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JLzy amâni 
sub Ineo-LtM-

Sâmbătă, 2 august a.c., 
cel mai tânăr contingent 
de militari ai U.M. 01719 
din Deva a rostit jură
mântul ostășesc față de 
țară și popor.

Momentul solemn al de. 
punerii jurământului de 
credință a fost onorat de 
către domnii Gheorghe 
Dreghici, vicepreședinte al 
Consiliului județean Hu
nedoara, Dumitru Susan 
și Gabriel Mureșan din 
partea A.N.V.R., de re
prezentanți ai bisericii șl 
presei, de părinți și rude 
ale militarilor.

în cuvântul rostit, cu 
ocazia ceremoniei de 

i sâmbătă- dl It. col. loan 
Roșea, șeful de stat ma- 

f jor al unității, a scos în 
evidență rolul și impor- 

[ tanța momentului în via
ța fiecărui soldat, a pregă
tirii de specialitate a ti

TRIBUNALUL HUNEDOARA

anunț
Ministerul Justiției a comunicat că pen

tru concursul din 30 august 1997, anunțat 
anterior, prin afișare, la sediul Tribunalului 
și la fiecare judecătorie, au fost stabilite 
următoarele posturi vacante pentru judecători 
stagiari:

1. Judecătoria Petroșani — 2 posturi;
2. Judecătoria Hunedoara — 1 post.

Regulamentul privind organizarea și desfă
șurarea concursului de admitere la Institutul 
Național al Magistraturii se află la sediul 
Tribunalului.

Pentru consultarea acestuia și pentru 
alte informații, cei interesați se pot prezenta 
la Tribunalul Hunedoara — prim-grefier, tel. 
211574 sau 216333.

Președintele 
Tribunalului Hunedoara, 

loan Ardelean

una zi
O „Până la Dumnezeu, te mănâncă 

Eva !“ — a zis mărul.
____________________

nerilor aflați sub drape
lul ostășesc pentru a de
veni apărători de nădejde 
ai patriei.

Din partea militarilor 
în termen a luat cuvân
tul soldatul Alin Druță, 
care a vorbit despre 
semnificația depunerii 
jurământului pentru cei 
mai tineri dintre ostași, 
iar președintele A.N.V.R. 
— Filiala Hunedoara- a 
făcut un remember al 
faptelor de arme ale osta
șilor români care au 
apărat cu prețul vieții 
fiecare palmă de pământ 
românesc.

De asemenea, părintele 
Lucian a oficiat o slujbă 
religioasă. în final a avut 
loc o frumoasă paradă 
militară.

CORNEL POENAR
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în prezenta șefului statului EMIL CONSTANTINESOU

Minerii Văii Jiului au aniversat împlinirea a două 
decenii de la greva de la Lupeni din 1 - 3 

august 1977
în' acest an, Ziua mi

nerului a coincis cu o a- 
niversare importantă, is
torică : împlinirea a 20 
de ani de la greva mi
nerilor din Valea Jiului, 
desfășurată la Lupeni. în 
zilele de 1—3 “august 1977

Pentru rememorarea a- 
celor momente dureroase, 
minerii Văii Jiului l-au 
invitat în mijlocul lor pe 
președintele României, dl 
Emil Constantinescu, in
vitație la care șeful sta
tului a răspuns cu plă
cere. S-au făcut din timp 
pregătirile necesare pen
tru primirea președin
telui țării. Și sâmbătă 
la ora 11. elicopterul a 
aterizat pe stadionul din 
Lupeni.

Primirea oficială a a - 
vut loc în centrul ora
șului, în fața primăriei 
locale. Șeful statului a 
fost întâmpinat cu ovații 
și aplauze. O gardă mi
litară a prezentat ono 
rul. S-a intonat Imnul 
de Stat. Din delegația 
prezidențială au Tăcut 
parte miniștri, miniștri 
secretari de stat, consi
lieri, alte persoane ofi
ciale. Au fosit prezenți 
ministrul Educației Națio
nale — Virgil Petrescu, 
ministrul Muncii și Pro
tecției Sociale — Alexan
dru Athanasiu, președin

tele Fondului Proprietății 
de Stat — Sorin Dimi- 
triu, secretarul de stat 
pentru relația guvern — 
patronat — sindicate — 
Vlad Roșea, șeful Servi
ciului Român de Infore 
mații — Costin Georgescu, 
oficialitățile județene și 
locale, prefecți din jude
țele învecinate județului 
Hunedoara, șefi de parti
de, senatori și deputați, 
conducători de instituții, 
societăți comerciale. și 
regii autonoma, patroni, 
un numeros public.

Așa cum îi este obi
ceiul. dl Emil Constanti- 
nescu s-a întreținut în
delung cu cetățenii Lv- 
peniului.. care au vrut 
să-l vadă. să-i strângă 
mâna, să-i pună întrebări

în scurt timp, ploaia, 
care nu a contenit în 
tot cursul nopții, a reîn
ceput. furibund, și a con
tinuat pe tot parcursul 
zilei, în reprize mai in
tense ori mai potolite, dar 
fără încetare. Președinte
le Emil Constantinescu și 
suita care l-a însoțit 
s-a deplasat în grabă la 
Mina Lupeni, la Poarta 
nr. 2 — gazda și marto
ra evenimentelor din 1 — 
3 august 1977, când mi
nerii Văii Jiului l-au obli
gat pe dictatorul Nico- 
Jae Ceaușescu să vină sj 
să stea de vorbă cu oi- 

despre munca și viata 
lor. devenite de nesu
portat. Șeful statului co
munist. care avea să fie 
declarat pesta numai o 
săptămână de zile. în vi
zita aranjată de această 
diată, în Valea Jiului, 
drept „Minerul de Onoa- 
re“ al țării, a venit a- 
tunci la Lupeni- în 3 au
gust 1977 și, cu vocea gâ
tuită de frică și de ner
vozitate „că s-a putut în
tâmpla așa ceva“, le-a 
acceptat minerilor toate 
revendicările. Că puține 
dintre acestea s-au înfăp
tuit. că organizatorii gre
vei au fost anchetați, de
portați din Valea Jiului, 
băgați în închisori ori 
internați în spitale de 
psihiatrie sunt file de 
Istorie reală, scoa.se azi 
la lumină pentru cei care 
vor s-o cunoască '

în deschiderea mitin
gului de la Poarta ni 
2 de pe o tribună im
provizată. au vorbit Cas
tel Trandafir — lide
rul sindicatului minier 
de la Lupeni, Constantin 
Ionescu — directorul a- 
cestei mari și importante 
exploatări carbonifere din 
țară și Vasîle Caila — 
principalul mobilizator la 
grevă al minerilor de la 
Lupeni, care i-a îndem
nat pe ortaci în august 
1977 să nu cedeze până 

când Ceaușescu nu vine 
să stea de vorbă cu ei. 
Toți trei au vorbit desore 
evenimentele din 1—3 au
gust 1977, despre re
presiunile care au urmat, 
despre continua degrada
re a condițiilor de lucru 
și de trai ale minerilor, 
care nici astăzi nu sunt 
corespunzătoare, și-au ex
primat nădejdea că ac
tuala putere va găsi mo
dalitățile de soluționare a 
tuturor problemelor cu 
care se confruntă mi
nerii Văii Jiului, chiar în 
condițiile restructurării, 
iminente și dureroase.

— Die președinte, toți 
minerii din Valea Jiului 

#v-au așteptat cu drag 
*și vă iubesc, asta e pă
rerea mea și așa și este 
— a spus minerul grevist, 
azi pensionar, Vasile 
Caila. Vă rog să aveți 
grijă de ei și de cei din 
întreaga țară, că au su
ferit mult de pe urma 
dictaturii lui Ceaușescu. 
Vă mulțumeso frumos- 
din suflet. Noroc bun !

DUMITRU GIIEONEA, 
ION CIOCLEI

Fotografii do 
1’1 VEL LAZA

(Continuare în pag. a 2-a)

în centrul orașului Lupeni, președintele țării primește onorul militar.
în dialog cu reprezentanți ai societății civile la Casa de cultură din 

Petroșani.
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Minerii Văii Jiului au aniversat împlinirea a două 
decenii .'e la greva de la lupeni din 1-3 

august 1977
(Urmare dm iac I*

A luat cuvântul pre- 
ședinteh- Românie,. dl 
Emil Constantinescu. Șe
ful statului le-a vorbit 
celor prezenți — din pă
cate prea putini mineri, 
deoarece liderii sindicate
lor de la celelalte 
tări din Valea Jiului — 
în afară dp Lupeni — nu 
au venit Ia Lupeni. cu 
delega title lor, așa cum se 
preconizase si cum s-a 
întâmplat în august 197" 
—in cuvinte simple, cu 
exemple concrete, despre 
realitățile țârii, implicit 
ale Văii Jiului. „Este 
toarte greu să m spui 
ceva deosebit ducă cu
vintele atât de simple și 
adevărate- rostite din i- 
nimă de dl Caila“. si-a- 
început discursul în ploa
ie, sub umbrelă, dl Emil 
Constantinescu, care si-a 
făcut o onoare din a le 
ține umbrela lui Vasile 
Caila și Coste! Tranda
fir- ceea ce poate - sem 
nifica în opinia sa „fap
tul că șeful statului poa
te și trebuie --ft tină 
umbrela celor care meri
tă". Se scandează în
delung .-Emil'' ..Emil". 
.Emil" 1

Dl Emil Constantines
cu le-a mulțumit cetățe
nilor din Lupeni. tut fir 
celor care au venit să-l 
întâmpine, pentru fru
moasa și călduroasa pri
mire pe care i-au făcut -o- 
spunând că vizita n-a 
fost aranjată, că oame
nii n-au fost mobiliziți 
pentru a ieși să-l acla
me. că gestul lor Ie sim
patie șj libertatea lor de 
manifestare sunt câștiguri 
aJp democrației care se 
construiește în România. 
Oamenii cu inima curată 
nu au de ce să se teamă 
Nu le este rușine să se 
privească în ochi unii pe 
alții.

Președintele țarii le-a 
spus cu sinceritate celor 
care-I ascultau cu plăcere 
și interes că sunt greu
tăți în țară șj în Valea 
Jiului, și că ele trebuie 
învinse prin efort comun, 
prin muncă susținută- prin 
înțelegere și bună orga
nizare. „Iată plouă in
tens. vor mal veni ploi, 
vor urma și furtuni în 
tară și în viata n --trâ. 
dar în asemenea vremuri 
grele oameni) puternici 
devin mai puternici na 
menii slabi devin mai 
slabi. Cu orimii trebuie 
sâ construim oe ceilalți 
trebuie să i outăm"

„Am venit în Valea 
Jiului am venit la Lu
peni pentru a vă aduce 
un mesaj de sinceritate 
al tării In 

care o am vremelnic, le-a 
spus șeful statului celor 
prezenți. Am venit să 
vă spun că nu sunteți sin
guri, că nu sunteți si nu 
veți fi uitați, că împreu
nă trebuie să construim 
România de mâine. Este 
si omaeiul pe care putem 
■'A-l aducem celor care 
acum 20 de ani au între
prins prima grevă mun
citorească din timpul 
dictaturii Ceausescu".

.-Pentru că istoria tre
buie s-o vedem toată, 
în întregul ei". Dl Emil 
Constantinescu a făcut 
scurtă trimitere și la 
greva minerilor do Ia 
Lupeni din august 1929. 
a accentuat asupra eve
nimentelor de la Lupeni 
din 1977, a vorbit și de
spre Lupenii de azi, s-a 
referit si la Lupenii de 
mâine .Iar pentru mine
ritul Lupeniului- al Văii 
Jiului, al țării, ziua de 
mâine începe azi. Deoa
rece reforma. restructu
rarea vor începe foarte 
curând si în arest dome
niu. Șeful statului nu a 
ocolit faptul că va fi 
greu, va fi șomaj, dar că 
trebuie cu totii să facem 
un sacrificiu. Pe termen 
de un an sau de doi— 
trei- dar nu pe termene 
rle decenii ca până acum, 
cu multe generații de 
sacrificiu.

