiova; G.Ș.I. Electromo
tor Timișoara; G.Ș.I. E-
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De la primele compozi
ții ale lui Perry — On 
The Road Again și Mama 
Kin care excelează prin 
simplitate, la Janie’s Got 
A Gun, in care apar to
nuri complexe și expe
rimentale de chitară, se 
confirmă talentul acestui 
muzician de excepție.

Pe Joe Perry l-a inspi
rat copilăria nefericită. 
Părinții săi i-au interzis 
muzica rock’n'roll dorind 
ca el să urmeze o facul
tate sau măcar să se a- 
puce de muzica clasică. 
Ei i-au plătit ore de cla
rinet și de pian. Deși in 
felul acesta a auzit de Bee
thoven, pe Joc nu îl in
teresa această muzică, 
prima piesă pe care a 
interpretat-o fiind Roll 
Over Beethoven (Chuck 
Berry). Amărăciunea pe 
care tânărul Perry o re
simțea din cauza părin
ților neînțelegători a con
tribuit la pasiunea cu ca-

13

re cântă la chitară. In
tr-un interviu Steven spu
nea: „Stilul lui Joe s-a 
constituit din furia acu
mulată în el pe parcur
sul anilor, el cântă ceea 
ce simte și asta am admi
rat cu la el".

In 1963 Joe avea
ani și era infectat de vi
rusul rock’n'roll. Pe chi
tara acustică fabricată de 
unchiul său exersează 
trucuri învățate de la al
ții. De atunci pentru Joe 
nu exista alt instrument 
decât chitara, deoarece a- 
ceasta era esența rock’n 
’roll-ului. în 1964 Joe este 
dat afară de la școală și 
se angajează la o turnă
torie, iar în timpul liber 
cânta în grupul Flash. 
Perry fuge în 1965 la o 
căsuță de vacanță a pă
rinților săi din statul 
New Hampshire anga- 
jându-se ca spălător de 
vase la cofetăria Ancho
rage. Această cofetărie a-

re o importanță deosebi
tă în istoria formației Ae- 
rosmith deoarece aici Joe 
s-a cunoscut cu Tom Ha
milton (un blond 
ani care cânta la 
tă bass), hotărând 
cătuiască un grup, 
re l-au întitulat 
Dream. în 1966 Joe și 
Tom concertează împreu
nă în noul grup întitulat 
Plastic Glass. Joe lucrea
ză in continuare la cofe
tăria Anchorage unde 
trebuie să facă față u- 
nei bande de tineri care 
se bătea cu înghețată fă
când o dezordine de ne- 
descris. Unul dintre șefii 
bandei este Steven Talia- 
rico, care era deja un 
rocker cunoscut, cântând 
in grupul Chain Reaction 
alături de William Proud 
(bass) și Ray Tabano (chi
tară).

Thomas (Tom) William 
Hamilton s-a născut la 
31 decembrie 1951 în Co-

de 14 
chita- 
să al- 
pe ca-

Pipe

lorado Springs (Colora
do). în secția ritmică a 
grupului Aerosmith, Tom 
are un rol important, el 
fiind unul dintre cei mai 
buni basslști de rock’n 
’roll. încă din copilărie 
s-a obișnuit cu mutările, 
deoarece tatăl său lucra 
în aviație și se transfera 
des de la un post la al
tul. La 4 ani el îl aude 
pe fratele său cântând 
la chitară o temă a lui 
Peter Gunn. Imediat Tom 
îl roagă pe fratele 
să-l învețe câteva acor
duri de chitară.
Tom realizează că poate 
reda cu ajutorul chitarei 
Fender Stratocaster su
nete asemănătoare tunete
lor el se decide că va cân
ta la acest instrument. La 
8 ani Tom stăpânește de- 

chitara dorind să cân- 
intr-o trupă.

său

Când

ja 
te

I

(va urma) 
IIORIA SEBEȘAN
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nergetic București; G.Ș.I. 
„Electroputere" Craiova.

Electronică, automatică, 
informatică tehnologică 
ind. — G.Ș. de Poștă și 
Telecomunicații București; 
G.Ș.I. „Tehnoton" Iași; 
G.Ș.I. „Electronica" Bucu
rești; G.Ș, de Poștă și Te
lecomunicații Cluj-Napo- 
ca; G.Ș. „Electrocontact" 
Botoșani; G.Ș. „Domnul 
Tudor" Drobeta T.-Severin.

Extracția și prelucrarea 
minereurilor — G.Ș. Mi
nier Petroșani; G.Ș.I. Mi
nier Baia Mare; 
Minier Motru; G.Ș.I. 
talurgic Galați; G.Ș.I. 
talurgic Hunedoara.

Extracția și tratarea 
trolului și gazelor — G.Ș.I. 
de Petrol Câmpina; G.Ș.I. 
de Petrol Moinești; Școala 
Națională»de Gaze Mediaș.

Chimie industrială • — 
G.Ș. de Chimie Industria
lă Iași; G.Ș. dc Ghimie 
Industrială Pitești; G.Ș. 
de Chimie Industrială Plo
iești.

Construcții și lucrări pu
blice — G.Ș.I. Constr.-Mon- 
taj „Traian Vuia" Cluj- 
Napoca; G.Ș. de Gonstr. 
„Anghel Saligny" Bucu
rești; G.Ș. de Constr. Mont. 
„Anghel Saligny" Iași ; 
G.Ș. de Constr. Mont. Nr. 
1 Pitești; G.Ș. de Constr. 
Montaj „I’erspektiva" Go- 
vasna.

Agricultură 
gricol Palas 
G.Ș. Agricol 
Podu Iloaiei; 
Tulcea; G.Ș. 
mășești; G.Ș. 
leul Silvaniei; G.Ș. Agri
col Alexandria; G.Ș. Agri
col Fălticeni; G.Ș. Agricol 
Slatina; G.Ș. Agricol Huși; 
G.Ș. Agricol Odorheiul 
Secuiesc; G.Ș. Agricol Ti
mișoara. G.Ș. Agricol Că
lărași.

