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0 sărbătoare de suflet, 
cu ample reverberații
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O paradă a formațiilor 
participante a deschis cea 
de-a IV-a ediție a Festi
valului internațional de 
folclor „Sarmizegetusa**. 
După ce devenii au ad
mirat costumele și evolu
țiile, în unele cazuri spec
taculoase, ale celor 15 an
sambluri și grupuri fol
clorice, artiștii s-au întors 
în fața Casei de cultură 
Deva. Autorități județene 
și municipale au salutat 
invitații la festival, do- 
rindu-le succes. „Artizanul 
acestui festival**, care „nu 
întâmplător se numește 
Sarmizegetusa**, iar secția 
națională a Organizației 
Internaționale de Folclor 
este la Deva, capitala u- 
nui județ încărcat de is
torie — sublinia în cuvân
tul său dl Vasile Molodeț, 
directorul festivalului .— 
este dl Alexander Veigl.

secretar general al I.O.V. 
Dl Veigl a subliniat în 
salutul său adus actua
lei ediții că formațiile 
prezente „cântă și dansea- 
ză pentru pace în lume, 
pentru înțelegere între • 
popoare, pentru dv, care 
posedați o mare cultură. 
Și un popor care are o 
cultură cum are Româ- 
•nia, niciodată nu va a- 
pune“.

După cuvintele emoțio
nante de salut, în locul 
vorbelor au exprimat bo
găția folclorului de la noi 
și din alte țări de pe trei 
continente cântecele, jo
curile și costumele. Dacă 
parada portului și dansu
lui popular a fost deschi*

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 4 a)
Zilele de 8—ÎS august 

1997 au fost pentru lo
cuitorii Hațegului, aj Țării 
Hațegului, timp generos 
de rememorare istorică, 
gc înălțare spirituală și 
morală. Orașul de sub 
Retezat s_a pregătit cu 
sârg pentru sărbătoare. 
.Pentru aniversarea a 750 
de ani de atestare docu
mentară a acestui frumos 
oraș românesc,' care este 
Hațegul, a acestui superb 
colț de Românie, care 
este Țara Hațegului.

Ca niciodată, oamenii 
acestor locuri $i-au dat 
mâna, și-au conjugat sen
timentele patriotice și e- 
forturile materiale, deși 
mi toți?! pentru a pre
zenta numeroșilor vizita
tori un oraș nou, curat, 
cu un viitor prosper.

Șirul manifestărilor a 
început vineri, cu dezve
lirea plăcii comemorative 
de pe fațada Școlii gene
rale nr. 2, din centrul 
orașului, devenită, de câ
teva zile. Gimnaziul Na
țional „Frații Densușianu". 
I.a liceul din localitate a 

fost vernisată o intere
santă expoziție documen
tară cu tema: „Țara Ha
țegului — 750 de ani de 
atestare documentară** și 
alta de artă plastică și fo
tografică, ambele bucu-HAȚEG —750 DE ANI DE EXISTENȚĂ
rându-se de interes și a- 
prccicre și a fost lansată 
broșura — document „Ha
țeg — istorie, cultură, ci
vilizație**, purtând semnă
tura profesorului Ioachim 
Lazăr, de la Muzeul ci
vilizației dacice și romane 
Deva.

început dimineața și 
continuat după amiază, sim
pozionul „Țara Hațegului 
— istorie, cultură și ci
vilizație românească — 

750 de ani de la prima 
atestare documentară a 
orașului și a Țării Hațe- 
gului“ a reunit profesori, 
istorici, alți specialiști din 
județ și din alte orașe 
alp țării, care prin comu
nicările susținute au tra
versat prin timp acest 
sfânt pământ românesc de 
sub Retezat, zăbovind în
delung în vatra sa isto
rică, de zămislire a po 
porului român.

Scara, elevii școlilor ge
nerale și ai liceului din 
Hațeg au prezentat un a- 
gieabil spectacol — cul
tural artistic "

Ziua de sâmbătă a fost 
rezervată efectuării unor 
vizite la monumentele și 
Jocurile' .storice din Țara 
Hațegului și unei emoțio 
nante întâlniri a fiilor o- 
rasului Hațeg, risipiți prin 
cele patru colțuri <>e zare.

DUMITRI GIIEONEA, 
B. TURDEANU

(Continuare în pag. a 2 a)
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Serbările Tineretului Costești ’97
Dc ceea ce ne-am temut 

mai mult duminică la 
Costești, n-am scăpat. 
Ploaia neîndurătoare a 
întrerupt și a compromis 

. desfășurarea celor mai 
spectaculoase momente ale 
Serbărilor Tineretului Cos 
tești '97. Componenții an
samblurilor folclorice par
ticipante la cea de-a pa
tra ediție a Festivalului 
Internațional de Folclor 
„SarmlzqgetUsa** (cu pu
ține excepții) au pășit pe 

. scenă doar cât a durat 
l parada din deschiderea 
I amplului spectacol ce se 
’ anunța.
I Serbările tineretului au 
I debutat sâmbătă (9 au

gust), cu un concert pop, 
rock, susținut de trupe 
și formații din județul 
nostru. Pe gustul tinerilor 
și pe măsura dispoziției 
lor de a petrece a fost și 
discoteca ce a urmat, des
fășurat pe aceeași scenă 

în aer liber. N-au lipsit 
nici focurile de artificii 
iar muzica discotecii 
„Number One" din Orăș- 
'tîe a fost însoțită de vi- 
deoclipuri. spre satisfacția 
tinerilor care au ținut-o 
într-un dans și distracție 
până spre dimineață.

Duminică ar fi fost rân
dul folclorului. Până. la 
ora de începere a spec
tacolului amintit, cei so
siți aici cu numeroasele 
mașini și autobuze au a- 
vut posibilitatea să cum
pere «au doar să arunce 
câte-o privire feluritelor 
produse cu care societăți 
comerciale ori întreprinză
tori particulari vin, ca de 
obicei, la Costești (de la 
obiecte din ceramică până 
Ia tradiționalii mici la 
grătar).

Sub semnele amenință
toare ale vremii, repre
zentanții «rganizatorilor a- 
ccstei manifestări (Ministe
rul Culturii, Inspectora

tul pentru Cultură și Cen
trul Județean de Creație 
Populară ale județului Hu
nedoara, Prefectura și Con
siliul Județean, Consiliul 
local al comunei Orăști- 
oara de Sus) au deschis 
parada portului, cântului 
și dansului popular, a an
samblurilor folclorice din 
cele zece țări participante 
Ia festivalul menționat. 
După aceasta, nu le-a fost 
dat decât formației de 
călușeri din Orăștioara de 
Sus si ansamblurilor „Doi
na Crișului** din Praștie 
și celui din Bulgaria să 
evolueze efectiv în fața 
numeroșilor spectatori a- 
flați la Costești. Pentru 
că în orele ce-au urmat 
ploaia a căzut necontenit, 
determinându-i deopotri
vă pe invitați și spectatori 
la a face cale-ntoarsă din 
localitatea de la poalele 
munților Orăștiei.

GEORGETA BîltLA

ANUNȚ

IMPORTANT!

Ședința Consiliului | 
județean Hunedoara, ț 
convocată pentru II ț 
august 1997, ora 10, se 
amână din motive o- L 
biective pentru data de t 
21 august 1997, ora TO, ' 
cu ordinea de zi anun- J 
țață anuiior.