„Ceea ce vreau să vă 
sr un este că restructu
rarea nu trebuie înțeleasă 
ca un cuvânt abstract, ori 
t-a o’ spaimă. Este un 
lucru care trebuie să se 
petreacă. Nu mai putem 
continua cu minciuna. 
Tntr-o economie care nu 
prea produce nu mai 
putem continua cu sub
vențiile masive, ci vom 
subvenționa numai atunci, 
acolo și atât cât e-te ne
cesar. întrucât acei bani 
se iau de undeva, de la 
cei care produc și care 
sunt puțini, ori se iau de 
la sănătate, învățământ, 
cultură Nu se mai poate 
asa ceva. Trebuie să 
chibzuim banii țării ca 
într-o familie". Foarte 
multi oameni dau din cap 
aprobativ. Unii aplaudă. 
Scandează ..Emil", „EmiT'l 

întâlnirea „Lupeni 1977 
— Lupeni 1997" s-a în
cheiat. Șeful statului 
inaugurează acolo, la Poar
ta nr 2 — unde s-au pe
trecut evenimentele de 
acum două decenii — O 
troiță și dezvelește o pla
că comemorativă întru 
amintirea minerilor de 
la Lupeni care și-au pier
dut viața Ia mină de-a 
lungul anilor. Se depun 
coroane și jerbe de flori. 
Un sobor de preoți sfin
țește cele două file de 
istorie și oficiază o sluj- 
' â de pomenire

Dl Emil Constantinescu 
este înconjurat din nou de 
mulțime cu stimă. Sub bi
ciuirea ploii se mai leagă 
câteva dialoguri, se împart 
zâmbete, se strâng mâini, 
se mângâie creștete de 
copii. „Suntem foarte 
mulțumiți că ne-a vizi
tat președintele țării, ne 
spune un miner. Ni se 
mai primenește și nouă 
imaginea. Nu toți mine
rii sunt chiar așa răi, 
duri- urâți; leneși, cum 
ni s-a dus buhul. Ii 
mulțumim dlui Emil Con
stantinescu și ne punem 
nădejde în dânsul".

Delegația oficială cu 
care șeful statului s-a 
aflat la Lupeni a plecat 
la Petroșani. In fața pri. 
măriei orașului — lu
me multă. Aceleași ma
nifestări de simpatie. Dl 
Emil Constantinescu o 
prește, coboară, stă de 
vorbă pe îndelete cu oa
menii, răspunde întrebă
rilor ziariștilor.

Iar când șeful statu
lui a plecat pentru pau
za de masă. în centrul 
Petroșaniului a apărut, ca 
din pământ, un microbuz 
cu sigla și însemnele 
„România Mare". Din el 
a coborât în grabă poetul 
— senator Corneliu Va - 
dim Tudor, în popularul 
său costum alb, care a 
fost luat rapid în primi
re de fani și de curioși 
Din difuzoarele elegan
tului .-Mercedes" umplea 
văzduhul melodia „Noi 
suntem români", iar CVI? 
dădea asigurări celor din 
preajmă că se va lupta 
în continuare cu toate 
forțele sale pentru eli
berarea lui Miron Cozma, 
arestat pe nedrept și ne-
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6,00 România: ora 6 
fix!; 8,30 Desene ani
mate; 9,00 TVR Cluj-N.; 
10,05 TVR Iași; 11.00 
TVR Timișoara; 13,05 
Secretele nisipului (r); 
14,10 Șeicul (rj; 15,00 De
sene animate; 16.00 Emi
siune în limba maghia
rii ; 17,35 Medicina pen
tru toți; 18,00 Tele-esti- 
val Camei Planet; 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00 
Jurnal; 21.00 Grădinile 
lui Allah (film, SUA— 
1936): 23,00 Canary

Wharf (s); 23,50 Uni-
versul cunoașterii.

Moment de pietate în fața troiței și plăcii comemorative dc Ia Poarta 
nr. 2 — Mina Lupeni.

înțeles, neascultat (CVT 
— n.n.) de însuși pre
ședintele țării în legătură 
cu cazul „Miron Cozma"

Aflat în același timp 
în Valea Jiului, invitai 
de câțiva lideri sindicali 
pentru a fi prezent cu 
Cenaclul „Totuși iubirea" 
la „Ziua minerului", A- 
drian Păunescu s-a ținut 
ceva mai la distanță do 
vizita oficială a șefului 
statului.

A doua parte a întâl
nirii dlui Emil Constan 
tinescu cuJocuitorl ai Văii 
Jiului s-a consumat între 
orele 15-30—18, în sala 
mare a Casei de cultu
ră din Petroșani, care 
avea cu mult înainte o- 
cupate toate cele 800 do 
locuri, iar multă lume 
aștepta afară, în ploaie. 
Prefectul județului Hu
nedoara, Pompiliu Fu 
dulan, a mulțumit șefu
lui statului pentru vizita 
efectuată în orașele Pe
troșani și Lupeni, la răs
foirea unei triste pagini 
din istoria Văii Jiului. La 
rândul său. primarul 
Petroșaniului, Carol Schro- 
ter, și-a exprimat spe

CÎYRjJ
7,00 Documentar TV;

8.30 Canary Wharf (r);
9,00 Echipa de interven
ție (r); 10,45 Cultura
în lume (r); 11,30 Sun
set Beach <r); 12.30 Fru
moasa și Bestia (rj; 14,30 
Ce bine e acasă! (s); 16,00 
Secretele nisipului (s); 
17,00 Șeicul s); 18.00 Pu
terea, pasiunea (s); 18,35 
Atletism • C.M. de la 
Atena (d); 20,15 Maigret 
se teme (f.p.); 22.00 Jur
nal; 22,10 Atletism (rez.);
23.30 Arhive românești.

(antena 1]
6,30 Tele — Diminea

ranța că această vizită va 
marca reabilitarea tutu
ror sectoarelor econo
mico -— sociale din Va
lea Jiului si nu doar a 
mineritului, iar pentru dl 
președinte Emil Constan
tinescu va rămâne ca un 
moment important din 
timpul mandatului său Ja 
conducerea tării.

Flancat de cei doi la 
masa dp pe scena Casei 
de cultură, dl Emil Con 
stantinescu a răspuns eu 
dezinvoltură. în stilul său 
natural, cu trimiteri la 
propria persoană și Ja 
familia sa în legătură cu 
mineritul, geologia, învă
țământul superior, cu Va 
lea Jiului în general, cu 
exemple concrete, plasti - 
ce si chiar cu unele 
glume, întrebărilor adre
sate din sală ori trans
mise în scris, ad-hoc, prin 
biletele.

Dl Emil Constantinescu 
a afirmat deschis. fără 
menajamente. că după de
cembrie 1989 în societatea 
românească s-a produs o 
imensă criză morală : că 
hoția și corupția, mafia 
și crima organizată au

ța: 9.50 Viața în trei 
(s); 10,30 Iluzii (r); 11,20
Matrix (r); 12,35 Meda
lion; 13-10 Model Aca
demy (s); 14,20 Lumină
călăuzitoare (s); 15,10
Viață dublă (s); 16,10
Madison (s); I6>50 Iluzii 
(s); 18,20 Desene ani
mate; 19,30 Alondra (s);
20.30 Observator; 21-30 
Matrix (s); 23,10 Fațe
tele adevărului (film, 
SUA).

(pro - Tv)
7.00 Ora 7, bună di

mineața!; 9,00 Sport la 
minut; 9,15 MASII (s);
10.30 Forța dragostei (r);
11-15 Capcana timpu
lui (s); 12,00 Aventuri
le lui Brisco County (s);
14.30 Desene animate ; 
15,00 Matlock (s); 16.00 

luat proporții fără prece
dent ; că în aceste acti
vități extrem de păgubi
toare pentru tară s-au aflat 
implicate adesea bănci, 
organe de poliție și de 
justiție, parlamentari și 
alti demnitari, ceea. ce 
face azi deosebit de di
ficilă lupta pentru li
mitarea acestor fenomene. 
Dar lupta trebuie să 
continue. Trebuie să con
struim. să reconstruim e- 
conomia ca să avem ban. 
— sublinia președintek. 
Trebuie, în același timp, 
să reconstruim, pe baze 
democratice. instituțiile 
fundamentale ale statu
lui — armată, biserică, 
justiție, școala, toate ce
lelalte. Și mai ales tre
buia să facem o recon
strucție morală a societă
ții, în întregul ei. Pre
ședintele țării * le-a spus 
celor prezenți că nu a 
venit să facă propagandă, 
nici să potolească o cri
ză, deoarece țara nu este 
în criză, nici Valea Jiu-

(Continuare în pag. 6)

Tânăr și neliniștit (s);
17.30 Second Noah (s);
18,15 Sport la minut ;
19-00 Știi și câștigi (cs); i|
19.30 Știri; 20,00 Chicago |
Hope (s); 21,30 Secrete
de familie (s); 22.00 Fa
milia Bundy (s); 23,30
La limita imposibilu
lui; 0,15 Sport la mi
nut.

(DEVASAT+)

7,00 — 11,30 Reluări;
17-00 Dulce ispiță (s);
18,00 Desene animate;
18,30 Deșertul vorbește 
(ep. 18); 19,30 Farmacia 
de gardă (s); 20,00 Țiks 
(film); 21-30 Forța con
ducătoare (film); 0,30 
Serial erotic.
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REZULTATELE ETAPEI :

Foresta Fălticeni — FC Argeș 
Univ. Craiova — Dinamo 
Rapid — Ceahlăul P.N. 
Steaua — „U« Cluj 
Oțelul Galați — Sportul 
Jiul Petroșani — GI. Bistrița 
FC Național — Farul C-ța 
CSM Reșița — Petrolul 
FCM Bacău — FC Dămbovila

1—2; 
2—1;
0—0;
2—1;
4—0;
0—5;
2—0;
2—0;
1—1.

l

Surpriza s-a produs
in

7

Din păcate, aproape pc toate sta
dioanele, spectatorii și bineînțeles 
fotbaliștii au avut de înfruntat un 
timp ploios, cu aspect tomnatic, în 
plină vară ! In primul lor meci din 
tur, militarii au obținut o victorie 
la limită, cu 2—1 în fața studen
ților din Cluj, care în pregătiri au 
tras tare pentru omogenizarea e- 
chipei și au reușit un scor strâns 
și datorită ratărilor în special a 
lui Roșu, aflat de câteva ori jn si
tuații clare de a marca, 
militari au marcat Răchită 
litaru.

Cu Mircea Luccscu la 
Rapidul și-a pus din nou pe jar su
porterii, producând surpriza etapei: 
n-au reușit să învingă în Giulești 
pe Ceahlăul, partida incheindu-se 
cu scorul de 0—0. Oaspeții s-au a- 
părat organizat în frunte cu por
tarul Lefter și au contraatacat pe
riculos poarta lui Lobonț 
va rânduri.

FC Național a ,n ins u 
Farul Constanța — oaspeții 
pus probleme 
schimb, Oțelul 
timpul partidei 
dențesc, căruia 
scor sever, 4—0.

Scorul etapei 
la . Petroșani, unde 
zentantul județului 
ma scenă fotbalistică a țării u fost 
surclasat cu 5—0 de Gloria Bistri
ța. Cu toate acestea, Jiul a inițiat, 
la rândul său, numeroase atacuri 
la poarta Gloriei, dar a ratat bu
ne situații de gol și a neglijat fa
zele de apărare. Vor fi zile grele 
pentru Jiul în etapele următoare, 
întâlnind echipe puternice, in fața 
cărora e greu să scoți puncte.

Comportare frumoasă a noii pro
movate CSM Reșița, ce a învins cu 
2—0 pe Petrolul. In schimb, Fo
resta Fălticeni a părăsit terenul 
învinsă cu 2—1 de FC Argeș. Și 
noul antrenor Mihai Marian cu e- 
chipa sa, FCM Bacău, a luat pri
mul bobârnac pe propriul teren, 
de la FC Dămbovița, ce era con
dus cu 1—0 la pauză, care a reu
șit însă să egaleze în repriza a 
2-a și să plece cu un punct pre
țios de la Bacău

In derby-ul etapei. Universitatea 
Craiova a învins cu 2—1 pe Dina
mo, prin golurile înscrise de Buia 
în min. 13 și în min. 55 prin Luțu 
din lovitură de la 11 metri. Dinamo 
a dat o replică bună gazdelor, reu
șind să egaleze o dată, în min. 50, 
dintr-o lovitură de la 11 m. Deși 
au presat o bună perioadă, în re
priza a 2-a, au fost învinși până la 
urmă.