Industrie alimentară —

G.Ș.I.
Me-
Me-

pe-

— G.Ș. A- 
Gonstanța ; 

„H. Vasiliu" 
G.Ș. Agricol 

Agricol 
Agricol Șim-

Ar-

G.Ș. de Ind. Alimentară 
„Dumitru Moțoc" Buc», 
rești; G.Ș. de Ind. Alimen
tară Sibiu; G.Ș. de Ind, 
Alimentară Nr. 1 Galați,

Fabricarea produselor 
din lemn — G.Ș. Foreo» 
tier Tg. Mureș; G.Ș. Fo
restier Piatra Neamț; G# 
Forestier Arad; G.Ș. Fo
restier „Constantin Brâu- 
cuși" Buc.; G.Ș. Forestier 
„loan Ciordaș" Beiuș.

Industrie ușoară — G.Ș-- 
de Ind. Ușoară „Victoria! 
Iași; G.Ș. de Ind. Ușoara 
Cluj-Napoca; G.Ș. de Ind. 
Ușoară Focșani; G.Ș. de 
Ind. Ușoară „Nichita Stă- 
nescu" Buc.

Transporturi — G.Ș. de 
Transporturi G.F. Brașovi 
G.Ș. de Marină Giurgiu | 
G.Ș. de Trans. Auto Ti
mișoara.

Tehnici audiovizuale și 
dc comunicații — G.Ș. de 
Poligrafie și Cinematogra
fie București.

Silvicultură, ape și prer 
tecția mediului — G. Ș. 
Silvic Năsăud; G.Ș. de 
Gospodărirea Apelor Arad,

Comerț și servicii — 
G.Ș. Comercial „Gheorghe 
Chițu" Craiova: G.Ș. Eo- 
Administrativ Târgoviște.

Alimentație publică — 
G.Ș. Ec.-Administrativ șl 
de Serv. Constanța; G.Ș, 
Ec.-Administrativ Nr. 4 
București.

Finanțe, administrație^ 
management — Liceul 
Corn. „Nicolae Krețules» 
cu" București; G.Ș. Eo, 
Administrativ și de Serv. 
Buzău.

Turism și activități co
nexe — G.Ș. Ec.-Adminis
trativ și de Serv. Călimă- 
nești.

Servicii și producție ar
tizanală — G.Ș. UCECOM 
București.

Sănătate și protecție so
cială — G.Ș „Dr. Victor 
Babeș" București.
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Spectrul politic italian 
sprijină aderarea 

României la NATO și UE
Mircea lonescu Quintus, 

președintele Partidului 
Național Liberal, a decla
rat, duminică, la întoar
cerea din vizita oficială 
pe care a efectuat-o in 
Italia, că liderii politici 
italieni, atât cei de la gu
vernare, cât și cei din o- 
poziție vor continua să 

I susțină România pe toate 
, planurile pentru integra- 
. rea în Uniunea Europea
nă si NATO.

. Principalul obiectiv al 
vizitei delegației PNL a 
fost acela de a stabili re
lații instituționalizate cu 
partidele de centru și cen- 
tru-dreapta. Astfel, mem
brii delegației PNL s-au 
întâlnit cu reprezentanții 
celor trei partide ce com
pun coaliția „Polo Della 
Liberte" : deputatul Gian- 

i franco Fini, președintele 
Alianței Naționale, depu- 
ta<ul Pier Ferdinando Ca- 

i sini,- liderul Centrului 
j Creștin Democrat și depu
tatul Antonio Martino — 
For za Italia. Cu acest 
prîlei, delegația PNL i-a 
invitat pe Gianfranco Fini 
și P'nr Ferdinando Casini 
să efectueze o vizită în 
Ro~-ânia.

a declarat că, 
pe -arcursul tuturor în
tâlnirilor avute, s-a ma
nifestat disponibilitatea și 
dorința de a întări și dez
volta cooperarea inter

Construcțiile în 
Ierusalimul de Est

Un magnat al afacerilor 
Imobiliare, evreu american, 

I care a primit autorizația 
de construire a unei en
clave evreiești în Ierusa
limul de Est, locuit de a- 
-abi, a declarat, dumini- 

, că, faptul că toate tenta
tivele de blocare a inten- 

; țiilor sale reprezintă acte
I de „rasism*, relatează Reu
ter.

Irving Moskowitz, om 
de afaceri ce locuiește la 
M;ami și care a finanțat 
mai multe colonii evre
iești din Teritoriile Ocu
pate, a primit, joi, avizul 
favorabil al municipalită
ții din Ierusalim, care îi 
permite construirea a cir
ca 70 de case pentru e- 
vrei în cartierul Ras al- 
Amoud locuit de circa
II 000 de arabi.

Premierul israelian, Ben
jamin Netanyahu, aparent 
luat prin surprindere de 
aprobarea proiectului — 
care a generat aspra con
damnare a palestinienilor 
și a arabilor, în general 
—- a declarat că va încer
ca să blocheze planul „în 
acest moment".

„Proprietatea a fost 
cumnărată de mine per- 
sonri. Nu este o chestiune 
politică. Este o simplă 
chestiune ce ține de drep
tul proprietarului de a 
construi pe proprietatea 
sa. A-mi fi refuzat acest 
dreot pentru că eu sunt 
evreu si arabii au protes
tat reprezintă un act de 
rasism. întreaga dispută, 
dacă să construiesc sau 
r>u este absurdă, pentru 
că am tot dreptul să con
struiesc Este o țară de
mocratică", a declarat 
Moskowitz postului de ra
dio al armatei israeliene.

^’~!^tul, iordania și pa

națională între partide, 
exprimându-se ' totodată 
sprijinul pentru aderarea 
PNL la Internaționala Li
berală.