*

GHEORGIIE BARBU, 
președinte

—- » •" » —— » —— • ■ •

■ Câsâtorîa civila nu-i 
decât începutul militari
es...
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HAȚEG — 750 DE ANI
DE EXISTENTĂ 0 SĂRBĂTOARE de suflet, CU UMPLE REVERBERAȚII

(Urmare din oag. H

O parte dintre formațiile 
participante la Festivalul 
internațional de folclor 
„Sarmizegetusa** (din Ita
lia, Thailanda, Iugoslavia, 
Ungaria, Egipt, Spania) au 
susținut în piața orașului 
un frumos program, fie
care cu măiestria și ori
ginalitatea proprie țării 
din care a venit în jude
țul Hunedoara.

Seara, cerul orașului 
a fost sti £ luminat de fo
curi de artificii, colorând 
generos marea aniversare 
hațegană.

Duminică a fost ziua 
a treia, cheia de boltă a 
manifestărilor. Dacă di
mineața vremea a apărut 
închisă, mohorâtă, spre o- 
rele 11 norii s-au mai 
răzbunat, alungând tea
ma de ploaie și coborând 
voia bună în suflete. O 
multirr.o im i â «-a
adunat în centrul orașului, 
în fața ingenioasei troițe 
din lemn, zămislită cu 
haru-i binecunoscut de 
sculptorul Nicolae Adam, 
în cinstea acestui moment 
aniversar.

Au fost prezenți pre
fectul județului Hune
doara, Pompiliu Budulan, 
președintele Consiliului ju
dețean, Gheorghe Barbu, 
consilieri prezidențiali, ju
dețeni si locali miniștri 
și miniștri secretari de 
stat, alți reprezentări i ai 
guvernului și ai admi
nistrației de stat jude
țene, parlamentari. Pri
marii municipiilor Deva, 
Petroșani. Brad și Orâs ie, 
ai comunelor din zona Ha
țegului, din <~lte localități 
ale județului, directori de 
instituții și societăți co
merciale. lideri ai unor 
formațiuni politice, oaspeți 
din două orașe din Franța 

Port popular din Tara Hațegului.

și din Germania — prie
teni ai hațeganilor.

Tonul l-a dat fanfara 
locală, care a intonat 
Imnul de Stat. Un sobor 
de preoți, avându-1 la 
amvon pe Prea Sfinția Sa 
dr. Timotei Seviciu, Epis
copul Aradului și Hune
doarei, a oficiat o slujbă 
de pomenire ți a sfințit 
troița. Un cor de ales 
profesionalism a susținut 
înălțătorul moment religios. 
La baza troiței au fost 
depuse jerbe și coroane 
de flori din partea pre
ședinției și a guvernului, 
a Prefecturii și Consiliului 
județean, a Consiliului lo
cal Hațeg, a unor partide 
(PSDR, PDSR), a unor so
cietăți comerciale locale. 
Au depus flori eleve de 
la proaspătul Gimnaziu 
Național „Frații Densușia- 
nu".

Asistența s-a îndreptat 
spre clădirea Consiliului 
local, aflată în construcție, 
unde primarul Hațegului, 
Ioan Glodean, a dezvelit 
placa comemorativă care 
va sta mărturie peste timp 
de la „împlinirea a 750 
de ani de atestare docu
mentară a Hațegului, parte 
componentă a Voievoda- 
țului românesc condus de 
Litovoi1*.

Mulțimea s-a adunat 
apoi în jurul scenei din 
fața Gimnaziului Național 
„Frații Densușianu", unde 
primarul Hațegului, loan 
Glodean, i-a prezentat pe 
oaspeți, ie-a mulțumit 
tuturor participanților la 
istorica sărbătoare a ora
șului Hațeg, după care 
oficialități, alte persona
lități au vorbit în cuvinte 
calde, cu a' ânc fior pa
triotic, despre momentul 
aniversar despre Hațegul 
.ârbătorit și despre oa
menii Iui oespre Țara 
Hațegului ca geneză a 
poporul-1 rcrrân.

Moment din timpul desfășurării simpozionului.

Pe fațada Școlii generale nr. 2 (Gimnaziul 
Național „Frații Densușianu**/ se va dezveli o placă 
comemorativă — mărturie In timp a cărturarilor 
Densușienl care au studiat aici.
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C TVR 1 )
6,00 România: ora 6 {ixl; 

8.31 o.a. (rl; 9 00 ivR 
Cluj-N.; 10,00 TVR Info; 
10,05 TVR lași; 11.00 TVR 
Timiș; 12,00 Știri; 12,05 
Credo (r); 13,05 Secretele 
nisioului (s/r); 14,00 Știri; 
14,10 Șeicul (s/r); 14,55
Bursa invențiilor (r); 15,05 
D.a.; 15,30 Ecdesiast ’97; 
16,00 Em. în limba ma
ghiaro; ’7.00 Știri; 17,05 

■iuțea casei (s|;
17,35 Medicina pentru toți; 
18.00 Tele — estival (d);
19,00 Sunset Beach (s);
20,00 Jurnal; 21.00 Ulti
matumul (f); 23,00 Canary 
Wharf (s); 23,30 Jurnal.

ț TVR 2 ]
7,00 Itinerar turistic; 8,00

D.a.; 8,30 Canary Wharf 
(s/r); 9,00 Echipa de in
tervenție (s/r); 10,00 Cu 
ochii’n 4 (r); 10,45 Cul
tura în lume (r); 11,30
Știri; 11,35 Sunset Beach 
(s/r); 12,30 Frumoasa și 
Bestia (s/r); 13,15 Bise
rica satului; 13,25 Știri;
13,30 Conviețuiri; 14,30
Ce bine e acasă! (s); 15,0q 
Știri; 15,10 Știri bancare 
și bursiere; 15,30 D.a.;
16,00 Secretele nisipului 
(s); 17,00 Șeicul (s); 17,50 
Știri; 18,00 Puterea, pa
siunea (s); 19,00 Opțiuni; 
20,00 Maigret și flamanzii 
(f.p.); 21.25 Românii de 
lângă noi: 22,00 Mari ci
neaști contemporani; 22,30 
Ce-i de făcut? 23,30 Ar
hive românești.

[ANTENA 1]
6,30 Tele — Dimineața; 

9,00 Intre prieteni (r); 9,40 
Viața în trei (s); 10,15 
Iluzii (z/r); 11,05 Atinge

Primul a luat cuvântul 
consilierul prezidențial Da
niel Barbu, care a adresat. 
Hațegului șl hațeganilor 
un călduros mesaj din 
partea șefului statului, dl. 
Emil Constantinescu. Țara 
Hațegului este pentru toți 
românii o adevărată poartă 
a istoriei — spune în mesa
jul său președintele țării.

A urmat la cuvânt con
silierul prezidențial dr. 
Nicolae Constantinescu, 
care le-a vorbit celor pre
zenți în calitate de „re
prezentant al restului țării", 
cjjjpă cum a afirmat dom
nia șa la începutul alo
cuțiunii, întrebând reto
ric: „Cine se mai poate 
mândri cu titlul de leagăn 
și de vatră românească?** 
(în afară de Țara Hațe
gului — n.n.).

Mesajul parlamentari
lor hunedoreni a fost 
prezentat de către depu
tatul PSDR Dumitru I- 
frim. Un cuvânt dg salut 
a rostit și secretarul de 
stat Grigore Lăpușan, șe
ful Departamentului pen
tru Administrația Publică 
locală, după care s-a a- 
dresat asistenței „nu ca 
membru al guvernului, ci 
ca om al locurilor, eu 
adânci rădăcini hațegane, 
ministrul pentru integrare 
europeană. Alexandru Her- 
lea.