Pentru 
și Ml-

timonă.

in câte-

2—u pe 
nu le-au 

deosebite —. în 
Galați a condus tot 
sale
i-a

cu Sportul Stu- 
administrat un

s-a înregistrat însă 
Jiul — repre- 
nostru pe pri-

ț
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Abordăm noul campionat cu încredere
Convorbire cu 

ec. TODOR VASIU, 
președinte al secției fotbal 

de la A.S. Vega Deva

— Die Vasiu vă cunoaștem ca 
director al filialei județene Bank- 
coop din Deva, dar și ca un om 
de sport, apropiat îndeosebi de 
fotbal. De câteva zile, ați fost ales 
ca președinte executiv al secției de 
fotbal de la AS Vega Deva. ~ 
gânduri, cu ce obiectiv ați 
la treabă ?

— Alegerea mă onorează, 
simt și răspunderea ce Îmi 
în această postură dificilă în spe
cial în actualele împrejurări ale 
situației financiare și materiale ce 
există la marea majoritate a clu
burilor sportive dirr țară. Răspun
zând Ia prima întrebare, doresc să 
subliniez că alături de ceilalți co
legi din „stafful“ secției de fotbal 
și dl ing. Nicolae Stanca, manager 
general al RAC Deva șl președin
tele de onoare al AS Vega și nu în 
ultimul rând de întregul lot de ju
cători al formației Vega Deva mă 
încearcă dorința ca echipa noastră 
să confirme că promovarea în eșa
lonul secund al fotbalului nostru 
n-a fost întâmplătoare, că noi vom 
face tot ce depinde de noi — toți 
amintiți mai sus pentru a nu dez
minți încrederea devenilor, a tu
turor suporterilor noștri de a a-

Cu ce 
pornit

dar 
revine

vea o evoluție apreciabilă în noua 
ediție a Campionatului 
dică, de a rămâne în 
în eșalonul secund.

— Ce vă preocupă 
premergătoare luptei 
viețuire în Divizia B ?

— Să recunoaștem 
destul de întârziați 
peritru retur. Era imperios necesar 
să completăm lotul cu 5—6 jucă
tori experimentați, să-i legitimăm, 
să căutăm noi sponsori pentru sus
ținerea financiară și materială a 
echipei, cumpărarea de mingi și e- 
chipament nou, efectuarea unor-re
novări la stadion, care vor conti
nua probabil și după începerea tu
rului. Conducerea clubului, antre
norul principal Gh. Țurlea vor 
trebui să acționeze pentru omoge
nizarea formației din mers, să sti
muleze mentalitatea fotbaliștilor 
într-un puternic angajament fizio 
și psihic pentru victor.a clubului 
nostru. Numai așa putem să creș
tem calitatea fotbalului devean și 
readucerea într-un număr mai ma
re a publicului devean la stadion.

Deși am demarat cu întârziere, 
trebuie neapărat să pășim cu drep
tul în noul campionat, să abordăm 
primul meci de sâmbătă cu aplomb, 
cu dăruire pentru • a învinge pu
ternica formație Unirea Dej. Avem 
credința că și suporterii echipei 
Vega vor veni în număr mai mare 
la stadion, să-și încurajeze echipa 
favorită, că inimoasa galerie ce a 
însoțit echipa la meciul de baraj 
de la București va fi prezentă și 
la partida de debut în Divizia B, 
cu Unirea Dej.

’97—’98, a- 
continuare

aceste zileîn
pentru supra-

că suntem 
în pregătirile
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Ultimele meciuri de
verificare

VEGA DEVA — AURUL BRAD
3 — 0

■

Etapă preliminară în Cupa României la fotbal
In viitoarea ediție ’97—’98 a Cupei 

României la fotbal, sunt înscrise din ofi
ciu echipele ce au activat în 
tul divizionar, la care se mai 
de formații ce s_au calificat 
faza județeană pentru etapa

Așa se face că, sâmbătă, 2 august, a

campiona- 
adaugă 42 
deja din 
superioară.

avut loc etapa preliminară a Cupei Ro
mâniei la fotbal. Din județul nostru, cele 
două formații calificate : A.S. Paroșcni- 
Vulcan — Petrolul Țicleni 2—1 și C.F.R. 
Marmosim Simeria — Minerul Lupeni 
2—3 (după prelungiri).

C.F.K. Marmosim Simerla
Minerul Lupeni 2-3 (1-1)

Joc de bun nivel, de angajament, gaz
dele ne fiind 
rimentaților 
din minutul 
liminării lui 
comis ca ultim apărător, 
așezat de la început mai bine in teren 
și au reușit deschiderea scorului în min. 
13 de Lazăr, dintr-o lovitură precisă cu 
capul. Gazdele nu renunță însă la luptă 
și reușesc egalarea în min. 24 prin Mol
dovan. După pauză, în min. 50, gazdele 
iau conducerea prin Bal,- având apoi o- 
cazia să se desprindă, dar Z. Biri și Mia- 
din au ratat din condiții excelente. Mi
nerii, și datorită omului în plus, reușesc 
să mai domolească 
chiar
2—2. 
nute 
două 
gol.

Așadar, s-a intrat în prelungiri, jucân- 
du-se după regula „golului de aur", pe 
care-l reușesc oaspeții în min. 95, prin 
căpitanul lor de echipă Brănețiu, gol ce 
le aduce calificarea în etapa superioară 
a Cupei României la fotbal.

cu nimic mai prejos expe- 
adversari, deși au evoluat 
43 în 10 oameni, datorită e- 
Francisc Birt, la un fault 

Oaspeții s-au

elanul gazdelor și 
înscriu în min. 68, prin Dodenciu; 
Până la sfârșitul celor 90 de mi- 
de joc, ocaziile alternează la cele 
porți, fără să se mai înscrie vreun

C.F.R. MARMOSIM: Sava, Dosan, Fr.

Birt, Avasilioaiei, Mureșan, Baciu, Mia- 
din, Sicoe (70 Dan Ghe.), Z. Biri, Bal, 
Moldovan (SO David).

MINERUL LUPENI: Anton, Doden- 
ciu, Diaconu, Herman, Brănețiu, Popes
cu, Ocolișan, Lazăr (20 Doroș), Șerban (66 
Capătan), Banc, Szep.
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Sâmbătă, pe stadionul Cetate, 
Vega Deva a susținut ultima par
tidă de verificare pentru turul cam
pionatului Diviziei B, seria a H-a, 
în compania Aurului Brad. A fost 
o partidă viu disputată, utilă pen
tru conducerile tehnice ale celor două 
formații. La Deva, cei mai consec
venți spectatori și susținători al 
echipei lor au avut prilejul să 
vadă la „lucru" și noile achiziții
— pe fundașii centrali Teodorescu
— fost la Inter Sibiu, Grosu — 
Petrolul Videle, fundașul dreapta 
Kovacs (Satu Mare), înaintașii Na- 
niu (Tr. Severin/ și Chiliman (Cra
iova) și Stoian (Parângul Lonea). 
După câte am aflat în această săp
tămână se vor putea legitima 4—5 
dintre noii jucători care vor com
pleta (numeric și valoric) lotul de
vean, al cărui antrenor principat 
va fi Gh. Țurlea, întrucât Ionel 
Stanca și-a dat demisia. Credem 
însă că nu va părăsi clubul de
vean, unde are meritele sale în 
promovare, crescând o generație de 
jucători — ieri — juniori — azi
— mulți seniori ai echipei devene. 
Meciul a fost angajant, brădenii 
în ciuda multor absențe de marcă
— Almășan, Mureșan, Gomoi și 
altor accidentați, au opus o dârză 
rezistență, însă devenii mult mai 
experimentați s-au desprins prin 
golurile înscrise de NANIU în min. 
18. când a creat o fază fierbinte în 
careul oaspeților și tot el a fina
lizat, în min. 52, DANCIU aflat în 
locul său preferat în fața careului 
mic, a înscris plasat, iar in min. 
89, după o fază excelent trasă de 
deveni spre centru, VOINEA șu- 
tcază de la 25 metri necruțător în 
poarta brădenilor : 3—0.

VEGA : Rahoveanu, Fartușnic,
Teodorescu, Grosu, Kovacs, Popa, 
Răducănescu, Danciu, Tănasă, Chi- 
liman Naniu. Au mai jucat Ciu- 
botaru, Lipitor, D. Gabriel, Maca- 
vei, Voinea, Dobrescu, Stoian.

AURUL 'Sandu, Obârșan, Nan, 
Filipaș, Genunche, Gâț, Corlnda, 
Iancu, Văcaru, Mândru, Ungurea- 
nu. Au mai intrat pe teren: Sely- 
meși, Seceleanu, Manea, Maxim, 
Șimon, Boticl.

MINERUL CERTEJ 
SE APROPIE DE START

Și Minerul Certej șî-a încheiat 
meciurile de verificare pentru vi
itorul sezon fotbalistic din Divizia 
C., urmând ca in această săptă
mână antrenorul principal Neluțu 
Petcu să facă ultimele „șlefuiri" 
în pregătirile tehnico-tactice în ve
derea partidei din prima etapă a 
turului de duminică, 10 august, 
când va juca in deplasare la Al- 
prom Slatina. Așa după cum am 
mai relatat lotul a rămas același 
ca in campionatul trecut, doar Stă- 
nilă s-a reîntors la Corvinul și 
Dragnea era plecat în probe în 
străinătate.

In meciurile de verificare dis
putate, Minerul Certej 1 a învins cu 
6—1 pe Dacia Orăștie, pe Corvinul 
cu 4—1, a remizat 1—1 cu ASA 
Aurul Brad și 0—0 cu Minerul Ștei 
și a pierdut cu 3—1 cu Midia Nă
vodari. In ultima partidă de ve
rificare (săptămâna trecută) Mi
nerul a folosit formația ; Tiliban 
(Groza), Sârghie, Slroia, Gheară, 
Bozga, Ciobanu, Pop. Zalomir, Șadi, 
Ovidiu Marin, Pisoi. Au mai ju
cat Șipoș și Dobra.

I 
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REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 AUGUST

Foresta — FC Argeș 
Univ. Craiova — Dinamo 
Univ. Craiova — Dinamo 
Rapid — Ceahlăul

'Steaua — „U« Cluj 
Oțelul — Sp. Stud. p. 
Oțelul — Sp. Stud. f. 
Jiul — Gloria
FC Național — Farul p. 
FC Național — Farul f. 
CSM Reșița — Petrolul p. 
CSM Reșița — Petrolul f. 
FCM Bacău — CF Chindia

1—2 
p. 1—0 
f. 2—1

0—0
2—1
2—0
4—0
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Problemele 
în sănătate

PE SCURT

„Ceea ce a revenit 
comisiei locale, 

s-a făcut44

Primarul Ionel Mtrnteanu din Rîu de Mori.

— Care-s acum priorită
țile pe agenda primarului, 
stimate die Ionel Muntea' 
nu ?

— Pe prim plan este a- 
plicarea Legii fondului 
funciar. Avem doi topo- 
metriști în două sate și se 
lucrează efectiv. La Undue 
sunt întocmite procesele 
verbale pentru emiterea ti
tlurilor in Ostrov este mă
surat pământul pc 40 la 
sută din suprafață, la Clo
potiva doar specialiștii lo- 
po vor trebui să facă trans
punerea pe hartă a măsu
rătorilor deja efectuate. O 
situație clară avem la Riu 
de Mori, unde suprafața 
este măsurată in procent 
de 75 la sută, insă nu a~ 
vem specialist. Ceea ce a 
depins de comisia locală, 
s~a făcut.