Un alt obiectiv al vizi
tei l-a constituit extinde
rea legăturilor dintre Par
lamentele celor două țări, 
prilej cu care deputatul 
Ioan Cezar Corâci a înmâ
nat o scrisoare a Parla
mentului României, adre
sată celor două Camere 
ale Parlamentului italian, 
în care se adresează mul
țumiri Italiei pentru mo
dul în care a susținut 
cauza României pentru a- 
derarea în primul val al 
extinderii NATO.

De asemenea, delegația 
PNL s-a întâlnit și cu 
Herman Woltring, direc
tor al UNICRI, organis
mul ONU pentru lupta 
împotriva criminalității. 
„Cu această ocazie, di
rectorul UNICRI ne-a pro
mis că în luna septembrie 
sau octombrie va veni în 
România. El s-a arătat 
interesat de lupta dusă 
împotriva corupției, ce a 
fost declanșată de pre
ședintele României", a 
subliniat Quintus.

Totodată, este posibil 
ca UNICRI să acorde 
României sprijin în lupta 
împotriva corupției și a 
crimei organizate, prin 
programe de asistență.

lestinienii au atacat pla
nul, pe care îl consideră 
o amenințare cumplită la 
adresa păcii, în pofida pro
misiunii lui Netanyahu de 
a bloca proiectul. Sâmbă
tă, Netanyahu a contactat 
toate cele trei părți, pre
cum și Washingtonul, co
municând că nu are in
tenția de a construi în 
prezent.

Un înalt oficial OEP a 
declarat că palestinienii 
nu cred că Netanyahu se 
opune cu adevărat planu
lui în legătură cu Ras al- 
Amoud.

„El încearcă să-și îm
bunătățească imaginea în 
lume și să ofere america
ni lor un pretext pentru 
a continua presiunile asu
pra palestinienilor, în sco
pul de a-i convinge să 
accepte construcția colo
niei de pe dealul Jabal 
Abu Ghneim", a declarat 
oficialul citat.

Primarul de dreapta al 
Ierusalimului, Ehud Ol
mert, a declarat că se 
îndoiește de faptul că 
Moskowitz va începe con
strucțiile în acest mo
ment. Olmert a spus că 
el crede că Moskowitz va 
încerca să obțină aproba
rea de a construi mai mul
te case pe proprietatea sa.

Comparând ■ campania 
evreilor de a construi co
lonii în Ierusalimul de 
Est cu lupta americanilor 
de origine africană de a 
fi admiși în universitățile 
americane din Sud, în
anii ’60, Moskowitz a ce
rut poliției israeliene să
blocheze orice tulburări 
ale arabilor, în cazul în
care el se va hotărî să în
ceapă lucrările în cartie
rul Ras al-Amoud.

Marș în favoarea ETA
Zeci de mii de basci au 

ieșit în stradă, duminică, 
pentru a participa la cel 
mai mare marș în favoarea 
gherilelor organizației se
paratiste basce ETA, de 
la uciderea, luna aceasta, 
de către rebeli, a tânărului 
politician Miguel Angel 
Blanco, în vârstă de 29 de 
ani, relatează REUTER.

în vreme ce întreaga 
Spanie încă deplânge moar
tea lui Blanco, trupe ale 
poliției și gardieni privați 
au luat poziții de-a lungul 
traseului marșului, pentru 
a menține ordinea.

Guvernul regional al Ță
rii Bascilor a interzis de
monstrații similare ce e- 
rau planificate pentru sâm
băta trecută, de teama u- 
nor posibile reacții violen
te ale populației revoltate 
de asasinarea lui Blanco.

Duminică însă nu s-au 
înregistrat nici un fel de 
incidente în timpul marșu
lui a circa 20 000 de de
monstranți, care scandau 
„Independență", marș ce 
s-a desfășurat de-a lungul 
falezei din San Sebastian, 
orașul fiind unul dintre

Accident de autobuz 
în Gruzia

Un număr de 11 persoa
ne au fost ucise, iar alte 
37 rănite, duminică, în mo
mentul în care șoferul u- 
nui autobuz a pierdut con
trolul volanului, pe un 
drum abrupt, și a lovit un 
bloc de apartamente, în o- 
rașul Kutaisi, situat la 200 
de km vest de capitala 
Gruziei, Tbilisi, a declarat 
un oficial al ministerului

Atacurile asupra 
organismelor 

Internationale ce 
activează în Bosnia

Atacurile asupra organi
zațiilor internaționale ce 
activează în sectorul con
trolat de sârbi al Federa
ției Bosniace trebuie să în
ceteze imediat, a declarat, 
duminică, ministrul german 
de Externe, Klaus Kinkel, 
citat de REUTER.

„Actele de violență din 
Republica Srpska și ata
curile asupra sediilor or
ganizațiilor internaționale 
trebuie să înceteze fără în
târziere", a declarat Kin
kel. pe un ton neobișnuit 
de dur, într-o declarație 
dată publicității de minis
terul pe care îl conduce.

Kinkel a declarat că te
ritoriul controlat de sârbii 
bosniaci se autoizolează 
din ce în ce mai mult, din 
cauza faptului că fostul 
președinte al sârbilor bos
niaci și criminal de război 
condamnat în contumacie, 
Radovan Karadzic, încă 
mai conduce țara, din cu
lise.

Șeful diplomației germa
ne și-a reiterat apelul Ia 
adresa sârbilor bosniaci, în 

fiefurile mișcării separatis
te radicale basce.

Herri Batasuna, aripa po
litică a ETA, a organizat 
marșul în replică la mitin
gurile anti-ETA ce au avut 
loc pe tot cuprinsul Spa
niei, în ultimele două săp
tămâni, mitinguri la care 
au participat circa șase mi
lioane de spanioli.

Liderii mișcării Herri 
Batasuna au declarat că 
doresc să reitereze solicita
rea lor privind transfera
rea a circa 500 de deținuți 
membri ai ETA din peni
tenciarele din întreaga Spa
nie în închisori basce. Re
acția guvernului spaniol la 
o solicitare similară a ETA 
a dus la moartea lui Blan
co. Gherilele ETA l-au ră
pit pe popularul consilier 
local al unui oraș basc la 
data de 10 iulie a acestui 
an și l-au împușcat în cap 
după 48 de ore de la ră
pire.