Din oartea y
Academiei Române, Virgil 
N. Constantinescu, a pre
zentat un vibrant mesaj 
istoric profesorul Ioachim 
Lazăr. De asemenea, în 
calitate de fiu al Țării 
Hațegului, a vorbit șl 
prefectul județului Hune
doara, Pompiliu Budulan, 
care a spus, între altele:

rea Meduzei (f/r); 12,50 
Medalion; 13,10 Model 
Academy (s); 13,35 O e- 
chipâ fantastică (d.a.); 
14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,10 Viață 
dublă (s); 16,10 Madison 
(s); 16 50 Iluzii (s); 17,40 
Dosarole Antenei 1; 18,20 
D.a.; 18.45 Telerebus; 19,20 
Știri; 19,30 Alondra (s);
20,30 Observator’ 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 
Polițiști și criminali (f.p.); 
23,10 Știri; 23,20 Matrix 
(s); 0,10 Kassandra (s).

fPRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Sport la mi
nut; 9,15 MASH (s); 9,45 
Tânăr și neliniștit (s/r); 
10 « n *î hr*ir* I-I;
11,15 Capcana timpului 
K; 12,00 Aventurile lui 

isco County (s); 12,55
Știri; 13,00 Profesiunea 
mea — cultura; 14,30 
D.a.; 15,00 Matlock (s); 

„Pentru noi, cel care am 
crescut la poalele acestei 
fortărețe naturale care 
este Retezatul, aniversa
rea de azi este un moment 
de emoție și bucurie".

Despre emoție și bucu
rie, despre realitățile de 
azi și nădejdile de mâine 
a vorbit și președintele 
Consiliului județean Hu
nedoara, Gheorghe Bar
bu. Prea Sfinția Sa Ti
motei Seviciu s-a adresat 
celor prezenți, credincio
șilor, în cuvinte așezate, 
duhovnicești, nutrind spe
ranța că Bunul Dumnezeu 
va hărăzi locurilor și oa
menilor din Țara Hațegu
lui o viață tihnită și 
prosperă. Dintrun ah 
unghi, al profesiei sale, 
a vorbit istoricul Adrian 
Andrei Rusu.

Pe fața tribunei oficiale 
s-au perindat apoi, de- 
monstrându-și talentul și 
virtuozitatea, câteva for
mații de dansuri si ta
rafuri din zonă și din 
Novaci — Gorj. Un agrea
bil spectacol artistic au 
susținut soliști vocali șl 
instrumentiști locali și din 
împrejurimi, cu tr ’ Sfii
tele Mariana Anghe) șl 
Mariana Deac.

Ultimele impresii și ar 
mintiri de la istorica ar 
niversare a Hațegului, tn- 
tr-o duminică de august 
1997, In care și timpul 
le-a fost prieten hațega
nilor și oaspeților lor, 
s-au rostit pe grupuri ve
sele, lăsând baltă toate 
interesele, la dejunul festiv 
de Ia Hanul „Sântărr.ărla 
Orlea".

De ieri viața a intrat 
în normal, în toată com
plexitatea ei, și în Țara 
Hațegului.

Fie să-auzim numai de 
bine.

15,50 Sport pe plajă; 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 Șoapte de iubire (s); 
17,30 Arca lui Noe (sj; 
18,15 Sport la minut; 
18,35 Cine este șeful? (s); 
19.00 Știi și câștigi!; 19.30 
Știri; 20.00 Chicago Hope 
(s);. 21,00 Secrete de fa
milie (s); 21,50 Știri; 22.00 
Familia Bundy (s); 22,30
Viața ca în filme (s); 23,00 
Știri.

(DEVASAT+)
7,00 — 13,00 Reluării 

17,00 Dulce ispită; 18,00 
D.a.; 18,30 Deșertul vor
bește (doc.); 19,00 Caso 
de nebuni; 19,30 Farmacia 
de gardă; 20,00 F.a.;
21,30 Amintiri din anul 
1976; 22,30 Camera ar 
cunsă; 23,00 Cerul f»:r 
binte (f.a.); 0,30 Film e* 
rotic.

Foto: ANTON SOCACI

Ziar editai de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, hun-trieulatA la 
Registrul Comerțul ji Deva cu nr. J/20/618/1991. Conte 4072613110 B.C.R Deva; Cod fiscal i 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA. președinte (redactor șef); I1BE1Î1U ISTRATE, vicepreședinte (redactor sef adj.)| 
SABIN CERBU. MINEL BODEA, NICOLAE TlRCOB. membri.

Adrese redacție' 2700 leva. str. I Decembrie. nr. 35, judelui Hunedoara. Telefoanet 211275; ?12157j 211269; 225904 (corectură); Faxt 218061.
intreaao -ăsaundere oentn. conținutul articolelor o poartă autorii acestora Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele necontractate; trimise 

ziarului dir- aroorio initiative o colaboratorilor. Manusci- iele (publicate sau nu) nu se înapoiază culorilor.
hoarui executai io $.C pOUDAVA SA Deva.
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Un mare succes al sportului
românesc

Gabriela Szabo
I 
I 
I
1

I
*

I
*

I 
I
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CAMPIOANA MONDIALA LA 
PROBA DE 5000 m!

Cu siguranță ziua de sâmbătă, 9 
august a.c., va intra în istoria 
sportului românesc : cunoscuta a- 
tletă GABRIELA SZABO, sportivă 
de renume mond'al, a dat măsura 
valorii sale, de clasă internaționa
lă, reușind să câștige detașat cursa
In proba de 5 000 metri de la Cam- . 
pionatele Mondiale de Atletism ce | 
s-au desfășurat la Atena !

Este primul titlu de campioană | 
mondială și medalia de aur obți- ' 
nute de țara noastră la un cam- | 
pionat mondial de atletism, este o • 
mare victorie a „ambasadorilor" » 
României, cum pe bună dreptate I 
sunt numiți sportivii noștri de per- J 
formanță internațională. |

Marea noastră sportivă a domi- < 
nat din punct de vedere tactic și | 
fizic întreagă cursă și în final a ‘ 
sprintat irezistibil și a trecut pri- I 
ma, detașat, linia de sosire, înre- J 
gistrând 14 minute, 57 secunde, 69 > 
zecimi. Și în prima sa declarație, | 
Gabi a spus : „Sunt foarte ferici- • 
tă, azi (sâmbătă 9 august) a fost | 
o zi foarte importantă pentru mine, .

I am alergat cu Dumnezeu în gând și 
J țrXzl rn_Q nintat oii fiîn«4 fnartpvăd că m-a ajutat, eu fiind foarte 

credincioasă. Dacă la Atlanta am 
trecut prin mari emoții și momen- 

• te dificile, pentru că nu m-am ca- I lificat în finală, la 5 000 metri, azi 
» a ieșit soarele și pe strada mea. 
| M-am pregătit mulți ani pentru a- - p--- ax "

I Reamintim cititorilor noștri
Rodim Mateescu s-a clasat D(
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I Duminică, 17 august, începe și 
campionatul de fotbal al DivizieiJ D juniori și seniori (fosta Divizie I C — faza județeană). In viitoarea 

« ediție a sezonului fotbalistic ’97— 
| ’98 sunt înscrise 14 echipe. Mine- J J rul Vulcan a fuzionat cu AS Paro- | 
| șeni, Dacia Orăștie cu Favior, iar « 
■ Utilajul Petroșani și Jiul Petrila | 

s-au retras din campionat din cau- , 
za greutăților financiare.
cele 14 formații nu lipsesc ASA 
Aurul Brad, FC Dacia Orăștie, Vic
toria Călan, Minerul Aninoasa, CSM 
Paroșeni-Vulcan, Constructorul Hu
nedoara ș.a.