— Probleme deosebite ?
— Cu Valea Diljii, unde 

n-a fost făcută comasarea 
niciodată Vom avea mult 
de lucru, vom vedea cum 
ne vom descurca. Apoi 5 
la sută dintre proprietarii 
de pământ se află în instan
ță, cele mai multe neîn

Căminele culturale ar avea 
nevoie de mobilier

Comuna Riu de Mori e • 
compusă din 6 sate și 5 
cătune. Toate satele — 
Clopotiva, Ostrov, Rîu 
de Mori, Unciuc, Valea 
Dîljii și Ohaba Sibisel — 
au cămine culturale. Nu 
apelași lucru se poate spu
ne și despre cătune. Aces
tea fiind în apropierea 
satelor n-au nevoie de pro
priile lor așezăminte cul
turale.

Starea căminelor cul
turale este ușor diferită 
de la un sat la altul. De 
pildă, la Ostrov și Clopo
tiva au fost reparate în 
4993. Cel de la centru de 
comună este încă în lu
cru. Deși s"a ridicat din 
1986. spune dna directoa
re de cămine culturale. 
Cornelia Arion, din lipsă 
de bani încă nu este ten- 
cuit în exterior. Anul a- 
cesta sunt alocate fonduri 

țelegeri fiind intre rudenii'. 
Dorința mea ar fi să ni 
se repartizeze specialiști to- 
pometriști.

— Alte obiective in a- 
tenția dv.

— Finalizarea lucrărilor 
exterioare la noul sediu al 
primăriei. Se lucrează și la 
părțile de rezistență ale 
noului staționar aflat în 
construcție-, parterul aces
tuia va găzdui in jtnal trei 
cabinete pentru asistența 
medicală, iar etajul două 
apartamente pentru medici. 
Sperăm să~l terminăm pâ
nă la iarnă. Avem dotă
rile, in valoare de '<%' mi
lioane de Ici, primite prin 
Banca Mondială. In fază 
de proiecte mai sunt mul
te obiective de interes ob
ștesc. .

— Care este colaborarea 
cu consilierii ?

— Raportul primar con
silieri este pozitiv. Cei 12 
consilieri nu ajung însă la 
un consens privind alege
rea viceprimarului, dintre 
cei doi aflați pe listă. Din 
această cauză, nu avem 
viceprimar.

pentru realizarea Unor a- 
nexe, o bucătărie și două 
magazii, ce vor sta la dis
poziția celor ce organizea
ză nunți în cămin. Iar da
că ajung banii va fi și 
tencuit. In satul Unciuc, 
căminul este zugrăvit în 
interior de puțin timp, 
deci arată bine. în _schimb 
la Valea Dîljii și Ohaba 
Sibișel, chiar dacă nu-s 
dărăpănate, căminele au 
o stare mai puțin bună.

Dar despre starea cămi
nelor se poate spune că 
e bună, cu toate că nu a- 
jung banii pentru tot ce 
și-ar dori cei ce le gospo
dăresc. Din păcate nu a- 
celași lucru - se poate a^ 
firma despre mobilierul 
vechi și aparatura din do
tare. Dna Arion, care se 
ocupă de acest domeniu 
doar din februarie a.o., 
dar îl cunoaște pentru că

Care sunt problemele 
sistemului de sănătate ro
mânesc la această dată se 
știe — terminarea banilor 
pentru medicamente com
pensate bate la ușă, câ
teva categorii de oameni 
cu boli grave sunt în pe
ricol. Că această stare a- 

> fectează și locuitorii co
munei Rîu de Mori e de 
așteptat. Dar oamenii lo- 

| cului mai au și alte pro* 
| bleme, care sunt numai 

ale lor în principal lip
sa unui medic permanent 

; in comună. în scripte 
' sunt două persoane care 

au fost repartizate aici, 
dar. sunt detașate. în fapt 
asistența medicală o asi
gură dna dr. Ana Dre- 
goesc, care are o jumătate 
de normă aici, restul ’ Ia 
Hațeg. Până in august era 
în concediu. Mai vine o 
dată pe săptămână dl dr 
Iuliu Gherman, medic 
pensionar d>n Clopotiva. în 
rest se descurcă cinele Do
rina Dilertea, asistentă, 
Dana Stanislav, asisten
tă, și Doina Pușcă, soră 
medicală. De multe ori 
sunt solicitate și noaptea 
și rezolvă cazurile care 
țin de competența lor. 
Pentru urgențe, oamenii 
apelează la salvări din 
Hațeg sau la mașinile lo
calnicilor. dispensarul ne- 
maiavând șaretă, nici sal
varea din Brazi.

De la cele trei doamne 
aflate la dispensar, în aș
teptarea celor care vin la 

! tratamente (în luna prece- 
i dentă au fost 540), am a- 
I flat care este starea de 

sănătale a localnicilor și
MM » MM MM BOB «Mi IMM ^^B ^^B I

întreprinzătorii
Unul dintre întreprinză

torii care rând pe rând și-a 
diversificat prestațiile este 
dl loan Bistrian din Clo
potiva, patronul SNC „Cup
torul de Aur". Pe lângă 
moara și brutăria care func
ționează bine, firma mai 
are o fabrică de bolțari, o 

a lucrat și înainte la pri
mărie, susține că de 20 • 
de ani nu s-a mai cum- = 
părat nimic pentru cămi
ne și nici „cultura nu le-a . 
dotat". Cât privește acti" ' 
vitățile, acestea se reduc ' 
la nedei, discoteci și nunți. ■ 
Cândva a fost o formație 
de călușari, dar membrii 
săi căsătorindu-se, au re- 
nunțat la joc, iar alții . 
mai tineri n-au preluat 
ștafeta. Tineri sunt destul 
de puțini în comună, „lu
mea e stresată la servi
ciu, cu agricultura", con
sideră dna Arion. Este șl 
asta o realitate, după cum 
un impediment îl consti
tuie faptul că iarna e greu 
să încălzești spațiile mari 
ale căminelor. Iar lucrul 
acesta trebuie să-l facă 
cei ce organizează în ele 
diverse activități. 

ce boli sunt mai frec
vente. In evidențele lor 
figurează 11 adulți cu TBG, 
13 diabetici, 0 bolnavi cu 
tumori maligne, 57 de oa
meni cu cardiopatii, 161 
de hipertensivi și foarte 
mulți reumatici, câțiva 
epileptici, unii chiar foar
te tineri. Vorbind de e- 
vidențe mai trebuie amin
tit că sunt înregistrate 
10 gravide și 34 de copii 
cu vârsta între zero și 
un an, iar cei mici sunt 
bine îngrijiți, neavând ca
zuri de distrofici sau ra
hitici.

Chiar dacă zilnic pot fi 
întâlniți oameni la dispen
sar (pentru injecții, pan
samente, măsurarea ten
siunii arteriale ori vac
cinări), aglomerație exis
tă doar în zilele în care 
e prezent medicul. Atunci 
pot obține rețete pentru 
medicamente sau li se pot 
face electrocardiograme 
cu ajutorul - aparatului 
primit de la Banca Mon
dială, care este foarte per
formant, iar examinarea e 
gratuită. Numai în iunie 
s-au înregistrat 222 de 
consultații.

Activitatea Dispensaru
lui Medical Rîu de Mori 
se desfășoară provizoriu 
în clădirea în care a func
ționat înainte primăria. 
Dar numai până când va 
fi terminată propria sa 
clădire, ce a fost renova
tă și extinsă și care va 
avea două nivele și locuin
țe pentru medici (deo
camdată e numai la par
ter, dar se lucrează).

activitate de prelucrări în 
lemn, având opt salariați 
A fost sprijinit în realiza
rea construcțiilor de către 
primărie.

Tot la Clopotiva funcțio
nează o croitorie particu 
Iară, a dnei Titica Vîrvescu. 
Prestațiile acesteia sunt 
solicitate de către săteni.

Pagină realizată de 
VIORICA ROMAN, 

ESTERA SÎNA

„Lasă, nevastă, prânzul mai poate aștepta. Să văd întâi ce mai scriu 
ăștia Ia ziar — spune Laurcnțiu Solomonesc din Suseni.

Foto ANTON SOCACI

! • Recent, Primăria s-a
mutat intr-un sediu nou, 
la primul etaj al moder
nei clădiri construite in 
centrul satului, in urmă
toarele două luni, urmea
ză ca (parterul să fie o- 
cupat de oficiul poștal și 
centrala telefonică.

• Se lucrează la beto- 
narea drumului Clopoti
va — Sarmizegetusa. Pen
tru traseul Rîu de Mori — 
Suseni, care in prezent 
este plin de gropi, s*a rea
lizat un studiu în vederea 
asfaltării pe o lungime de 
2,5 -km, până Ia Cetatea 
Colț.

I • Suprafața comunei 
. este de 38 626 ha. Sunt 
j 1288 de gospodării, iar 
i populația numără 3 776 

persoane. Terenul agri
col al comunei este con
siderat slab productiv, 

i fiind încadrat în zonele a
3-a și a 4-a de fertilitate, 
îndeletnicirea de bază, 
profitabilă, este creșterea

BIBLIOTECA
I Până acum biblioteca din 
I comună dispunea de o sin- 
! gură sală. La data docu

mentării era în lucru și 
se igieniza o altă sală în 
care va lucra bibliotecara 
Diana Solomonesc, cealal
tă rămânând doar depozit 
de carte. în acest fel și 

| spațiul destinat depozită- 
I rii și expunerii cărții de

vine mai mare. Deocam
dată biblioteca din Rîu de 
Mori dispune de aproxima
tiv 5 mii de volume. Nu
mărul lor va spori în acest

AJUTOARE
In curtea Primăriei Rîu 

de Mori am găsit în mo
mentul sosirii câteva femei 
tinere stând de vorbă cu 
primarul. In biroul acestu
ia, pe masa dnei Cornelia 
Arion, referent, se afla un 
teanc de dosare. Și într-un 
caz și în celălalt era. vorba 
despre ajutoare sociale. Am 
aflat că din iunie, când au 
fost în plată 62 de persoa
ne, în iulie numărul lor a

POȘTAȘI ȘI
Pe dna Viorica Miclo- 

șoni, factor poștal, am în- 
tâinit-o pe ulița principală 
din Rîu de Mori distribu
ind ziarele celor abonați, 

i Avea de intrat în 45 de 
case din sat, acolo unde 
oamenii sunt interesați să 
afle ce se mai petrece în 
județ, în țară, în lume.

La Brazi, unde funcțio
nează încă oficiul poștal, 
aflăm de la dna oficiantă

diferitelor sipecii de ante. I 
male, una dintre cele ma0 j 
vechi îndeletniciri. 1

• La șase școli din sa*-?' 
tele comunei s-au efec
tuat reparații încă de a*t 
nul trecut. Se mai lucrea
ză în prezent la școala 
din Valea Diljii.

• Au fost alocați de lâ j 
buget 175 milioane de lei 
pentru reabilitarea Curții 4 
și Castelului Cândeștilor. 
azi ajunse în paragină. Se 
va face cu sprijinul Mu
zeului Civilizației Dacice 
și Romane din Deva. Li
citația pentru această lu
crare a fost câștigată de 
firma „Eurox" Deva.

• Este finalizat pro
iectul pentru o amplă lu
crare de alimentare cu 
apă și de canalizare, ur
mând să fie făcute de
mersurile la Consiliul Ju
dețean. Valoarea lucrării 
este de 1,4 miliarde de ’ 
Iei.

SE EXTINDE
an prin achiziționarea de 
noi apariții editoriale, pen
tru carte fiind alocate 3 
milioane de lei. între ci
titorii bibliotecii, destul de 
numeroși în condițiile in 
care cumpărarea de carte 
a ajuns un lux, sunt inte
lectuali, țărani, elevi, pen
sionari ori șomeri. Se ci
tește mult literatură s.f„ i 
de aventură, de dragoste, 
de acțiune, de istorie cât 
și bibliografia obligatorie, 
indicată de școală în ca
zul elevilor.

SOCIALE
ajuns la 92. Majoritatea 
sunt țigani și băneși (ru
dari), mai puțini români 
între beneficiarii de aju
toare sociale, care însumea
ză lunar în jur de 8 mili
oane.

Vor trebui calculate în 
această perioadă și sporu
rile la alocațiile pentru co
pii, acordate familiilor cu 
doi sau mai mulți copii.