Suporterii Herri Batasu
na au mai protestat, dumi
nică, și față de eforturile 
depuse de principalele for
mațiuni politice spaniole în 
vederea izolării partidului 
separatiștilor basci.

gruzin de Interne, citat de 
REUTER.

Poliția investighează po
sibilitatea ca frânele auto
buzului să fi cedat, provo
când accidentul. Trei din
tre răniți sunt copii. Cinci 
persoane sunt internate în 
stare gravă la un spital 
din. Kutaisi. Autobuzul se 
deplasa pe ruta Tkbuli — 
Tbilisi.

care îi îndemna pe aceștia 
să-1 predea pe Karadzic, 
pentru a fi judecat de tri
bunalul Națiunilor Unite 
de la Haga, pentru judeca
rea crimelor de război.

„Karadzic este principalul 
vinovat pentru nivelul de 
trai atât de precar al popu
lației. Cineva ar trebui să 
spună asta sârbilor bos
niaci. El trebuie să dispa
ră de acolo, pentru că lo
cul lui este în fața tribu
nalului de la Haga".

Un automobil aparținând 
unui soldat american a fost 
avariat de o sticlă incen
diară, vineri dimineață, în 
exteriorul clădirii unde lo
cuia soldatul, în orașul bos
niac Vlasonîca, controlat 
de sârbi. Nimeni nu a fost 
rănit în urma incidentului, 
cel mal recent dintr-o se
rie de atacuri de răzbuna
re ale sârbilor, în replică 
față de o razie efectuată 
de trupele NATO în cursul 
acestei luni, în căutarea 
criminalilor de război in
culpați.

Prefecți la pregătire 
în Italia

Un număr de 25 de pre
fecți români vor beneficia, 
în perioada 28 iulie — 10 
august, la Roma, de un curs 
de perfecționare a perso
nalului din administrația 
publică locală, în baza Pro
tocolului încheiat între De
partamentul pentru Admi
nistrația Publică Locală 
din România și Ministerul 
de Interne din Italia, se 
arată intr-un comunicat al 
ambasadei României în I- 
talia, remis, duminică, a- 
genției MEDIAFAX.

Cu prilejul deschiderii o- 
ficiale a cursului, Remus 
Opriș, ministru delegat pe 
lângă primul ministru pen
tru coordonarea Secreta
riatului General al Guver
nului și a Departamentului 
pentru Administrația Pu
blică Locală, are, în

• • •

Doi turiști italieni au 
fost răpiți de un trib 

din Yemen
Membri aî unui trib din 

Yemen au răpit doi tu
riști italieni, în apropie
rea capitalei yemenite Sa
naa, a declarat, duminică, 
o sursă a serviciilor de 
securitate, citată de Reu
ter.

Cei doi turiști au fost 
răpiți, sâmbătă, în locali
tatea Kholan, situată la 
50 de km est de Sanaa, 
împreună cu șoferul lor 
yemenit și cu un ghid, 
despre care se crede că 
ar fi fost de asemenea 
yemenit.

Sursa nu a oferit și alte 
detalii. Ambasada ita
liană la Sanaa a declarat 
că în prezent au loc nego
cieri, însă a refuzat orice 
alt comentariu.

S-a împușcat în picior 
din greșeală

Unul dintre agenții de 
securitate, care asigura pa
za secretarului de stat al 
Statelor Unite, Madeleine 
Albright, s-a împușcat în 
picior din greșeală, a a- 
nunțat, luni, purtătorul de 
cuvânt al Departamentului 
de Stat, Nicholas Burns, 
citat de REUTER.

Sursa citată a precizat 
că militarul american a 
fost tratat la un spital din 
localitatea Kuala Lumpur, 
unde Madeleine Albright a 
luat parte la reuniunea a- 
nuală a Asociației Națiuni
lor din Asia de Sud-Est 
(ASEAN). Incidentul a a- 
vut loc vineri, imediat du
pă sosirea secretarului de 
stat american la Kuala 
Lumpur, dar oficialii ame
ricani nu au raportat a- 
cest accident decât după a- 
nunțarea lui, luni, într-un 
ziar local.

zilele de 28 și 29 iulie, în
tâlniri cu conducerea Șco
lii Superioare de Adminis
trație a Ministerului de In
terne, organizatoarea cur
sului, cu Enrico Micheli, 
Secretarul Consiliului de
Miniștri al Italiei și cu
^brizio Abate, subsecretar 
ae stat în Ministerul de
Interne.

In baza aceluiași protocol, 
în perioada 1—15 septem
brie a.c. se va organiza, la 
Roma, un al doilea cura 
de perfecționare la care 
vor participa 25 de primari 
români.

Acțiunile se înscriu în 
cadrul parteneriatului stra
tegic româno-italian. expri
mând excelentele relpt;< 
stabilite și în acest doț 
niu între cele două țări.

Răpirile de persoane re
prezintă o modalitate cu
rentă pentru triburile ye
menite de a-și impune 
doleanțele în fața guver
nului sau a diverselor 
companii petroliere străi
ne ce operează în Yemen, 
care este una dintre cele 
mai sărace țări arabe.

în ultimii ani au fost 
răpiți numeroși turiști, di- 
plomați, sau alți cețăț 
străini. Membrii tribux.
lor au încercat sări folo
sească pe ostatici, printre 
care și un diplomat ame
rican și un ambasador 
saudit, drept monedă de 
schimb. Toți ostaticii au 
fost eliberați nevătămați, 
in cele din urmă.

Oficialii americani au 
precizat că militarul își ve
rifica arma, care s-a des
cărcat automat în piciorul 
său. Nicholas Burns a mai 
afirmat că agentul ameri
can se afla în apropierea 
camerei lui Madeleine Al
bright, lângă el aflându-se 
și șeful serviciului de pa
ză a secretarului de stat, 
Larry Hartnett.