Programul turului campionatului 
de fotbal Divizia D, seniori și ju
niori apare în ziarul nostru de 
mâine, miercuri, 13 august. (S.C.).

I
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I
k

I
I
I

ceastă victorie și am câștigat I" 
........................ • i că

Rodica Mateescu s-a clasat pe lo
cul doi la triplusalt și a intrat în 
posesia medaliei de argint, iar , 
Lidia Simon a câștigat medalia de « 
bronz la maraton. Comportarea ad- | 
mirabilă a acestor atlete la Cam- - 
pionatele Mondiale de la Atena r 
făcut ca România să se claseze pe 
locul 15 în clasamentul pe națiuni, 
un excelent Ioc ținând cont că 
participat sportivi din peste 200 
țări.

DUMINICA 17 AUGUST 
Începe campionatul de 

FOTBAL ÎN DIVIZIA D
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AlDIViZIA A
Argeșenii au stopat 

Rapidul chiar 
în Giulești

• în etapa a III-a din Divizia A, doar 
două formații 
plasare : F.C. 
la Jiul • In
• S-au înscris 
și 5 oaspeții.

au obținut victorii in de* 
Argeș la Rapid și Steaua 
rest, victorii ale gazdelor 
21 de goluri — 16 gazdele

Așadar, surpriza etapei a IlI-a a ve
nit iar din Giulești. Dacă în prima etapă 
Rapidul nu a izbutit decât un egal în 
partida cu Ceahlăul, iată că revenirea 
promisă de giuleșteni după victoria în 
fața dinamoviștilor nu s-a produs. F.C. 
Argeș a reușit (nesperat) să plece cu toa
te trei punctele de la Rapid, mâhnind nu 
numai vestita galerie a Rapidului, dar 
și pe antrenorul Mircea Lucescu, ce își 
vede irosită munca la antrenamente. El 
și-a revărsat supărarea și pe Butoiu, dar 
și pe arbitrul Danciu (credem că pentru s 
lovitura de la 11 metri acordată oaspe
ților în min. 82, la scorul de 1—1). Lău
dabilă evoluția gălățenilor: în trei etape 
9 puncte, cu cel mai bun golaveraj: 10—0! 
Oțelul este secondat în clasament de F.C. 
Național, Steaua și F.C. Argeș — o plă
cută surpriză la acest început de campio
nat —, despărțite doar de golaveraj, ca 
și noua promovată, C.S.M. Reșița, ce se 
află pe un merituos loc 5, cu două vic
torii și un egal. Să consemnăm și prima 
victorie a lui Dinamo in fața Ceahlăului 
și victoria la scor a Universității Craiova 
în meciul său cu C.F. Dâmbovița.

Două formații, Jiul Petroșani și Spor
tul Studențesc, nu au reușit să acumuleze 
până acum nici măcar un punct, și în 
timp ce Jiul a încasat 10 goluri și nu a 
marcat nici unul, iar studenții bucureș- 
teni, deși au ținut în șah pe reșițeni (au 
condus mult timp cu 1—0 la Reșița), au 
părăsit terenul învinși și golaverajul. lor 
este slab: 1—7. Urmează pauză până în 
22 august — pentru desfășurarea meciu
lui România — Macedonia, la 20 august 
— ceea ce poate constitui un sfetnic bun 
pentru toate echipele, dar mai ales, timp 
prețios în efectuarea unor corecturi și 
cristalizarea unor idei de joc mai eficien
te pe teren.

wșwȘ! 
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După multe ocazii ratate de gazde

Vega Deva—Unirea Dej
0-0

După câțiva ani buni. Deva are din 
chipă de fotbal in eșalonul secund al 
nostru. Și suporterii echipei Vega, iubitorii fotba
lului, au venit în număr mare la stadion: vreo 
2500 de ‘ spectatori au luat loc în tribuna stadionu
lui și au urmărit cu interes meciul Vega — Unirea 
Dej — una dinbre formațiile bine cotate în Divizia 
B, seria a Il-a. Devenii, în prima repriză, cu 4 ju
cători noi — Teodorescu, Grosu, Kovacs, Chiliman 
— alături de . Fartușnic, Rădos, Danciu, Tănasă, 
Popa, Luca și Rahoveanu în poartă, au făcut un 
meci bun, au acoperit bine terenul și au inițiat dese 
atacuri la poarta lui Fekete. în min. 6 se produce 
prima fază fierbinte în careul oaspeților; Rădos și 
Popa câștigă un duel cu apărarea și din apropiere 
Popa trage la portar! Gazdele se remarcă și în ur
mătoarele minute; 9 — Teodorescu reia balonul pe
riculos, cu capul, la o lovitură de colț, 10 — Far
tușnic centrează, Rădos ratează. în 10 minute, de
venii au avut 3 ocazii de gol I Oaspeții ripostează 
și în min. 12, Tămaș este oprit din acțiune Peste 
un minut, Danciu, venit ca un bolid din spate, reia 
milimetric peste bară! Acțiunile create <j.e deveni 
culminează în min. 28 când, Tănasă, de la 20 m scu
tură bara porții lui Fekete. în minutele 27 (Rădos), 
29 (Popa) au fost din nou aproape de a deschide 
scorul. în min. 30 oaspeții au și ei o ocazie bună, 
când Pârvu, centrează dar Șuvagău trimite peste 
bară. în min. 34, Popa intră singur în careu, dar 
nu stăpânește balonul. Și devenii puteau deschide 
scorul în minutele 42,. 43 și 45, când Tănasă, Dan-

' ” i bune în careul

nou o e- 
fotbalului

Corv nul a 
opus o dârzâ 

rezistență 
la ua ova

Deși Corvinul a fost 
„secătuit" de câțiva ju
cători valoroși, printre 
care „vârfurile de lance" 
ale echipei — Mitrică și 
M. Dăscălescu, 
nalismul și ambiția 
Romică ~ 
lor săi 
cum se 
actualul 
cut ca și Ia Craiova, Cor
vinul să se prezinte bine 
și cu toate că a pierdut 
cu 1—0. jocul său a fost 
apreciat de spectatori.

Cu Biță coordonator de 
joc, craiovenii 
unele atacuri 
loase în careul 
dar apărarea 
în frunte cu 
fost la post. Când au pu
tut. hunedorenij au con
traatacat periculos, 
mai mare

profesio- 
lui 

Gabor, a elevi- 
de a se pregăti 
cuvine pentru 

campionat au fă-

au inițiat 
pericu 

oaspeților 
oaspeților 
Ceclan a
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REZULTATELE CONCURSULUI |
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REZULTATELE ETAPEI A III-A : Fo- 
resta Fălticeni — Petrolul Ploiești 1—0; 
Univ. Craiova — F.C. Dâmbovița 4—01 
Rapid — F.C. Argeș 1—2; Oțelul Galați 
— „U“ Cluj-N. 3—0; Jiul Petroșani — 
Steaua 0—2; F.C. Național — Gloria Bis
trița 2—0; C.S.M. Reșița — Sportul 2—1; 
F.C.M. Bacău — Farul C-ța 1—0; Dina
mo — Ceahlăul P. Neamț 2—0.