ABONAȚI
Anița Popescu că numărul 
total al abonamentelor la 
presă a scăzut în prezent 
față de cel din lunile de 
iarnă cu câteva, abonații 
cei mai puțini fiind în 
Brazi. „Sperăm însă că vor 
crește iar" — afirma.

Dacă abonații primesc la 
timp ziarul, nu cu întâr
ziere de 1—2 zile, este fi
resc ca și oamenii să ră
mână fideli publicației pe 
care și-au ales-o.

ANUL IX • NR. 1943 , • MARȚI. 5 AUGUST t99T



2CUVÂNTUL LIBERII
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B.U.G. MAFIA ÎN CONCERT LA DEVA

I IdiMo^nri
■

îmi pul o întrebare 
foarte directă și fără al
te explicații. Mă întreb 
dacă nu cumva te afli în- 
tr-o astfel de situație și 
doar de aceea te intere
sează părerea mea, sau 

" mai exact dacă eu m-aș 
.: sinucide...

Nu, Alin, în nici un caz 
nu m-aș sinucide. Am
trecut și eu prin mo
mente cruciale, prin situa
ții deprimante care mă 
îndemnau la un astfel de 
act disperat și atât de 

l necugetat. Dar știi, une- 
• ori e mai bine să trăiești 
J disperarea până la ma

xim, cu condiția să știi 
j să te oprești pe buza pră- 

I pastiei. Din păcate, sunt 
* destui de mulți — statis

tic vorbind — care nu re- 
ț zistă „tentației”, pentru 
ț că intr-adevăr sinucide- 
1 rea, la un moment dat 
J al existenței, pare a fi 
I nu doar ultimă soluție 
Idar și o tentație de a 

scăpa de tot greul și răul 
care ne-a împins până 

« la buza prăpastiei.

Alin, ;
6a să treci peste dis-f 

perare, peste durerea ce| 
îți aduce gândul sinuci-4 
derii, ca să ai puterea să! 
renunți la acest act „sal-l 
vator" îți trebuie curaj j 
și încredere în ziua dej 
mâine. Eu cred că indife-^ 
rent cât de grea și nea* I 
gră ar fi ziua de mâine.* 
ea merită să fie trăită.» 
îmi vei spune: să trăiesc! 
pentru a suferi? Da, pa-J 
re într-adevăr un maso- j 
chism dar sinuciderea îți 1 
ia până șl posibilitatea J' 
de a mai suferi, dar și • 
pe aceea de a învinge.!. 
Marile dureri, marile cri- I, 
ze ale vieții ne transfor
mă, ne fac mai înțelepți'' 
și ne îmbogățesc. Nu de-1 ■ 
geaba se spune că doar . 
acei oameni care au su-, 
ferit mult știu ce este fe
ricirea.

Viața e atât de intere
santă și nu vei ști ce-ți 
rezervă viitorul decât da- 
că-i dai șansa ca el să 
existe. Gând totul pare | 
pierdut, merită să-i dai f 
viitorului o șansă I »

IN A DELEANU I

„Pantelimonu’ petrece", 
„Până când moartea ne va 
despărți" și „Născut Și cres
cut în Pantelimon" sunt 
doar trei dintre cele mal 
cunoscute și mai fredonate 
melodii ale formației B.U.G. 
MAFIA, care acum câteva 
săptămâni a susținut un 
concert la discoteca „Phoe
nix" din Deva. La intrare, 
tinerii nu se îngrămădeau 
(cum s-a întâmplat la 
show-ul celor de la Școa
la Vedetelor), probabil și

din cauza prețului biletu
lui — 15 000 de lei. Toți îi 
așteptam pe băieții de la 
B.U.G. MAFIA — consi
derați de unii imorali, iar 
de alții în mare vogă —, 
concertul fiind anunțat pen
tru ora 21. De la ora 23 
patru formații devene au 
susținut câte un recital, în
să publicul nu a fost deloo 
entuziasmat. Doar câțiva a- 
plaudau, probabil prietenii 
lor. Deoarece spectatorii e- 
rau în număr destul de mic,

organizatorii au hotărât să 
lase câte trei persoane pe 
un bilet; însă chiar și-așa 
tinerii nu se îngrămădeau. 
Abia la ora 24 și-a făcut 
apariția formațla B.U.G. 
MAFIA. Concertul a fost 
destul de bun, dacă ar fi 
să-1 comparăm cu cel sus
ținut de formațiile din 
deschidere, muzica electro
nică dovedindu-se fără suc
ces în acea seară. Mai câș
tigați au fost cei care au 
stat afară, de unde se au
zea și se vedea bine. Insă 
fiecare cu norocul propriu. 
Păcat că scena s-a dovedit

a fi prea mică pentru bă» ’ 
ieții de la B.U.G. MAFIA, ' 
ei neavând pe unde dan
sa; iar organizarea show» 
ului a cam lăsat de dorit 
Puțin după miezul nopții 
puteau fi văzuți părinți ca- I 
re își așteptau copiii, con
certul durând până la ora 
două dimineața. Distracția 
și voia bună au existat, în
să dacă nu i-ați văzut pe 
cei de la B.U.G. MAFIA 
în concert Ia Deva, nu are 
de ce să vă pară rău.

MONICA NICOLETA 
ZDRENGIIEA, elevă

a.

Tineri infractori
SPĂRGĂTORI

IN NOAPTE

Iolanda Palermo, de 28 de 
ani, din Gălan care a con
dus neatentă autoturismul.

PASIONATII INFORMATICII
LA OllA CONCURSURILOR

In perioada 17—26 iu
lie s-a desfășurat, la Sina
ia, Concursul Național de 
Informatică. Echipajul ju
dețului Hunedoara, format 
din câștigătorii etapei ju
dețene a Concursului de 
informatică al cluburilor 
elevilor, a avut următoa
rea componență: Alexan
dru Coman (cl. a V-a). Flo
rin Ardelian (cl. a Vl-a), 
Florin Tudoran (cl. a VII- 
a) și Daniel Boteanu (cl. a 
VIII-a). Primii trei elevi 
sunt din Deva, iar al pa
trulea din Petroșani.

Cele mai bune rezulta
te le-au realizat Florin Ar
delian și Daniel Boteanu, 
care au obținut mențiune.

Concursul a constat în 
rezolvarea a două proble
me de informatică, în de
cursul a două ore, fiecare 
elev având la dispoziție un

calculator PG și posibilita
tea de a-și alege limba
jul: QBasic, Pascal sau S. i 
In zilele în care nu s-a 
desfășurat concursul pro- 
priu-zis s-au organizat ex- ■ 
cursii la Predeal — pâr
tia de schi Clăbucet, Buș
teni — cabana Gura Di- 
ham, Sinaia — cota 1400, ■ 
'cabanele Piscul Câinelui și 
Poiana Stănii.

Pe tot parcursul taberei 
copiii au schimbat informa
ții referitoare la cele mai 
noi limbaje, algoritmi per
formanți și au cheltuit ba- j 
nii pe CD-uri, reviste și 
cărți de informatică. A- j 
fracția taberei a. fost pa
riul pus între Florin junior 
(cl. a Vl-a) și Daniel. Flo
rin susținea că poate reali- ’ 
za un program care să gă
sească ieșirea dintr-un la
birint (dacă există), iar 
Daniel era convins că poa
te desena un labirint pen-

Poliția orașului Vulcan 
jercetează în stare de re
ținere pe Cornel Roșu, un 
fost condamnat de 21 de 
ani și pe Petru Sergiu A- 
salvinki, de 19 ani, ambii 
din localitate.

Celor doi li s-a documen
tat că sunt autorii furtului 
săvârșit într-o noapte la 
locuința lui Viorel Lazăr. 
Hoții au spart un geam 
de la dormitorul aparta
mentului, de unde au furat 
un televizor color și acce
soriile lui in valoare de 
4 000 000 de lei. Fapta lor 
figura in evidența celor 
cu autori necunoscuți.

LA VOLAN FARA

PERMIS

Cu puțin timp în urmă, 
poliția rutieră a municipiu-

TÂLHARII

Era îritr-o dimineață pe 
la ora 6 când un pensio
nar din Petrila a fost tâl
hărit de autori necunoscuți 
în curtea Școlii generale 
nr. 6 din localitate. Nicolae 
Ardelean de 63 de ani a 
fost imobilizat și depose
dat de 700 000 de lei și bu
letinul de identitate.

Deși fapta a fost reclama
tă doar după două zile, e- 
chipa operativă care a ac
ționat a reușit să identifi
ce autorii tâlhăriei.

Ei se numesc Viorel Pa- 
trini care la 19 ani a mai 
fost condamnat, P.S., un 
minor de 17 ani, cunoscut 
cu antecedente penale și 
P.V., tot de 17 ani. Toți 
trei sunt din Petrila și nu 
au nici o ocupație stabilă. 
(V.N.)

Unul dintre puținii absolvenți ai școlii profesionale auto a reușit să 
găsească un loc de muncă. A dat probă de lucru și speră să se înțeleagă 
bine cu patronul atelierului auto. Foto ANTON SOCACI

tru care programul nu 
funcționează. Rezultatul pa
riului nu este așa de im
portant ca existența sa... 
La sfârșitul taberei copiii 
nu au făcut schimb de a- 
drese și numere de tele
fon, dar și-au notat adre
sele de e-mail.

Pentru obținerea uno^ 
rezultate superioare, ar tre
bui să crească numărul 
PC-urilor din cluburile e- 
levilor, județul nostru si- 
tuându-se pe ultimele lo
curi după numărul de cal» 1 
culatoare.

BRlNDUȘA COMAN

Ciistat
Cristal,
Pentru o clipă 
Obiect.
Cioburi,
Pentru o clipă 
De cristal.

GEORGIANA BALDEA

lui Deva a depistat pe Lau- 
rențiu Neagu, de 24 de ani 
din Șoimuș, în timp ce con
ducea un autoturism fără 
a avea permis.

Va suporta rigorile legii.

iolanda va da

SOCOTEALA

Era aproape de miezul 
nopții când, pe DN 7, în 
localitatea Spini, comuna 
Turdaș — un autoturism a 
surprins și a accidentat 
mortal pe Viorel Butila. de 
28 de ani, din Turdaș. In 
același accident de circu
lație au mai fost răniți 
grav Avram Marcu și Fran- 
cisc Deac, ambii din ace
eași localitate cu Viorel, 
Toți reparau roata la o că
ruță, fără a lua măsuri de 
semnalizare corespunză
toare.

Poliția a constatat că au
toarea accidentului esto

music box AEROSMITH (IV)
La mijlocul anilor ’60 

tinerii erau entuziasmați 
de discurile lui Beatles 
și Rolling Stones, însă 
Tom Hamilton locuia în- 
tr-un orășel mic (Colora
do Springs) unde se pro
curau greu discurile de 
rock. Totuși exista un 
club intitulat Psychedelic 
Supermarket unde puteai 
asculta discuri cu grupul 
Gream. Tom spunea in
tr-un interviu: „Muzica 
lui Cream m-a entuzias
mat. La sfârșitul fiecărei 
săptămâni mergeam la 
Boston să văd cât mai 
multe concerte, de rock. 
Am fost atras de muzica 
psihedelică în special de 
Led Zeppelin și Jimi Hen
drix care m-au făcut să 
mă orientez spre rockul

mai dur. Am devenit un 
admirator fanatic al a- 
cestui curent muzical, iar 
concertul de la Wood- 
stock din 1969 a repre
zentat cel mai important 
moment din viața mea" 
in 1964, Tom în vârstă 
de 13 ani cânta în gru
pul The Mosquitoes. Din 
1965 se întâlnește cu Joe 
Perry și de atunci cân
tă alături de el. După ce 
au format grupurile Pipe 
Dream și Plastic Glass 
cei doi înființează în 1970 
trupa Jam Band (un trio 
care îl mai includea și 
pe bateristul Pudge 
Scott). Aveau ca reperto
riu prelucrări după MCS, 
Yardbirds, Gream, Ten 
Years After și bineînțe
les Jimi Hendrix. Joe și

Tom îl invită pe Steven 
Tallarico la un show dat 
de Jam Band la clubul 
Barn. Prin plecarea lui 
Scott ei aveau nevoie de 
un nou baterist și de a- 
ceea au crezut că Steven 
va accepta să cânte ală
turi de ei. Deși la înce
put sceptic, după ce au
de versiunea lor a piesei 
Rattlesnake Shake (Fleet
wood Mac), Steven ac
ceptă să cânte cu ei dar 
cu condiția să fie el li
derul grupului și să nu 
fie el bateristul grupei 
ci solist vocal. Steven și 
Ray Tabano se mută la 
Boston și se alătură lui 
Joe și lui Tom. Ei închi
riază un apartament pe 
Commonwealth Avenue 
1325 și încep să repete

se întorc' de

în 
lui

magazinul 
Tabano a 
Joey Kra-

seara când 
la lucru.