Burns nu a putut preci
za exact cum a avut loo 
acest incident, dar a de
clarat că este vorba de un 
simplu accident, „agentul 
fiind normal din punct de 
vedere psihic".

Albright s-a interesat 
personal de agentul acci
dentat, ea urmând să pă
răsească, marți, Malaezia 
de unde se va îndrepta, 
pentru o vizită oficială de 
o zl, în Singapore.

MEDIAFAX
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Veste care vă va îmbuna 
tăți starea de spirit. Preo
cupări artistice. Energie 
maximă, care trebuie 
canalizată cu chibzuință. 
Aveți nevoie de o com. 
panie veselă. Nu vă în 
credeți întrx> femeie care 
vă propune o afacere 
deosebită. Aveți șansele 
unei aventuri de neuitat.

TAUR

Dacă vă încăpățânați, 
veți pierde bani. Veți 
întâmpina obstacole. Ide1 
excelente, dar nu vă gră
biți să le puneți în prac. 
tică, fără o analiză de
taliată. Este posibilă o 
schimbare în viața dv. 
încercați o reconciliere 
în familie. Nu.i exclus 
să fiți trimis într-o de
legație. Luni, o zi cu 
avantaje.

GEMENI

Partenerul de viață va 
avea realizări. Mai multă 
fermitate față de copiii 
dv. le^ir face bine. Un 
prieten vă dă bani. în
cercați să vă menajați 
sănătatea. Labilitate psi. 
hică și nervoasă. Relații 
cu persoane de sex apus, 
ceea ce vă avantajează.

RAC

Energie fizică și men
tală. Veți pune b-izele u» 
nei noi afaceri. Inspirație 
în chestiun. profesionale; 
popularity ea în rândul 
șefilor create Nu vă 
lăsați influențat de’ un 
tânăr. Primiți sprijinul 
părinților pentru un pro 
îect de amploare. O fe. 
meie vă dă o mână de 
ajutor într- o problemă 
importantă.

LEU

Vă preocupă o investi. 
ție. Discuție aprinsă cu 
colegii de serviciu. Vă 
bucurați de popularitate 
în rândul celor tineri. 
Vineri, câștigați un pro
ces sau, dacă nu e cazul, 
bani. Vă lăsați dominat 
de persoana iubită, pri. 
miți cadouri. Inițiative 
încununate de succes. 
Vi se propune o călăto
rie: veți revolva ceva 
pentru rude apropiate.

FECIOARA

deri materiale; copiii vă 
aduc bucurii. Vi se pro
pune o intervenție chi. 
rurgicală; nu trebuie să 
vă speriați. Relația cu 
o persoană de sex opus 
capătă noi dimensiuni. 
Riscul unor accidente 
nu-i exclus. O viză de 
plecare în străinătate v-a 
fost semnată.

SCORPION

Calitățile dv sunt apre. 
date public. Atenție la 
ceea ce mâncați pentru 
a nu face o indigestie. 
Nu neglijați serviciul că 
șeful este cu ochii pe dv. 
S .ar putea să vi se soli
cite medierea unui con
flict. Câștiguri de bani 
nesperate. Atenție că 
inamicul vă pregătește o 
cursă.

săgetător

Nevoia de ideal este 
mare. Neconcordanțe de 
păreri în familie. Aten
ția dv se concentrează 
asupra serviciului. Veți 
dovedi că sunteți capa, 
bil de fapte mari. La o 
șuetă veți afla noutăți 
despre prieteni. Afacerile 
dv pot înregistra o evo
luție pozitivă.

CAPRICORN

Aveți de luat bani din 
mai multe locuri. Pru. 
dență în tot ceea ce fa
ceți. Vă lipsește răbdarea 
și ați avea multe de tă
cut. Dispută în familie. 
O reuniune de familie 
vă ajută să vă puneți 
ordine în gânduri, să 
vă echilibrați psihic și 
afectiv. Sfârșitul interva
lului este favorabil tra. 
tativelor și negocierilor.

VĂRSĂTOR 1

4t4

Partenerul de viață va 
câștiga bani. Evitați dis
cuțiile în contradictoriu . 
căci sunteți irascibil. Ci. ’ 
neva dm tamilie are o ț 
problemă de .
Unul dintre 
împotrivește t_____ _ f
dv. Tentație spre jocuri ț 
de noroc și 
Să câștigați', rarieneriu ■ 
de viață este nemulțumit î 
din pricina unor încurcă. I 
turi legate de bani. •'

sănătate, i 
părinți se J 

planurilor >

s-ar putea i 
Partenerul J

PEȘTI
O zi bună. idei stră 

lucite. Partenerul vă a. 
jută să câștigați bani. 
S-ar putea să fiți obli, 
gat să plecați într.o de
legație. Invidii; fiți mal 
modest,

BALANȚA

Veți declanșa un mo
ment el adevărului. Pier..

Scrisoare de la prieteni. 
Sunteți eficient In tot
ci 'a ce tăceți. Bucuria 
unei realizări la serviciu. 
O rudă apropiată va pleca 
în străinătate, ceea ce vă 
va avantaja și pe dv. 
Popularitatea dv. este 
la limita maximă. E“ 
vitați discuțiile în con 
trai ictoriu la serviciu și
acasa.

*1

I

s.c. vânătorul și

PESCARUL

BUCUREȘTI

ANGAJEAZĂ:

Gestionar cu îndepli* 
nirea condițiilor Legii 
nr. 22/1969.

Informații suplimen" 
tare se pot lua de la 
Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescari" 
lor Sportivi Hunedoara 
—- director sau contabil 
șef.