AUG. ’97
1—0
4—0
1—2
3—0 
0—2
2—0
2—1
1—0
2—0

i 2—2

PRONOSPORT DIN 8—9 ,
Foresta — Petrolul 
U. Craiova — Chindia 
Rapid — FC Argeș 
Oțelul — „U" Cluj 
Jiul — Steaua 
FC Național — Gloria 
CSM Reșița — Sportul 
FCM Bacău — Farul 
Dinamo —' Ceahlăul 
Dun. Călărași — Gl. Buzău 
ASA Tg. Mureș — CFR Cluj 2—0 
VTA — Inter Sibiu 3—1

-ctroputere — Corvinul 1—0 
nduri de câștiguri 1 38 687 723

1

I
1

I
I
I
4

5!
i

țtona’ Sport>’’ — F.G.M. Bacău; Gloria 
Bistrița — G.S.M. Reșița; Farul — Fores- 
ta; Petrolul — Univ. Graiova; F.0. Dâm- 
bovîța — Rapid.

CLASA M E N T u L
1. Otelul Galati 3 3 0 0 10— 0 9
B. F.C. Național 3 3 0 0 5— 0 9
3. Steaua 3 3 0 0 6— 2 9
4. F.C. Argeș 3 3 0 0 5— 2 9
5. C.S.M. Reșița 3 B t 0 5— 2 7
6. Univ. Cfaiova 3 2 0 1 6— 2 6
7. F.CJVÎ. Bacău 3 l 2 0 4— 3 5
8. Rapid 3 1 I 1 3— 2 4
9. C.F. Dâmbovița 3 1 1 1 2— 5 4

10. Gloria Bistrița 3 l 0 B 5— 5 3
11. „U" Cluj-N. 3 1 0 2 4— 5 3
12. Dinamo 3 1 0 2 3— 4 3
13. Foresta Fălt. 3 1 0 2 B— 3 3
14-15. Ceahlăul P.N. 3 0 I 2 1— 4 1

Farul 3 0 1 2 1— 4 1
16. Petrolul 3 0 1 2 2— 5 1
17. Sportul Stud. 3 0 0 3 1— 7 0
18. Jiu] Petroșani 3 0 0 3 0—10 0

ETAPA VIITOARE (22 23 august) l
Steaua — ©țelul; F .e. Argieș — Dinamo;
Ceahlăul — Jiul; „U" eiuJ — F.G. Na-

î

ciu și Teodorescu au fost în situații 
oaspeților.

La reluare, treptat jocul se mai 
cu toate că devenii pun accent pe 
uită nici poarta oaspeților, însă și 
au fost ratate. în min. 71 Rahoveanu salvează un 
gol ce puteau să-l înscrie oaspeții.

A arbitrat, cu scăpări, E. Arșa, din Arad.
VEGA : Rahoveanu, Fartușnic, Teodorescu, Gro

su, Kovacs, Popa (83 Răducănescu), Danciu (64 Na- 
niu), Luca, Tănasă, Rădos, Chiliman.

UNIREA: Fekete, Voica (73 Cupșa), Brici, Să- 
lăjan, Dosan (54 Gâta), Halostă, Tămaș, Pop, Co- 
rujan, Șuvagău, Pârvu (59 Bar).

Conferință de presă 
inedită

Conferința de presă ce 
ză după orice partidă din 
a avut loc în incinta terenului de joc, 
la cererea colegilor de la televiziune. 
Iată, pe scurt, câteva din aprecierile 
antrenorilor principali: loan Tătăran 
ne_a spus înainte de a începe jocul că 
Unirea a venit pentru a scoate un egal. 
După meci, dumnealui a apreciat jocul 
bun, tactic șl tehnic al devenilor. în
deosebi în prima repriză. „în partea a 
doua a partidei am sesizat că unor ju
cători gazdă li s-a terminat „benzina" 
și schimbările efectuate vizau să mar
căm gol. Nu a fost așa, apărarea devea- 
nă, portarul și-au făcut datoria. Vreau 
să apreciez în mod deosebit publicul 
spectator. Extraordinar, cunoscător 
Jocului, civilizat, a aplaudat echipa 
șl la meci egal. Mal rar așa ceva 
noi I".

Gheorghc Turlca: „Cu doar 4 zile 
antrenamente ale echipei în această for
mulă, cu noii venițl (5 jucători) ne-am 
propus în primul rând să nu luăm gol. 
Am dotit foarte mult să șl înscriem, o 
puteam face dar s-au ratat câteva oca
zii excelente de a marca; am avut șl o 
bară. Mulțumesc elevilor mei pentru 
modul în care au abordat această par
tidă. Sigur, mai sunt lucruri de pus la 
punct. Ne vom pregăti în continuare sl 
vor veni și rezultatele așteptate de noi, 
dar și de acest minunat public specta- 
tator, care ne-a aplaudat în final, deși 
n-am fost învingători. Le mulțumim, șl 
noi dorim să le aducem curând bucu
ria victoriei".

echilibrează și 
defensivă, nu 
ocaziile avute

se organizea- 
eșalonul doi

a! 
sa 
la

de

................................ ...................................

cea 
ocazie a lor 

fiind ratată în min. 33. 
Atunci, Sterean a șutat 
puternic la poarta lui 
Ungarianu, care a res
pins și balonul a ajuns 
la Păcurar și acesta, din 
apropiere, a ratat. Golul 
gazdelor a fost înscris In 
min 20, la 
beră de la 
către Biță. 
hunedorenij 
10 oameni.
Ionită acordând al doilea 
galben lui Păcurar.

CORVINUL a aliniat 
formația : Ceclan. Bor- 
dean (67 Procorodie). Ste
rean. Haidiner, Chezan, 
Țibichi, Anița, Bardao 
(76 Vereș), Chira (89 
Stoica). Păcurar, Costă- 
chescu.

o lovitură 
16 metri, 

Din min.
au jucat 
arbitrul

li- 
de 
62,
In
V.

I
k

I
*

I
I
*

I
I
I
II

I
I
I
I
I
I
1

REZULTATELE PRIMEI ETAPE: Ve
ga Deva — Unirea Dej 0—0; A.S.A. Tg. M. 
— C.F.R, Cluj 2—0- Olimpia S.M. — Glo
ria Resița 2—1; UT A. — Inter Sibfil 

Dacia Pitești — Minerul Motru3—1;
2—1; F.C. Maramureș — Gaz M . Medliaș
3—0; Electroputere — Corv inu 1 Hd. 1—0;
ARO Câmpulung — Poii. I’imișoara 2—-0;
U.M. Timișoara — Apullum a.i. :1—0.

CLASAM E N T U 1L

1. F.C. Maramureș 1 1 0 0 3—0 3
2. U.M. Timișoara 1 1 0 0 3—0 3
3. U.T. Arad 1 I 6 0 3—1 3
’1-5. ARO C'lung 1 1 0 0 2—0 3

A.S.A. Tg. Mureș 1 1 0 0 2—0 3
6-7. Dacia Pitești 1 1 0 0 2—1 3

Olimpia S. M. 1 1 0 0 2—1 3
8. Electroputere 1 1 0 0 1—0 3
9'10. Unirea Dej 1 0 1 0 0—0 l

Vega Deva 1 0 1 0 0—0 1
11-12. Gloria Reșița 1 0 0 1 1—2 0

Min. Motru 1 0 0 1 1—2 0
13. Corvinul Hd. 1 0 6 1 0—1 0
14c Inter" Sibiu 1 0 0 1 1—3 0
15 16. C.F.R, Cluj I 0 0 1 0—2 0

Poli Timișoara 1 0 0 1 0—2 0
17-18. Apullum A. I. 1 0 0 1 0—3 0

Gaz Metan 1 0 0 1 0—3 0
ETAPA VIITOARE : c .F.R:. Cluj

Olimpia S.M.: Gloria Rieși ța U.T.A. ;
Inter Sibiu — Dacia Pitești: Min. Motru
— Vega Deva; Gaz Metan — Electropu- 
tere; Unirea Dej — F. G. Maramureș ; 
Corvinul — ARO C-lung: Poli Timișoa
ra — U.M. Timișoara; Apullum A. lulia
— A.S.A. Tg. Mureș.