Intr-o zi, 
de piei al 
intrat bateristul
mer care a auzit de o 
trupă de rock nouă, care 
caută un baterist fiind 
dispus să-i asculte. Când 
află că solistul grupului 
este Steven Tallarico 
cât pe ce să-i refuze, 
tuși Kramer vine la 
diție, este satisfăcut 
soundul lor și astfel 
vara lui 1970 intră
grup. Astfel componența 
formației devine: Tallari
co (voce), Perry (chitară 
solo), Hamilton 
Tabano (chitară 
Kramer (baterie), 
mai multe tentative 
nume cum ar -fi Hookers 
sau Spike Jones până la

era 
To- 
au- 
de 

din 
în

(bass), 
ritm) și 

După 
de

urmă au ales Aerosmith 
la sugestia lui Joey. A- 
cesta spunea: „Aerosmith 
este un nume ce îl 
scriam pe bancă la școa
lă când mă plictiseam. 
Nu știam ce înseamnă a- 
cest lucru dar îmi plă
cea asocierea de cuvinte 
„aero" ce înseamnă ceva 
ușor sau care zboară și 
„smith" — fierar, rezul
tând un sentiment greoi, 
tare", Numele caracteri 
zează atât formația cât 
mai ales stilul muzical 
pe care îl va adopta pe 
parcursul carierei. Gru 
pul neagă că Aerosmith 
ar avea o legătură cu ro
manul lui Sinclair Lewis 
„Arrowsmith" — fierar de 
săgeți, (va urma)

IIORIA SEBEȘAN

t
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în prezența șefului stati-fui, EMIL CONSTANTINESOU,

Minerii Văii jiului eu aniversat împlinirea a două decenii
de la greva de la Lupeni din 1 3 august 1977

(Urmare din pag. a 2 a) alocate 
fermă

i lui nu este. Intr-o sî- 
I tuație grea — da și asta 

trebuie rezolvată împreună 
; de întregul popor.

Reiterând unele idei 
1 și considerații din discur- 
1 sul rostit dimineață, la. 
| Lupeni, președintele țării 

a fost la fel de sincer 
I si ferm în afirmațiile sale. 
I „Iată. în sfârșit, avem 
i un nrogram complet si 
ț complex de restructu-ra- 
i re si reabilitare a activi- 
j tăților economico—sociale 
din Valea Jiului. N-o să 

I vi-1 citesc. II las aici. 
I dar voi urmări materia- 
I Uzarea lui". Și totuși, 

pentru că unul dintre cei 
i prezenți în sală Un miner 
' de la Uricani l-a inter

pelat p<> președinte, în- 
i ttr-un bilețel, că discută 

cu oamenii despre un 
program pe care ei nu-1 
cunosc- dl Emil Constan
tinescu a lecburat pro
gramul. Este un docur 
ment interesant, opti - 
mist, cu un pronunțat ca; 
racter social, a cărui ma
terializare a început. însă, 
a subliniat șeful statu
lui, el se va finaliza în 
timp. în limita fondu-

I

I
I
I

filor ce vor fi 
și prin acțiune 
comună.

Extinzând ideea i 
turării, dl Emil 
stantinescu a accentuat că 
aceasta se va înfăptui în 
toate domeniile, inclusiv 
în minerit. Că restruc
turarea nu înseamnă ne
apărat ceea ce spun unii 
ca să sperie lumea : 
lichidare, șomaj, foamete. 
Restructurarea trebuie să 
înceapă cu partea socială, 
încât șocul să fie cât mai 
mic- durata sa de reali
zare, de suportare a sa
crificiilor, cât mai scurtă. 
Acest proces trebuie 
înceapă din unități, 
antreneze competența și 
responsabilitatea mana
gerilor, ale liderilor de 
sindicat, apoi ale orga
nismelor centrale abili
tate ale guvernului și pe 
scară ierarhică până la 
președinție. Și nu invers. 
Intr-un stat democratic, 
fiecare are obligații pre
cise. Parlamentul să dea 
legile necesare, guvernul să 
le pună în practică, să 
facă reforma, restruc
turarea, președintele 
vegheze ca legile să 
aplicate, constituția 
fie respectată, să 1-

restruc-
Con-

să 
să

să fie
medie-

ze între aceste forte, între 
putere și societate.

în legătură cu* progra
mul prezentat, dl Emil 
Constantinescu le-a pro
mis celor de față că va 
cere tuturor factorilor 
implicați în realizarea sa 
— societăți comerciale, re. 
gii autonome, ministere, or
gane ale administrației 
centrale și locale — res
pectarea a ceea ce ei 
și-au propus să facă. Iar 
primulhi ministru îi va 
cere în modul cel mai 
serios ca toți cei care au 
responsabilități în 
program, dar care 
îndeplinesc obligațiile, 
fie sancționați, destituiți. 
Asistența încuviințează 
prin aplauze. Trebuie 
înlocuite promisiunile, 
vorbele, angajamentele cu 
fapte reale.

întrebările au curs spre 
masa prezidiului. Iar dl 
Emil Constantinescu a 
răspuns la cât mai multe. 
Direct, concret, răspicat. 
Fără teama — cum s-a 
pronunțat Domnia Sa — 
că dacă la venire a fost 
aplaudat, la plecare va fi 
b”:d’iit. A accentuat că

.c.iio vierentabile, sec- 
■e • ebule închise 
- v ar cele din mi-

acest 
nu-și 

să

GROPI ROMÂNEȘTI PE
Despre starea jalnică a 

; drumurilor s_a scris și se 
, va scrie încă mult. Deși 
j s-au alocat, uneori, sume 
'■ importante de bani pentru 
I refacerea covoarelor as- 
> faltice, calitatea lucrări- 
I lor ridică numeroase sem

ne de întrebare. Nu ne-am 
propus să readucem în 

i discuția opiniei publice 
I calitatea unor lucrări de 
1 reparații efectuate pe stră- 
: zile municipiului Deva, 
l pentru care s-au cheltui* 
i ceva bani și pentru care 
; cineva a semnat recepția, 
! ci doar să semnalăm un 
. fapt deloc plăcut, pe care 
i îl întâlnești pe DN 7.
| Cu puțini metri înainte 
I de stația PECO a firmei

Naghi, o stație de nivel 
european, câteva gropi ie.

I mari dimensiuni te întâm

pină pe banda I. Impactul 
cu gropile, mai ales că șo
seaua te îndeamnă să cir
culi mai apăsat, a creat 
și aceasta doar din câte 
cunoaștem mari necazuri 
conducătorilor auto. Cor
nel Munteanu s-a ales la 
autoturismul personal cu 
o planetară ruptă și cu 
jențile roților din dreapta 
distruse. Iosif Palco, din 
Cluj-Napoca, s-a ales cu 
compromiterea totală a 
roților din dreapta — o 
amintire „plăcută" că a 
trecut prin Deva; un au
tocar cu turiști din Cehia, 
în urma impactului cu 
cele trei gropi, a necesi
tat reparații mai bine de 
o jumătate de zi. Mai trist 
este că, după impactul cu 
gropile, s-a înregistrat și 
un accident grav: un au

toturism Skoda, după con
tactul cu gropile, a ajuns 
într-un stâlp de curent de 
la stația Peco, ca apoi u- 
nul dintre ocupanții ma
șinii să ajungă Ia spital.

Neregulile privind sem
nalizarea rutieră pe DN 7 
— în special cu lumină 
intermitentă a trecerilor 
de pietoni la Matex și 
Brutăria Neamț — au fost 
aduse la cunoștința Pri
măriei prin câteva adre
se ale Poliției Rutiere. 
Rezultatul... S*a mai soli
citat, de asemenea, și Ia 
Sîntuhalm, în zona școlii, 
semnalizarea trecerii de 
pietoni cu lumină inter
mitentă, însă a rămas nu
mai solicitarea.

Text și grupaj foto 
CORNEL POENAR

Atenție ! Din groapă s-a ajuns în stâlp, apoi la spital.

bune puse 
mult și 
că banii 

folosiți

nerit), iar cele 
să producă mai 
mai de calitate ;
alocați trebuie 
pentru investiții și reteh- 
nologizare nu pentru di
verse scopuri materiale ; 
că anumite drepturi 
care beneficiază azi 
nerii și alte categorii 
fesionale și care se 
pune a fi diminuate 
reduse sunt chestiuni 
trebuie negociate, c’.ci 
aflăm într-o economie 
piață; și toate sectoarele 
trebuie să fie rentabile ; 
că este adeptul unei 
tranziții dure. („Este poli
tica fundamentală pe care 
trebuie s-o facem acum, 
apoi este timp și pen
tru lupte între partide").

Șeful statului a repe
tat o idee dezvoltată la 
întâlnirea de la Lupeni, 
și anume intenția de a 
face din Valea Jiului un 
model de organizare, an
gajament și dezvoltare e- 
conomico — socială, 
înțelegerea și efortul 
jugate ale celor de 
dovedind țării că 
aici se poate și în 
zone din țară se 
Asistența a aplaudat

„Emil-1,

marea 
cultură, 

a fost 
la un

.♦<

de 
mi- 
pro- 
pro- 
sau

ce
n?
de

cu 
con- 
aicb 
dacă 
alte 

poate.
în-

delung, scandând 
,.Emil“, „Emil“!

La ieșirea din 
sală a Casei de 
președintele țării 
invitat să asiste
scurt program susținut de 
corul „Armonii tinere" 
din localitate. Apoi a a- 
cordat autografe pe un 
important document is
toric, volumul monogra
fic „După 20 de ani sau 
Lupeni ’77 — Lupeni ’97“, 
scos recent de sub tipar, 
prin efortul colegilor 
tri de la cotidianul 
tinal“, lucrare a 
prefață o semnează 
suși șeful statului. 
Emil Constantinescu.

Vizita președintelui 
mâniei în Valea Jiului 
prilejuită de aniversarea a 
două decenii de la greva 
de Ia Lupeni din 1—3 au
gust 
printr-o 
vizată cu
Petroșani, 
trebări și 
ganizată de 
cal de televiziune.

A fost doar o 
Realitățile Văii . 
vor consuma la 
tri nu tocmai 
nu chiar ușori- 
încolo.

noș-
„Ma- 
cărei

în - 
dlRo-

1977 s-a 
întâlnire 
locuitorii 

pe bază de 
răspunsuri, 

studioul

încheiat 
tele- 

din 
în- 
or- 
lo-

> vizită 
Jiului se 

parame- 
simpli, 

de acum

I

i

i

DRUMURI

• Cu ce am putea să 
vă mai ajutăm, stimate 
die Florea Tigoianu, din 
Deva, decât am făcut-o, a- 
dică publicând rândurile 
pe care ni le-ați trimis ? 
Poate, insistând mai mult 
la domnii care se ocupă 
de protecția 
ției și 
ne-ați 
dresat, 
ceasta 
putea 
normale 
preferat.

radiorecep- 
cărora, după cum 
scris, v-ați mai a- 
se va rezolva și a* 
problemă și veți 

asculta în condiții 
postul de radio

luat în seamă și 
prin care o per" 

din zona Văcărescu- 
Militarilor, Deva, ne 
faptul că de foarte 
săptămâni nu_i func- 

„Singu-

• Am 
anonima 
soană 
Aleea 
sesiza 
multe 
ționează telefonul, 
rul răspuns pe care-1 pri
mesc de la serviciul de
ranjamente, 921, este ur
mătorul : „Am să-I dau la 
masa de verificare", 
cum spune în 
anonima, „nu 
s-a dat ori nu 
verificare, dar 
că am nevoie 
treouie să merg la un post 
public, în oraș, fiindcă 
nici aparatele vecinilor 
mei nu au ton".