I I
js.V.M. „INTERDEALER CAPITAL INVEST”» 
f S.A. •
♦ SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE . 
« Str. împăratul Traian, nr. 42, tel. 054—231546 |

♦ Deva, sediul Centrului de Afaceri Transilvania ;
în scopul tranzacționării acțiunilor dobân" | 

1 dite in urma procesului de privatizare în masă ț 
•care se tranzacționează pe Rasdaq sau BVB, 
țvă rugăm să ne contactați la adresa de mai 
*sus. 
î Banii se primesc 
«termen de maxim 10 
ț tranzacției.
I Valorificate prin
♦ voastră au... adevărat.

1 
I I î «

prin mandat poștal în 
zile de la efectuarea

l noi,
. adevărata lor

1I

acțiunile Dumnea* 
VALOARE.

S.C. CARTEL BAU S.A. 
CLUJ — FILIALA DEVA

ANGAJEAZĂ

* I
I
*

• BULDOZERIST CU EXPERIENȚA pen’ • 
î tru a lucra pe buldozer tip SI 500, la punct de £

1î1
I

J lucru în județul Hunedoara.
SALARIU DEOSEBIT. £

Informații la sediul firmei, la telefoanele j
•232980 sau 233030. [
J t

Reprezentanța] DEVA iMÎwmlill» IIM» HHj'ia

I INSTALEAZĂ
" Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

.la efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit închis
Sisteme de control al accesului prin carb 

5^ Sisteme de interfome și videointerfonie
Alarme auto

cep' Geamuri termoizolatoare și securizante

—rrr;

—

S.C. MASE PLASTICE S.R.L. HUNEDOARA

Str. Voinii, 20 A.
(Zona Castel — Gara de Vest) 

Tel. 711557, fax 711144.

PRODUCE ȘI VINDE:

® Folie polietilenă;

• Folie termocontractibilă;

• Saci, pungi, sacoșe;

• Saci cu valvă;

• Containere pliante pentru 1000 kg. (CEC)

S.C. METRO MOBILA S.R.L.

Cu sediul in Deva, str. Sântubalm. nr. |
31 A, angajează tinere absolvente de liceu pen | 

i tru specializarea în domeniul marketingului | 
' comis voiajor și agenți comerciali, cu posihi | 

litate de deplasare in țară. |
Informații la tel. 230193, 230194, precum i 

și Ia sediul firmei. P’"7)

PRECIZARE
între centrala Băncii Internaționale a Re" 

ligiilor și cea a Credit Bank a interve it un 
protocol înregistrat sub nr. 3486/ 12. 09. 1996 
la Credit Bank si P/13r2/ 16. 09. 1996 la BIR. 
la care s'a mai făcut referire, în paginile ziarului 
„Cuvântul liber”.

în baza acestui protocol, împrumuți ’ a" 
cordat de Credit Bank societăților comerciale 
„Impex Borza” SRL și „Văleni Import — Ex" 
port”, împreună cu dobânzile aferente anului 
1997 au fost inte*»—’ ■ ’«• de BJI

Ulterior, intre cele două bănci s a convenit 
să fie preluați alți debitori și ca urmare 
sumele virate de cele două societăți comerciale 
la BIR filiala București Nord au fost restituite, 

i Urmează ca aceste sume să fie rambursate la 
Credit Bank, prin înțelegerea celor două cen’ 
trale bancare BIR și Credit Bank.

REMUS BORZA. 
Administrator și unic asociat 

) al S.C. „Impex Borza” SRL
\ și S.C. „Văleni Import Exnort”
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CUVÂNTUL LIBER,1XA
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i'F.LICirARI
• Pentru cea mai scum

pă soție și mămică, Delia 
Ungur, la mulți ani cu 
ocazia zilei <le naștere, clin 
jartea soțului Nelu și 
fiicei Alisa. (7075)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

( '
• Vând Da.ia 1100 state 

’exceptional’) Ti-1. 211582, 
B11777.

(7(41)
• Vând mobilă dormi

tor, aragaz, frigider. Tel. 
215896, sau 777121.

(7070)
• Vând urgent casă cu

anexe, 49 ari, p.us 2 ha pă
mânt, în comuna Margina, 
sa* Hreazov i. județul Ti
miș. Inform iții telefon 
633253 I5.000.0o: lei.

(7959)
• Vând urgent Moskvici, 

408, stare bună, caroserie 
ji motor rezervă. 3.500.000 
(negociabil) Tel. 633253.

(7059)
• l and mașini tâmplă 

ric industriale: circular — 
2 bucăți; freză abricht 
mașină grosime, tubulatu 
ră, instalații irigat, moto 
pompă, țevi aluminiu, 
rlispersoare, remorcă auto 
închisă. lemne foc — 
70 000/nt 't Informații 
Ilia, str l’nlrii, nr. 52.

(7567)

• Vând garsonieră, VW
Golf Diesel, mașină de 
spălat Automatica, ladă 
frigorifică, tuburi bioxid 
de carbon uompă injăc 
ție Golf. Informații str. 
Dorobanți, bl. 29 B, ap. 
6, Deva. (6121)

• Vând garsonieră mică,
fără bucătărie, ultracen 
trai, preț rezonabil. Tel. 
617989 (6427)

• Vând casă Orăștic,
sufragerie divers moibi 
lier, obiecte gospodărești. 
Tel. 616960. (6126)

• Vând mobilă de su 
fragerie stare bună, preț 
negociabil. Tel. 227297.

(6125)
• Vând apartament două 

camere Micro 15, 24 mi 
lioane. Tel. 623991. (6121)

• Vând apartament două 
camere ultracentral. Tel. 
221951, după ora 16.

(707)
■ Vând urgent aparta 

ment două camere, mo 
bilat. Deva, str. Bejan, 
bl. 79. sc. 3, ap. . 58,
18 000 000 lei. (7076)

• Vând Mercedes 300
Diesel neînmatriculat, Re 
nault 11 GTL — 1988,
înmatriculat provizoriu. 
Tel 611653. (7575)

e Vând Termotcka 25 
și calorifere import Ger . 
mania. Tel. 611653. (7575)

• Vând apartament două 
camere, etaj 3, ullracen 
trai, mobilat- Tel. 613781.