PaginS -“«Uzată de
SABIN CERBU
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„Cântă și dansează pentru înțelegere 
între popoare"

(Urmare din oag. I)

să de fanfara din Ghelar, 
onoarea începutului spec
tacolului a revenit tot unei 
formații din aceeași co
mună — dansurile pădu- 
renești din Ruda. Jocuri
lor pădurenești, cu ritmu
rile lor inconfundabile, cu 
costumele lor deosebite, 
le-au urmat călușerii din 
Pricaz, cu cei mai tineri 
dintre tinerii artiști pre- 
zenți, una din cete con- 
stituind-o copiii.

Gu costume bogate în 
culoare și accesorii, cu 
dese schimbări ale dese
nului coregrafic și foarte 
dinamici au fost bulgarii, 
membri ai ansamblului din 
Ruse. Croații și-au înce
put programul cu cântece, 
impresionând spectatorii, 
atât prin dansuri, cât mai 
ales prin costumația fete
lor, cu ample broderii. Cei 
mai călduros salutați cu 
aplauze au fost însă egip
tenii, formație exclusiv 
masculină. Ritmul muzicii 
vine parcă din străfundurile 
istoriei lor milenare, iar 
dansatorii adevărați bale

rini-acrobați au fascinat 
pe cei prezenți cu pirue
tele făcute într-un ritm a- 
mețitor, astfel încât fus
tanelele lungi, viu colo
rate, luau forma unor u- 
riașe flori multicolore.

Dacă , primul dans al 
grecilor, pentru prima da
tă prezenți la un festival 
internațional, are ceva co
mun cu zona Balcanilor, 
al doilea grup amintește 
de baletul clasic, fetele 
îmbrăcate în alb și cu e- 
șarfe albastre evocând 
prin mișcările lor unduirea 
valurilor. După „Zorba" 
grecoaicelor, am revenit 
acasă, în compania an
samblului „Getusa" Deva, 
care a prezentat mulțimii 
de pe platoul din fața Ca
sei de cultură Deva o su- 
iță de dansuri ardelenești. 
Rămânând în spațiu la
tin, au fost invitați în sce
nă dansatorii italieni. Gu 
costume în tonuri sobre, 
asemeni celor din vechi
me, figurile in ritm de 
vals ale italienilor au în 
ele tandrețe și ironie, sunt 
surprinzătoare pentru tem-

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE 
FOLCLOR „SARMIZEGETUSA*

peramentul peninsular. La 
polul opus, prin ritmul 
său alert, a fost formația 
din Gy3r (Ungaria), a că
rei muzică te duce la un 
moment dat cu gândul la 
călușerii noștri. Alternând 
ritmul, când lin, când vi
jelios, au dansat tinerii din 
Iugoslavia. Cu jocuri mo
țești dar și din alte zone 
și-a onorat prezența în fes
tival ansamblul „Doina 
Grișului" Brad.

Un aer de mister și un 
parfum oriental a dega
jat, prin muzica Thai, prin 
mișcări și costume, gru
pul muzical-coregrafic thai- 
landez. Grația cu care par
că oficiau un ritual vechi, 
coloritul de flori exotice 
și poate statura artiștilor 
asiatici au trezit deosebi
ta simpatie a numeroșilor 
copii-spectatori. Țara Bas
cilor (Spania), în costu
me alb-negru-roșu, a sus

ținut inițial un dans răz
boinic, folclorul lor prezen
tând similitudini cu cel 
românesc. „Ga niște flori 
de primăvară™ — cum re

marca o spectatoare, re- 
ferindu-se la culorile cos
tumelor și la tinerețea fe
telor, au intrat in scenă 
membrii ansamblului „Un
gureasca» din Szombathely 
(Ungaria). Ga gazde bune, 
au încheiat spectacolul 
dansatarii ansamblului 
„Sil vana" Deva, oferind 
celor prezenți (destul de 
numeroși, deși era ora 22-1) 

jocuri din mai multe zonwf 
etnofolclorice.

Ga o primă impresie, ht 
această ediție, hunedore- 
nii pot admira varietatea 
și bogăția folclorului, gri
ja pentru păstrarea și 
perpetuarea lui de către 
generația tânără, prezente i 
nu numai pe plai miori
tic, dar și pe alte me
ridiane.

Egiptenii dovedind u-și virtuozitatea.

Cei mai tineri dansatori 
— călușarii din Pricaz — 
de la un festival al fol

Sâmbătă, 9 august a.c., 
în holul Casei de cultură 
din Deva s-a vernisat ex
poziția anuală „EXPOMI- 
NERIT ’97". Expoziția a 
av<ut și uh caracter de

}

EXPOMINERIT ’97
:ompetiție, reunind parti- 
:ipanți din București, Paș- 
:ani, Petroșani, Simeria, 
-Iunedoara, Deva, Vălișoa- 
■a și Vulcan.

Vizitatorii au „avut la 
ndemână” peste 10 000 de 
nsigne, plachete, medalii 
i flori de mină, expona- 
e care reflectă în princi- 
>al specificul activității 
lin minerit.

A M
W

fc
* Studentele thailandeze, participante la Festivalul internațianal de folclor „Sarmizegetusa" 1997. 

cută un dans Thai la ceremonia aniversării a 750 de ani de atestare «focum entară a Hațegului. 
Foto: ANTON M

Exponatele sunt rezul
tatul pasiunilor și căutări
lor de zeci de ani ale u- 
nor colecționari.

Expoziția a fost organi
zată de către Liga Sindica

telor Miniere „Solidarita
tea ’92“, împreună cu Sec
ția Numismatică Hobby 
Glub Deva și a fost dedi
cată recentei „Zile a Mi
nerului", sărbătorită după 
datină de către salariații 
din mai multe unități din 
acest domeniu la Cabana 
Căprioara, la Muncel, Ghe- 
lari și Teliuc.

CORNEL POENAR '

clorului și al tinereții 
„Sarmizegetusa". Ansamblul folcloric bulgar înainte dc spectacol.

Fotografii de P. LAZA
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1 CUVÂNTUL LIBER

Te plângi că fostul tău 
prieten te vorbește tutu
ror de rău, zugrăvindu-te 
în cele mal murdare ten
te și acest lucru te deran
jează, mai ales că nu al 
cum dovedi tuturor con
trariul.

Nina, uneori dragostea 
se transformă în ură și 
cred că aceasta s-a întâm* 
plat și in sufletul priete
nului tău după ce v-ați 
despărțit. Probabil, des
părțirea voastră l-a marcat 
pe el în acest mod, mai 
exact, cred că nu a putut 
accepta despărțirea și pen. 
tru a-ți atrage atenția fa
ce tot ce poate, chiar bâr- 
findu-te, chiar mințind 
despre tine. Ura lui se 
manifestă astfel, in fond 
pentru el, importantă este 
atenția pe care i-o acorzi 
Desigur ca nu vei putea 
spune tuturor: „Nu e a- 
devărat ce spune el, o spu
ne pentru că mă urăște, 
pentru că ne-am despărțit".