Dar, 
continuare 

știu dacă 
la masa de 
știu că da
de telefon

EUROPENE

La intrarea în Deva dinspre Arad, pe DN 7, țe întâmpină două lucruri 
total diferite: Stația PECO — un edificiu de nivel european și... gropile care 
spun multe despre întreținerea drumurilor.

.Pe șosea, cu 50—100 de metri înainte de stația PECO, dimensiunea 
gropilor ne scutește de alte comentarii.

ANUL LX • NB. 1943 • MARTL 5 AUGUST 1997



\I-:-;-:-:-:-:-:-:-
CUVÂNTUL LIBER ....................................... 1

’.V

PERIOADA 5—11 AUGUST

BERBEC

BALANȚA

niște

cuplu. Șansa nu vă prea 
surâde ; poate în dome
niul intelectual.

veți trezi cu 
dar îi veți cheltui

lu-

cotidian;:: independent
—L—

i

La slujbă — un eve
niment plăcut. Veți face 
noi cunoștințe. Relațiile 
cu prietenii devin bune. 
Vineri- evadare din co
tidian, pentru ca a doua 
zi să deveniți Irascibil. 
Problemele bănești re" 
vin în prim plan. Cineva 
din familie încearcă să-și 
impună punctul de ve ' 
dere. ceea ce vă 
din sărite.

TAUR

scoate

Vă 
bani, 
repede. La serviciu, 
crurile iau o întorsătură 
neobișnuită. Canaliza' 
ți-vă energia în scopuri 
constructive, 
câți neplăceri 
încrederea în sine 
poate aduce laude, 
și antipatii, 
speculații.

altfel ris • 
serioase, 

vă 
dar 

Nu faceți

\aCcjah - aă ffUM rity&iS S St.
Singura societate care asigura culturile 

agricole din România 
AGRAS ASIGURĂ

f

SOC IF TA TEA COIWRCIaM
METALICA S.R.L

VESA CIPRIAN
General Manager /

SX; METALICA S.R.L
Deva, str Dorobanț nr 32
Tclcfon:054/62 07 19
Mobil : 092 294 252

■Dorință mare de ma
nifestare. La serviciu vă 
nemulțumește ceva, în 
schimb acasă vi se face 
o surpriză plăcută. Nu 
călutați nod în papură 
asociaților. Energia fi
zică este la minim. Nu în
cercați să ieșiți din sce
nă pe ușa din dos. Du
minică, zl prielnică unei 
călătorii. Nu vă propuneți 
imposibilul

SCORPION

i 
ț 
î
*

i 

I

I
1

î♦
I» I 
î 
r 
r♦ I♦

CULTURILE DE CAMP, RODUL VIILOR, f 
POMILOR ȘI HAMEIULUI. f

Asigurările agricole AGRAS dau dreptul * 
j producătorilor agricoli asigurați la despă- * 
l gubirea pagubelor provocate de grindină, în- *

4 
I
I
»

<■
I
♦

ghețul timpuriu de toamnă sau cele târzii * 
de primăvară, ploi torențiale, furtună, pră
bușiri și alunecări de terenuri cultivate, 
cendii provocate de descărcări electrice.

FOARTE IMPORTANT ! 
Producătorii care se asigură an de

I 
in- i , *

I 
___  _ „__ __ „ an* 

beneficiază de importante reduceri la primele î 
de

GEMENI

vrea 
bine 
pro- 
dar

Un posibil examen va 
fi o reușită. Cine 
să vă ajute, este 
intenționat. Vi se 
pune o investiție,
riscurile sunt mari. S-ar 
putea să cheltuiți pen
tru sănătate. Dorința de 
schimbare se va realiza 
doar în domeniul senti
mental. Atenție la de" 
cizii pripite. Nu 
neglijați serviciul 
tru a face ochi 
cuiva.

vă 
pen > 
dulci

RAC

Nu vă lăsați influențat 
de cei care ar dori să 
aveți d realizare ime" 
diată; este o perioadă 
în care vă trebuie multă 
răbdare, 
viață vă 
mistițiu.
excursie, 
portantă
informație. Ambițiile 
nu au șansa să fie 
tisfăcute.

Partenerul de 
propune un ar- 
Vă tentează o 
O persoană 
vă va da

LEU

im-
o

dv.
sa-

Partenerul de viață 
are planuri idealiste, dar 
cu șanse să vă îmbună
tățească starea materi • 
ală. Azi vă priesc acti
vitățile intelectuale. Vă 
îndreptați către activi" 
tăți sociale și intelec 1 
tuale. Divergențele de 
opinii cu persoane de 
sex opus vă marchează. 
Partenerul de viață va 
câștiga o sumă impor" 
tantă. Vă veți bucura 
de ajutorul colegilor.

FECIOARA

Veți fi martorul unui 
incident neobișnuit. E- 
vitați călătoriile. Idei 
împrăștiate, neplăceri la 
slujbă. Relația cu per • 
soana iubită se deterio" 
rează. Duminică, zi pro
pice pentru relația de

Angajează pentru 
un lăcătuș sudor, cu 
riență în confecții și

Salarizare deosebită.

postul de șef de atelier 
cel puțin 10 ani expe- 
construcții metalice.

(7590)

I ANUNȚ IMPORTANT

Relația cu persoana iu
bită tinde să se îmbună
tățească. Idei strălucite, 
dar nu vă grăbiți să ie 

O 
me- 
în
de 

su-

în practică, 
de pe alte 
vă va ține 
Partenerul 

va câștiga o

puneți 
veste 
leaguri 
cordat. 
viață , _
mă importantă. Dorință 
mare de afirmare; aveți 
probleme cu cei din jur 
Putere minimă de con
centrare.

SĂGETĂTOR

vă 
Si- 
se 

Popu-

9

*

■ i

. •

1

S.C. GENERAL SIMPREST S.A.
SIMERIA

ii
I *
■

Partenerul de viață 
primi o moștenire, 
tuâția dv financiară 
va îmbunătăți, 
laritatea dv este la li
mita maximă, ați putea 
să vă lărgiți cercul de 
prieteni. La serviciu, vi 
se recunosc meritele. Nu 
luați decizii radicale în 
nici un domeniu. Ocu - 
pați-vă de aspectul ex
terior- ieșiți la o cafea.

CAPRICORN

Veți obține bani din- 
tr-o operațiune comer
cială. Nu transmiteți mai 
departe secretul aflat. 
Evitați discuțiile în con
tradictoriu cu partene
rul de afaceri. Vă apa
să un sentiment de în
singurare; discutați cu 
persoana iubită. Nu luați 
decizii pripite. Nu vă 
pierdeți în amănunte.

VĂRSĂTOR

Schimbările majore 
din instituția 
vor afecta, 
afacerile dv 
ză un salt 
Seriozitatea i 
cote maxime. Pregătiți- 
vă de oaspeți neanun
țați. Jocurile de noroo 
vă sunt prielnice. O 
mare realizare vă bucură.

i dv nu vă 
Una din 
înregistrea- 
spectaculos. 

dv atinge

PEȘTI

re-
pă- 
de 

mari 
călătorie

i

Multe drumuri; 
lațiile sociale ale 
rinților vă vor fi 
folos. Posibilități 
de câștig. O 
este ceea ce v-ar tre
bui. Preocupări legate 
de artă. Veți fi încon
jurat de prieteni și nu-i 
exclus să primiți un 
cadou. Un conflict a- 
casă vă va costa nervi.

de- ( 
in-l

de I

I r• 
del 

da- ’
îi

■ Anunță pe toți consumatorii de apă și e- 
’nergie termică din orașul Simeria că în con- 
„......._.j cu prevederile H.G. nr. 348/1993
și Ordinului nr. 29/N/1993 al M.L.P.A.T., mon
tarea contoarelor de apă și energie termică se 
va realiza numai în baza unei documentații 
avizate de către S.C. General Simprest S.A. 
Simeria, iar recepția privind montajul și pu
nerea în funcțiune se vor face în prezența 
consumatorului și distribuitorului.

J ’ 11V1 glV

jîformitate
.1|

asigurare.
AGRAS ASIGURA DE ASEMENEA

Clădiri, alte construcții și materiale 
pozitate, pentru daune provocate de 
cendii și alte .calamități.

Mașini agricole, utilaje și instalații pen
tru cazurile de avarii.

Bunuri gospodărești pentru cazurile 
furt.

Bovine
Caprine
Ovine
Cabaline
Asigurările se fac pentru cazurile

mortalitate sau sacrificări de necesitate, 
torate unor boli sau accidente.

REPREZENTANTA JUDEȚEANĂ AGRAS * 
S.A. Deva, str. 1 Decembrie, nr. 19. Telefon î 
215570; Fax 219069. *
------------------------------------------------------ î—----- - - - ■■■■-■ ■ ■ —------ .. ț

1
■:

■
■

I

I

î

S.C. ENERGOCONSTRUCTIA S.A. 
BUCUREȘTI 

SUCURSALA ENERGOCONSTRUCTIA 
DEVA — MINTIA 

Str. Șantierului, nr. 1

ORGANIZEAZĂ

4 S.C. CASIAL S.A. DEVA
VINDE LA LICITAȚIE ț

Autoturism Dacia 1300, scos din funcțiu- j 
conf. Legii 15/94, an de fabricație 1983, •

i
ne <
înmatriculat. i.

Preț de pornire la licitație: 3 168 000 Iei • 
(inclusiv TVA).

• . 7 .
jlei și garanția de participare de 10 la sută 
j din prețul de pornire se vor depune la casie- » 
j ria societății anticipat până Ia data licitației. I

Licitația va avea loc în data de 11 august ( 
I 1997 și 18 august 1997, ora 10. 1

Informații și înscrieri la sediul societății [ 
I sau la tel. 054/213140. 054/213141, 054/213142,1 
lint. 270, 154, 203, serv, mecano—energetic. 1 
A l
***********A A A > fr t t rt A f i ț,

I
Taxa de participare la licitație de 50 000 L

» 
I»

pentru vânzarea unor mijloace fixe amorti- 
zate complet :

ii
;! dăltuit, 
J î sudură, 
îj vibrator
J1 de COlț, uiti.inu .... ......
!; aparat de ridicat cu eablu, trusă scule și popi ■; 

; metalici triunghiulari. >
! Licitația va avea loc în zilele de 22 și 29 g 
■ VIII, și 5. IX. 1997, la sediul sucursalei.

Pentru informații suplimentare vă rugăm
• să contactați serviciul „MECANIZARE".
: (2006)

I 
î!

I

I
■
■

S.C. GENERAL 
SIMPREST S.A.

SIMERT1

sr
str.
103,

Scoate la LICITAȚIE 
PUBLICA spațiul 
tuat în Simeria, 
1 Decembrie, bl.
parter, in suprafață d£ 
21,10 mp. Prețul 
pornire este de 10 
lei/mp. Licitația

de
000
va 

avea loc în data de 14 
august 1997, la sediul 
unității.

Informații la telefon 
660935.

• ciocan abataj, ciocan perforator, ciocan > 
convertizor sudură, transformator!> 
electropompe, generator acetilenă,!; 
adâncime, tomberon mortar, polizor g 
mașină de găurit, cric hidrauli" -J 

> ci nnni

5
Xv.TiVAV,’.'.VAVAWAVAW<,AVAWAV>VA,i

fUNICAPITALS.A
^Societate de Valori Mobiliare
-(autorizație C.N.V.fVL Dțz 200/1 995)

jMenr/bra a Bursei de Valon București
■ Me'rfibra.a sistemului de tranzacționare eiectroffica RASDAO
Membra/Âșoqjatiei Naționale a Societăților de Valori Mobiliare
Membra a Sncjetatii Naționale de Compensare Decontare si Oepozitare 

INTERMEDIAZĂ
VANZAREA./.CUMPARAREA DE ACȚIUNI

PE: 
Piața RASDAQ 

Bursa de^Valori București
Piețe organizate $1 supravegheate pe care se tranzactioneaza in deplina/legaiitate 

acțiunile dobândite pr* Programul de Privatizare in Masa

UNICAP1TAL

Magazinul QUASAR-DEVA Bulevardul DECEBAt Bi. R parter
Tel.: 054/ 211.261

<Ma,Wvi.QUASABJUNiDOARA Bulevardul DACIA Nr.i20 
i ~ ~ Tel.: 054/723.139

»

5.