(7082)

Mercedes 207, Die ;el, și 
VW. Tel. 777693. (6251)

« Van-’ VW ’ 
patru uși, benzină, 1600 
cmc. neînmatriculat, 600 
mărci. Tel. 777591. (6252)

• Vând sau închiriez
chioșc cu teren proprie 
tatc. Tel. 711955. (6148)

• Vând apartament De . 
va, tel. 219306 și casă 
Hunedoara, tel. 716568

(7306)
• Vând Audi 80, nein 

matriculabil, tare excep 
țională. preț convenabil. 
Te], 730684, după ora 20.

(7307)
PIERDERI

• Pierdut acte originale
vânzare casă, proiect, foaie 
avere, ștampile aparținând 
SC Com Music Center 
Service Lupeni. Se declară 
nule. (7068)

OFERTE 
DL SERVICII

LICITAȚII
• Liceul Teoretic Hațeg 

anunță licitație pentru 
execuția lucrărilor de gaz 
in dala di--8. 08. 1(97. ora 
10. Informații 770020

(66253)

COMEMORĂRI
■ Finii, familia Bojan 

anunță cu durere impli 
ni rea a șase luni de la 
plecarea din această l'imc 
a celui mai iubit — nașul 

Preotul VIOREL 
ARDELEAN

Fie i țărâna ușoară! (7305)

• S au scurs 2 ani de 
lacrimi și durere, de când 
ne a părăsit scumpul nos 
tru fiu, frate, cumnat și 
unelti

SILVIU PU1Ț1 
din Vcțel. Familia.

(186118)

DECESE

TRINOM
I

*
) IETOR, în1 Arad. Asigurăm cazare și

drumuri acasă luftar. Informații la tel. 092— 
1 239394.

r

ț

TIPOGRAFIA DVS!
Arad, str. l.R. Șirianu, nr. 29.

ANGAJĂM MAȘINIST OFFSET ȘI TA
i două

3.

SOCIETATEA COMERCIALA DE 
CONSTRUCȚII „CONDOR" S.A.

Cu sediul in Deva, str. Avram Iancu, bloc

anga-
învățământ superior promoția

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru 
' jarc absolvenți 
' 1997 astfel:

•4 —

• • Vând două apar 
tamente, a două ca 
mere fiecare, zonă 
ultracentrală, Deva, 
cu posibilități de cu 
plare și multiple fo 
losințc (locuință, sediu 
firmă etc.). Telefon 
230031, orele 8—16.

(7023)

• Vând Dacia break,
,4992, tel. 731174, până Ia 
ora 16,00. (186250)

• Vând spațiu corner 
ijpial zona gării Simeria,
tlformatii tel. 660483, orele 
*48—20. (186249)

• Vând Ford Fiesta, 
4.1 1, fabricat 1991. Tel. 
231210, orele 12—16.

(7084J
• Vând apartament 4 

camere, etaj 2, îmbuna 
lățiri. boxă, garaj, Mâ 
răști. Tel. 218225, 215729.

(7005)
• Vând Skoda 120 L.

Simeria, A. Mureșanu, nr. 
28. (7046)

• Vând autoizotermă TV
4,5 T, motor ARO, ben 
zină, 22 milioane. Tel. 
62370' (7054J

• Vând grădină cu casă. 
Brănișca. informații 666528.

(7062)
• Vând remorcă două 

axe stare bună. Tel. 633115, 
Dobra, după ora 20. (7066)

• Vând casăl, grădină,
2300 mp, apă, gaz. Deva, 
tel. 216117. (7072)

• Vând apartament trei
camere parter, două bal 
coane, Oraș Nou Brad, 
zona parc, posibilități pri 
valizare. Tel. 212726, o 
rele 8—16. 227531, orele
17—22. (7050)

• Valid urgent și con. 
jvcnabil apartament două 
camere, cruițe mozaic corn

Jbinată cu marmura, 3 
lone mozaic alb. Informa 
ții in Deva. str. M. Emi 
nescu bl. 13, sc. 1, ap. 
JKL (7«71)

r
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• S C. EXETech I

COMPUTERS S.R.L. î 
vă oferă la cele mai J 
mici prețuri calcula • 
toarc; imprimante;» 
consumabile; acceso 
rii. Deva, Pța Victo 
riei, nr. 2 A (IPII) I 
et. 4, cam. 401, tel./ f 
fax 212430; 213730,1
interior 171. •

»
• NOU 1//- Centrale» 

termice automatizate. 1 
HERMANN, SICO I 
etc. Italia, Germania. | 
orice Combustibil, ca- j 
paritate. Distribuitor* 
autorizat — IMPE- * 
RIAL ORĂȘTIE, 054/1 
612580.

(5146) i
■' I

• Ffină albă Un- j 
garia. BL 55 — 50 kg/7 
sac 5 BL 55 — 1/1—* 
15 kg/bax; BL 80 —1 
50 kg/sac. Calitate 1 
garantată. Tel./Fax rî 
057/281116.

■ •
• PRODl SE I)E ( 

MORARIT, IMPORT f 
UNGARIA prin SC * 

AGR1ROM SRL ARAD. 1 
Cea mai bună caii | 
tatc, Ia cele mai mici I 
prețuri — făină BL f 
55 — patiserie am . ț 
balatâ la saci de 50 * 
kg; faină BL 80—1 
panificație. ambalată | 
la saci de 50 kg.

Informații supli,, f 
meu tare la ■ lelefoa t 
nele: 057 — 250880; i 
250862; Fax: 057—î 
250525: 250862.

I

• \ aud apartament trei
camere, parter posibilități 
privatizare, Orăștic. tel. 
611367. (7365)

• 1 ând garsonieră O .
răștie, str. l’ricazului, bloc 
.33/78. Informații str. Filn 
datorii, nr. 28. (7366)

• Vând Dacia 1300, stare
bună. Orăștic, (el. 611792 
după ora 20. (7359)

• V and piese motor Bus

• Expert contabil, (in 
evidențe contabile firme 
Vând televizor color tele
text, nou. garanție 3 ani. 
Tel. 218015, zilnic după 
ora 18.