Părerea mea este că ar 
trebui să nu acorzi im
portanță prea mare acestor 
bârfe spuse cu năduf. La- 
să-i pe alții să decidă a- INA DELEANU

Nina,
supra ta și fii tu însăți. 
Mai repede sau mal târ
ziu ceilalți vor vedea ca
re este adevărul. Desigur 
că e neplăcut să ți se fa
că o astfel de reclamă ne
gativă. Cu atât mai greu 
cu cât te simți singură, 
când parcă toți te privesc 
cu suspiciune. Cel mal im
portant este să nu ripos
tezi la fel. Să nu spui și 
tu lucruri urâte despre el. 
Să sperăm că într-o zi 
își va fi descărcat tot nă
duful, ura, durerea ce es
te in el și se va potoli. 
Nu aș putea să-ți dau o 
prognoză, unii rămân cu 
ura în suflet ani și ani, 
măcinându-le viața, alifii 
își descarcă ura și apoi 
uită. Nu știu cât va ține 
ura prietenului tăut dar 
tu încearcă să nu ripostezi 
în nici un fel. Unica armă 
împotriva celor care ne 
urăsc este înțelepciunea. 
In fond, ar trebui să-ți fie 
milă de el, ura îi cople
șește ființa și sufletul său 
este mai negru decât ima
ginea pe care o zugrăveș
te despre tine.

Foto IOAN ANDRUȘ

Un gând și o poantă 
la CLUB T

\ „Dovedește-ți măiestria 
i in tinerețe, fiindcă la bă- 
? trânețe tragi înapoi jo- 
i curile (tinereții)".

ASADI TUȘI 
{Cugetări persane)

* * *
După ce a executat o

Salutul a apărut din cele 
mai vechi timpuri, proba
bil din paleolitic. La ori
gine a stat, poate, dorința 
de a atrage atenția celui
lalt asupra faptului că are 
de a face cu un cunoscut 
și că nu trebuie să pună 
imediat bâta în funcțiune. 
Ulterior, se vor fi gândit 
că dacă cineva nu salută, 
înseamnă că are intenții 
rele. Când a deveniț un 
act de politețe, e mai greu 
de precizat. în zilele noas
tre salutul s-ar putea con
sidera că înseamnă: „te 
cunosc, te-am recunoscut, 
te respect și doresc să nu 
uităm că ne-am cunoscut".

Dacă sunteți intr-o tre
cere grăbită, salutați per
soana care stă. In interio
rul unei case, unei între
prinderi sau unei institu
ții, când două persoane se 
întâlnesc în cursul unei 
zile, se salută numai pri
ma dată. Dacă s-au întâl
nit în afară, se despart la 
un moment dat, iar apoi se 
întâlnesc din nou, salutul 
se repetă.

Cel tânăr îl va saluta 
pe cel mai în vârstă, băr
batul pe femeie, cel cu o 
funcție mai mică pe cel 

pedeapsă, un tânăr gang
ster a fost pus în liber
tate condiționată, cu o- 
bligația de a se prezen
ta o dată pe lună la au
torități, ca să-și dove
dească buna purtare.

Ultima data cl spune 
polițistului, care l-a pus

Salutul
cu funcție de conducere. 
Se întâmplă uneori ca 
două astfel de criterii să 
intre în contradicție. în 
acest caz, bărbatul va sa
luta mai întâi femeia, in
diferent de vârstă sau de 
funcție, atât în viața par
ticulară cât și la locul de 
muncă. între persoane de 
același sex, vârsta domină 

CODUL MANIERELOR ELEGANTE

funcția în viața particula
ră, dar la locul de muncă 
situația este inversă. Dacă 
un bărbat singur întâlneș
te un cunoscut cu o fe
meie, va saluta primul, 
chiar dacă nu o cunoaște. 
Aceasta va răspunde și ea 
odată cu bărbatul care o 
însoțește. în situații egale, 
când nu există nici un alt 
criteriu, cel mai politicos 
va saluta primul. A aștep
ta să fii salutat nu este un 
semn de demnitate, ci de 
impolitețe. A nu răspunde 
la salut este una dintre

Marea, ah mareR!...
Situată undeva la inter

ferența dintre vis și rea
litate, acolo unde cele 
mai frumoase povești sunt 
istorisite intr-un limbaj a- 
parte, acolo unde visele 
noastre se împlinesc și 
unde cerul întâlnește mi
lenarul Pământ, acolo se 
întinde Ea — imensă, sua. 
vă, unică. Marea, acest 
cuvânt magic rostit cu 
speranță...

Cât de frumoasă ești tu, 
cu valurile tale unduite 
după un ritm fermecător, 
cu pescărușii zburând dea- 
supra-ți, cu lacrimile tale 
— acele scoici născute 
când ți-ai plâns singură
tatea ! Cu câtă nerăbdare 
ne aștepți în fiecare an, 
să-ți ascultăm peripețiile 
și să ne bucurăm de ti
ne I

să semnele foaia de con- ‘ 
trol : i

— Ue când m-ați pus ' 
în libertate am făcut o ' 
sing, r a prostie, dar una \ 
m ire • i

_  ? ’
— M-am însurat, dom- î 

nule! i 

cele mai grave impoliteți. 
Nici vârsta, nici poziția 
socială sau starea materia
lă, oricare ar fi ea, nu vă 
scutește de a răspunde la 
salut: O singură situație 
face excepție. Femeia, da
că este singură, nu este 
obligată să răspundă la 
salutul unui necunoscut | 
bărbatul însă da.

V-ați întâlnit pe' stradă 
cu un amic și aveți chef 
de taclale ? După ce i-ați 
răspuns la salut, întinde- 
ți-i mâna printr-un gest 
ferm. Dacă sunteți la vo
lan și v-ați întâlnit cu o 
cunoștință, salutați-o dum
neavoastră primul, chiar 
dacă este mai tânără.

Bărbatul cu capul aco
perit va saluta întotdeau
na descoperindu-se. Salu
tul nu se mormăie, se spu
ne tare, răspicat, surâză
tor. De obicei salutul este 
însoțit de aplecarea capu-

Răsăritul soarelui la 
Mare... Un peisaj unic, do
minat de liniștea adâncă 
și de statornicia unei ast
fel de lumi. O clipă îri 
care soarele poate să &■ 
copere cerul și să se uneas» 
că cu apa mării.

Apusul soarelui la Ma
re... Dominat ■ de zborul 
pescărușilor și de șopotul 
valurilor izbite de stânci. 
Soarele împurpurează ce
rul la orizont și pleacă cu 
promisiunea că se va re
întoarce dimineața urniS- 
toare.

Pe țărmul mării nisipul 
fin strălucește în bătaia 
soarelui, așteptând ca 
mâinile gingașe ale copii
lor să-l mângâie și să con
struiască cu el salbe ne
sfârșite de castele dante
late, iar scoicile mici ră
sar ca niște perle diafane.
Fiecare picătură de apă 
din Marea Neagră își aro 
povestea ei și închide 
înlăuntru-i o amintire ce 
înfruntă veșnicia.

întâlnim Marea în fie
care an și înțelegem trep* 
tat miracolul dăinuirii sale* 
Acum, când am regăsit u» 
vechi prieten, am mai în
țeles o taină de a sa, poa
te cea mai importantă* 
frumusețea mării tinde 
spre perfecțiune, iar acesfr 
gen de frumusețe este... 
NEPIERITOR.