î
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

spațiu depozit cn gros. 
Șoimuș, tel. 666531.

(7133)

co ti d i ăW i ride pc rid ent

telefon/fax 064 — 415478. 
Rugăm trimiteți autobio
grafia profesională prin 
fax sau poștă la IIAFA— 
CLUJ, bdul Muncii, nr. 12, 
3400. Cluj-N.

—

• Cumpăr porci pentru 
sacrificare. Tel. 211443k 
£32214.

(7132)

• Făină albă Unga- 
garia, BL 55 — 50 kg/ 
sac ; BL 55 — 1/1
— 15 kg/bax ; BL 80
— 50 kg/sac. Calita
te garantată. Tel./ 
Fax 057/281116.

• Vând casă, anexe, tele
fon. grădină, pivniță, apă, 
sat Ciopeia, nr. 67, preț 
10500 DM negociabil. In
formații Oradea, tel. 059/ 
423291.

(7127)

• Vând urgent apar
tament 4 camere, etaj 
2, îmbunătățit. garaj, 
boxă, Mărăști, Telefoane 
218225, 215729.

(7152)

• NOU! Centrale 
termice automatizate, 
HERMANN ^ICO 
etc. Italia, Germania, 
orice combustibil, ca
pacitate. Distribuitor 
autorizat Imperial O- 
rășfie, 051/612580 

(5116)

• Vând Renault 5 stare 
bună, preț 2000 DM. ne
gociabil. Tel. 625505.

(6418)

• Vând TV izotermjă, 
condiții avantajoase. Orăș- 
tie, tel. 641167 .

(7376)

---  • MM • —' • •

• S.C. Efy SRL. 
depozit en gros, an
gajează: gestionar (băr
bat), facturiste (sub 
35 ani), sales mana
ger pentru organiza
rea unei rețele de 
distribuție. Toți can- 
didatii să aibă expe
riență în domeniu șl 
să prezinte curriculum 
vitae și referințe de 
la ultimul Ioc de 
muncă. Doritorii sunt 
așteptați marți și 
miercuri, ora 17, la 
sediul firmei (în spa
tele restaurantului 
Bachus. vizavi de 
Biserica reformată).

(7161)

documentația pentru ob
ținerea autorizației de me
diu pentru activele ma
gazin Mixt situat în Țebea. 
nr. 141. Sesizări și rccla- 
mații se depun în 30 de 
zile la sediul APM De
va, str. A. Vlaicu, nr. 25.

(6883)
• Casa de amanet I.a- 

kris oferim sume mari pe 
electronice, aur 14 carate, 
35 000 lei> fără comisi
oane înainte, apartamen
te, case, magazine și al
tele. Hunedoara. strada 
Dragoș Vodă, nr. 4> tel. 
718641.

(7318) ,

comemorări
• Soția Elena, copiii 

Mircea și Mirela anunță 
cu durere că se împlinesc 
șasâ săptămâni de Ia tre
cerea în neființă a bunu
lui lor sot și tată

CONSTANTIN SAS 
(2007)

DECESE

RENEL — GTDEE BUCUREȘTI, 
FTDEE DEVA

strada George Enescu, nr. 39, tel. 215750,

Intenționează să solicite de la R.A. Apele 
» Române — Filiala Oradea, avizul de gospo- 
| dăiire a apelor/aviz de amplasament pentru 
• realizarea lucrărilor de reparație capitală LEA I 20 KV BRAD — Țebea, Obl — Derivația 
' Dumbrava — zona Ribița și Obli — Derivația 

Bulzeștii de Sus, amplasate în comunele Ri
bița și Bulzeștii de Sus. localitățile Ribița, 
Bulzeștii de Sus și Bulzeștii de Jos, județul 
Hunedoara.

• S.C. EXETech 
COMPUTERS S.R.L. 
vă oferă Ia cele mai 
mici prețuri calcula
toare : imprimante ; 
consumabile; acceso
rii, Deva, Pta Victo
riei, nr. 2 Ă (11’11). 
et. 4, cam. 404, tel./ 
fax 212130; 213730,
interior 171.

• SC MERCUR SA 
Brad organizează li - 
citație în data de 15. 
08. 1997, ora 
tru vânzarea 
rului activ: 
șl magazie 
Gurabarza. 
din parter 
în suprafață de 437,92 
mp. Preț pornire li
citație 100 milioane 
Iei, garanție 10 la 
sută din valoare, taxă 
participare 100 000 lei. 
Informații 
650958.

10, pen- 
următo- 
birourl 
cantină, 

compusă 
plus etaj,

telefon
• Fedcralcoop Hu

nedoara — Deva, prin
cipal distribuitor al 
renumitei firme S.C. 
Pambac S.A. Bacău. 
vinde eu gros paste 
făinoase, la prețul de 
producător (adaos 0), 
prin depozitele coo
perației din Deva, 
Hațeg, și Brad.

Informații de luni 
până vineri la tel. : 
054/615231, 054/770122. 
051/651586

(7137/

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, afro- 
disiace. 01 — 6376273.
018—606131.

• Vând casă, gaz, încăl
zire centrală, grădină. De
va, Rosetti. 10, 221606.

(186561)

• Vând apartament 3 
camere. Informații la tel 
229601

(7141)

• Vând casă in satul
Pricaz, cam. Turdaș, nr. 
95 (7138)

• Vând urgent SRL ac - 
tivat, profit zero, preț con
venabil Tel. 620368

(7149)

• Vând urgent casă cu
grădină sat Brâznic. nr. 
29. Informații Brâznic, 
nr. 27 sau Ilia, telefon 
131 (7132)

• Vând dozatoare de suc 
Bosch cu garanție șase 
luni, noi, preț 2000 DM, 
în două rate. Informa
ții str. Bcjan. bl. 75, ap. 
4. Deva-

(8232)

(6882)

• Vând urgent două 
rezervoare inox (noi), 1500 
litri capacitate fiecare 
Tel. 612704.

(7377)

• Vând casă 3 camere. 
2 bucătării, baie, anexe, 
livadă, pământ în locali
tatea Turmnș, nr. 19.

(7378)

• Vând talon Dacia 
1300. 3 600 000 negociabil. 
Tel. 651077.

(6884)

• Vând apartament 4 
camere. în Hunedoara, 
etaj 3, în zona restauran
tului Traian. Relații la 
tel. 717198

(7326)

• Vând urgent Ia preț 
convenabil casă în Cristur 
Tel. 671630

(7327)

• Vând apartament ? 
camere, Gojdu. Deva. Tel. 
660330 Preț negociabil

(33567)

• Vând apartament 4 
campre. etaj I, zonă cen
trală. Tel. 054/233333.

(33568)

OFERTE 
DE SERVICII

• Meditez la limba
română pentru admiteri 
(liceu, facultate), 1998. In
formații tel 673101, după 
ora 21. (7135)

• IIAFA — CLUJ caută 
reprezentant local. cu 
pregătire tehnică, dina
mic și cu relații extinse. 
Informații suplimentare la

ÎNCHIRIERI

• închiriez garsonieră, 
confort sporit, zona Bu
cur' Obor — București. 
Tel. 221435. după ora 16.

(186559)

• S.C. Curs Auto S.A. 
Hunedoara, cu sediul în 
Hunedoara, str. 1 Mai, tel. 
716382, închiriază atelier 
reparații auto și vinde 
terenuri. Licitația va avea 
loc în fiecare zi de marți, 
ora 10> începând cu data 
de 5 august 1997, la se
diul societății-

(7329)

• Ofer spre închiriere, 
eventual vând spațiu co
mercial la casă, Orăștie, 
telefon 642fl»3.

(7379)

PIERDERI

• Pierdut pașaport e-
liberat de Poliția jude
țeană Iași, pe numele 
Boancă Ionel. îl declar 
nul- (186560)

DIVERSE

• S.G. Ira & Paul Mixt 
Corn SRL, cu sediul în 
Țebea. nr. 141, a depus

• Soția Rotaru Cor
nelia, fiica Mariana 
și ginerele Florin 
mulțumim celor care 
au fost alături de 
noi la greaua pierdere 
a celui care a fost un 
minunat soț, tată și 
socru

ACIIIM ROTARU 
(7146)

• Salariații de la 
Banca Națională a 
României — Sucursa
la Județeană Hune-- 
doara — Deva sunt 
alături de colega lor 
Faur Tibcria în grea
ua pierdere pricinui
tă de decesul tatălui 
său

IULIUS MOȚ 
și îi transmit sincere 
condoleanțe.

(7151)

• Suntem alături de 
colega noastră Virginia 
Gașpar, în aceste clipe de 
grea încercare, pricinuite 
de decesul tatălui său și-i 
transmitem sincere con
doleanțe și toată compa
siunea noastră. Salariații 
Băncii Agricole — Agen
ția Ilia.

(7162)
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TRAGEREA
LOTO SPECIAL 6/49 

din 3 august 1997:

24, 42. 2, 30, 26, 28.

TRAGEREA
N O R O C

din 3

8 7
august 1997:
8 9 0 6 7

CURSUL VALUTAR
4 AUGUST• 1 dolar SUA 7107 lei• 1 marcă germană — 3973 lei• 100 yeni japonezi 6265 iei• 1 liră sterlină — 12064 lei• l franc elvețian — 4838 lei• 1 franc francez — 1178 lei• 100 lire italiene

Cursurile Ineluse în
— 407 lei

această listă au la bază
eotații ale societăților bancare autorizate să efea- 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu Implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări
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Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996.

Persoanele care doresc să obțină 
mâții suplimentare cu 
avizului de gospodărirea 
doresc să transmită sugestii 
se pot adresa FTDEE Deva, la adresa 
menționată, până la data de 15. 08. 1997.

infor-
privire la solicitarea 

apelor, sau care 
și recomandări, 

sus-

S.C. METALOTEX S.A.
DEVA

str. 22 Decembrie, bl, 4. parter

Vinde Ia cele mai bune prețuri:

• țeavă pentru gaz 02 țoii (057 x 
060 x 3.5). STAS 715/2—88 si STAS 
1—87.'

3Ji:
404/

• electrozi supertit fin de: 2,5 mm; 3,25 
mm și 4 mm.

Relații la tel. 211854, 620714. 626009 
fax 627890. (7587)

♦
9

UNITATEA MILITARĂ 0659
Organizează în data de 04. 09. 1997, ora 
la sediul din Deva, str. Mihai Eminescu, 
130. telefoane 233342, 233344, interioare

liciație publică penru vânzarea ur-
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16,
nr.
157, 158, 
mătoareior autovehicule:

• autoturism ARO 244 — preț inițial de 
vânzare — 16 734 998 lei;

• autoturism Dacia 1410 — preț inițial de 
vânzare — 6 878 142 lei.

Pentru admiterea la licitație solicitanții 
vor prezenta până la data de 28. 08. 1997 
următoarele documente:

— chitanță de achitare a cotei de cheltuieli 
de participare, eliberată de casieria unității, î 
reprezentând 0,5 la sută din prețul inițial de ! 
vânzare ; copie de pe certificatul de inma- I 
triculare la registrul comerțului și codul fiscal, • 
pentru persoane juridice române, sau actul de I 
identitate pentru persoane fizice. (7136)

I
I*

I

S.C. REVA S.A. SIMERIA
Str Atelierelor nr>32

✓înde I<1.

LICITAȚIE PUBLICA
In ziua de marii 12.08.1997, o<a lOJiaîs’edluir' 
societății, sl In flecare zl de marii! pand 
epuizarea statului - .urmâtoarele?

Autoutilitara Dacla’1304
Jitearcato» frontal JFț80
Ipcarcatoi frontaU&fiStlf
AIfetmlJoace4lxe,

Relații rsuplirrterftaLe^Q ®l.

— -----------

• Vând SRL. închiriez
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