(7063)
• Căutăm croitorcse ca 

lificate. Informații. Dragoș 
Vodă. nr. 13. tel 225288.

(7576)
• Societate de valori 

caută persoane fizice cu 
studii medii sau superioare 
pentru a desfășura activi 
tâți de brokeraj pe piața 
de capital. Tel. 211185, în 
tre 9-16.

• Societate româno —
franceză angajează agenți 
comerciali și funcționar e 
conomic. Informații Orăș . 
tie, str. 9 Mai, nr. 90, sau 
tel. 233131, 611296. (6360)

*
* ț

• Inginer

• Ingineri

Secția C.C.l.A.

Secția Instalații in Construcții.

• Blânda și gin 
gașa mea măicuță 

MARIA CAPMARF 
în vârstă de 93 ani 
a plecat pc drumul 
eternității pe data de 
23 iulie 1997, după o 
lungă și grea sufe 
î-ințâ. Aduc mulțumi 
rile mele cele mai 
calde tuturor acelora 
care au vibrat sincer- 
alături de mine — u 
nicul său fiu — în 
aceste momente du 
rcroa.se. Gheorglie I. 
Capmare

(7087)!

• Economiști. I

Concursul va avea loc in ziua de 14. 08. 
1997, la sediul societății.

1

(aflăm de la poliție ț î
PIETON CORECT, 

ACCIDENTAT 
MORTAL

Cu puțină vreme în ur
mă, pe DN 7, în Câmpuri 
Surduc, pe Ia ora 22,34. 
șoferul Teodor Grișan din 
Arad angajat al SG Ar. 
bema Arad a accidentat 
mortal cu autobasculanta 
cu care circula pe un lâ« 
năr de 20 de ani din lo

calitate. Este vorba de 
Ferenc Șirnon, muncitor 
la SC- Popa Gom SNG 
din Câmpuri Surduc. El 
circula corect ca pieton în 
afara părții carosabile.

EXPLOZIE

O butelie de la un ara
gaz lăsat nesupravegheat 
a explodat provocând un 
incendiu la locuința Ma. 
riei Faur din Căinelu 
do Sus, comuna Băița.

Au căzut pradă flăcă. 
rilor bunuri în valoare 
de 2 000 000 do lei.

SURPARE LA < AMPL 
LII NEAG

liceeni, la Exploatarea 
Minieră Cumpu lui Neag. 
po la ora 7,30, în Sectorul 
Vest abatajul 36 a avut 
loc o surpare cu urmări 
tragice.

In urma acesteia a fost 
accidentat mortal ajutorul 
minier Vasile Bcatu, de 
47 de ani din Vulcan. 
Omul avea 0 copii minori.

Cercetările sunt efectuate 
de specialiști în protecția 
muncii de la RAI-I Petro, 
șam sj Parchetul de pe

lângă Judecătoria Petro, 
șani.

I N INSTRUCTOR IN 
AFARA LEGII

Poliția rutieră a orașului 
Simeria l»a depistat cu 
câteva zile în urmă pe 
loan Cuntan, de 42 de ani, 
instructor mecanic la De. 
poul CFR din localitate în 
timp ce conducea un auto, 
turism neînscris în circu. 
lație. Mai mult chiar, dom’ 
instructor era și sub in
fluența alcoolului.

SPĂRGĂTOR 
IDENTIFICAT

Lucrători ai Postului de 
politie Zam. împreună cu 
echipa operativă de la 
reședința inspectoratului 
au reușit să identifice și 
să rețină într.un timp 
scurt pe Petru Ncrgeș, de 
30 de ani, din Petrești, 
județul Alba, un fost con. 
damnat care într-o noapte 
a încercat să spargă barul 
SC Intim Prod SRI din 
Zam.

Cu toate că a fost sur
prins de vânzătoarca care 
dormea în interior, a re
ușit totuși să dispară cu 
I 200 000 de lei.

în urma cercetărilor s^i 
stabilit că el a avut com
plici pe Nicolae Păcurar 
și Ilie Grozav, ambii din 
Petrești. Sju luat mă
suri de urmărire și prin
dere a celor doi.

Rubrică realizată cu 
sprijinul 

IP.I HUNEDOARA

—

*
J

j

!

*
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Relații suplimentare Ia tel. 212060. ini 139. 
(7583)

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
DEVA

. Str. Aurel \ laicii, nr. 25.
Angajează pe durată determinată
• MECANIC — DRAGLINIST pentru Iu 

crări pe râul Cerna la Sântandrci — Bârcea. 
Relații suplimentare la tel. 211536 sau 215740.

S.C. I.C.S.H. SA. HUNEDOARA

Str. Constantin Bursan, nr. 8, cod 
Hunedoara.

ORGANIZEAZĂ4
în ziua de 14 august 1997, ora 11,

2750,

i

I

t 
t

■

I 
I
I
I
*

L...1
pentru

Mijloace fixe amortizate;

Mijloace fixe ncamortizate.

Listele complete și prețurile de începere a 
licitației pot fi consultate la sediul societății, 
începând cu data de 5 august 1997.

Taxa de participare la licitație este de 
10 000 lei (nerambursabilă) și se virează în 
contul de virament nr. 300129029006500004, 
deschis la BANCOREX Deva, prin CEC 
numerar Ia casieria societății, 
deschiderii licitației.

până la
sau 
ora

Taxa de garanție este de 10 
valoarea opțiunilor.

Informații 
sediul societății 
rior 229.

Licitația se 
zi de joi, până

la sută din

suplimentare se 
sau la

pot oferi la
tcL 054/714495. inte

repetă săptămânal, în fiecare 
la epuizarea stocurilor.

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49“ 
din 27. 07.

4, 44, 20, 10. 7, 11. 
TRAGEREA 

din 27. 07.
0, 7, 9, 9, 3, 0, 3.

1997
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