î 
MANUELA RUSU, 

elevă (Brad)

lui. Nu. dați mâna înmâ» , 
nu.șată decât dacă și ce»* 
laltă persoană poartă mă
nuși. Un singur caz fac®, 
excepție, mănușile subțiri? 
de seară. Ele nu șe scot, 
niciodată. Dar, cine le mai 
poartă astăzi 7 De aseme
nea, nu se va întinde mâ
na stângă, nici chiar dacS 
sunteți stângaci. O femeie 
nu se ridică niciodată per*» 
tru a da mâna, decât ca 
o singură excepție, când I 
cealaltă persoană, de ace» I 
iași sex, are o vârstă ve-! 
nerabilă.

Atunci când cineva intră 
într-o încăpere unde se 
găsesc una sau mai multe 
persoane, va saluta cu vo
ce tare. Toți cei din încă
pere trebuie să răspundă,! 
fie cu vocea, fie prin gest,! 
Dacă ați salutat un grup, I 
nu este obligatoriu să sa
lutați fiecare persoană, in-! 
dividual.

Se recomandă ca atunci 
când antipatiile personale 
nu împiedică, salutul să 
fie însoțit de un zâmbet.

MONICA NICOLETA 
ZDRENGIIEA, 

elevă, Deva

Un viitor fotbalist ?

Aerosmith (V)
Joseph (Joey) Michael 

Kramer s-a -născut la 21 
iunie 1950, în Bronx/New 
York. Tehnica complexă 
și patetică de interpretare 
a lui Kramer este în con
trast cu fața lui surâză
toare El asigură baza rit
mică a formației, deose- 
bindu-se de majoritatea 
bateriștilor prin fantezie 
și precizie. O însușire a lui 
Kramer este loialitatea fa
ță de formație și în spe
cial față de Tyler, pe ca
re nu l-a părăsit nici în 
momentele dificile, când 
soarta lui Aerosmith era 
pe muchie de cuțit.

încă din clasa a opta, 
Joey se hotărăște să devi
nă cu orice preț baterist. 
Cu toate că părinții lui 
s-au opus la această idee, 
Joey începe să studieze 
bateria la Berkeley School 
Of Music din Boston și 
pentru că tatăl său nu i-a 
cumpărat un set de bate
rii, Joey împrumută un 
set de la nimeni altul de
cât Steven Taljarico. Du
pă ce cântă în formațiile 
Turnpikes, Unique 4 și 
King Bees, toate adepte 
ale stilului blues și R&B, 

banii necesar* clim- 
părării setului de baterii 

mtilt visat. Joey continuă 
studiile și se îndrăgosteș
te de muzica soul intrând 
în formații de negri cum 
ar fi Tavares (19G5). După 
ce cântă o vreme muzică

MUSIC BOX
soul, revine la prima sa 
dragoste, rock’n’roll-ul.

în vara lui ’70 Joey de
vine membru în grupul 
Iui Steven Tallarico și la 
sugestia sa numele forma
ției devine Aerosmith.

La sfârșitul lui 1970, cei 
cinci membri ai, formației 

Aerosmith se apucă serios 
de compus piese, susținând 
primul concert la liceul 
NIPMUG. Formația alcă
tuiește un program cu pro
priile compoziții, toate a

xate pe blues. Ei cântă în 
colegii, la cluburi de ofi
țeri de marină, acolo unde 
veneau mulți tineri. Stra
tegia lor era showuri • în 
locuri deschise, unde ve
neau studenții și elevii, 
Rezultatul acestei tactici 
a fost faptul că rapid s-au 
făcut cunoscuți în Boston. 

Steve Paul — managerul 
lui Edgar și Johnny Win
ter îi remarcă și le pro
pune un show în descin
derea lui Humble Pie, la 
Academia de Muzică din 
New York. Ei acceptă pro
punerea și deși concertul 
a fost scandalos, reușesc 
să atragă atenția unor noi 
spectatori. Ajung să câș
tige 800 de dolari pe spec
tacol, plus o masă caldă. 
Gu toate acestea, ei ră
mân săraci, deoarece au 
renunțat la servicii pentru 
a se putea concentra asu
pra grupului. Ray Tabano 
este primul care nu mai 
face față, părăsește gru
pul, își vinde magazinul 
și se mută în Mexic.

înlocuitorul lui Tabano 
este Brad Withford, chi
tarist la formația .Iustin 
Time. Ironia fare ca Ta
bano să cânte ulterior în 
Justin Time, in focul luă 
Biad. Venirea iui Brad în 
Aerosmith le va aduce no» 
roc.

Brad Ernest Withford 
s-a născut la 23 februarie 
1952, Ia Winchester / Mas
sachusetts. Deși cântă în 
colțurile mai întunecate 
ale scenei, rar fiind văzut 
în luminile reflectoarelor, 
prin atacurile ritmice de* 
chitară Brad conferă pre-ț 
funzime și forță muzicii 
lui Aerosmith.

— va urma —

1IOR1A SEBEȘAN
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Viata noastră cea de toate zilele
u___________________9 ----------------------------------

I
*

I*
I

Si mai bune si mai rele
• • I
Puțini oameni ne scriu 

despre ceea ce este po
zitiv în viața lor, despre 
realizări sau mulțumiri. 
Cei mai mulți ne semna
lează greutăți, probleme, 
stări de lucruri negati
ve care le amarase exis
tența. Le citim cu inte
res pe toate și atât cât 
ne permit mijloacele pro
fesiei încercăm să alinăm 
dureri, să satisfacem cu
riozități sau doleanțe, să 
sensibilizăm conștiințe ori 
inerții.

„Sunt 
duirea 
rească", 
șa dl I. 
Dupăpiatră. 
pagini mari și late de
scrie cu lux de amănunte 
existența sa dură prin 
toate etapele pe care le-a 
parcurs și regimurile care

a dispărut din Hunedoa
ra postul TVR 2, care, 
atât prin orele de difu
zare, cât și prin conținu
tul său, cu predilecție 
cultural, este extrem de 
prețuit de noi, deoarece 
cultura este ceea ce ne-a 
rămas mai bun".

Din câte află loco ci
titorul nostru, asta s-ar 
fi întâmplat <’’ 
apariției postului de rs, 
dio „Color", care ar e- > 
mite în banda de 91 MHz, I* 

I A 
I

I*
I
«

I

Hunedoara

I

l

născut în orân- 
burghezo-moșie- 

își începe depe- 
Tergi din satul 

Și pe șase

I 
I * 

din cauza I 
Illi de re. J

TVR 2, și se în- 
dacă nu era su

in
Sica“. Poate era

CELE CARE NE ADUC VEȘTI

SCRISORI COMENTATE
repede

co- 
ani 
dna

Cu bicicleta sau pe joși
țaga, Măceu, Bretea J 
Română, Ruși sau Vil-) 
cclele Bune, cele cinci 1 
poștășițe fac zilnic pre- / 
zența la oficiul cornu- 1 
nei, pentru a pleca apoi i 
cu gentile grele in spate' 1 
în direcții opuse prin sa- ț 
te aflate la 8—10 km j 
distanță. Chiar dacă dru~ ț 
mul între așezări îl fac . 
cu bicicleta, de-a lunaul i 
uliței satului merg pe jos 
de la casă la casă. Câți 
papuci rup ? „O pereche 
lunar". aflăm 
răspunsul.

La sfârșitul orelor de 
slujbă, nu le așteaptă însă 
timpi de odihnă, căci atât 
cele pe care le-am amintit 
mai sus, dar și Tiberla 
Bretean, Angela Bunța ț 
sau Geanina Deac au fa- t 
milii, gospodării „cu de) 
toate" grădini si parcele l 
de pământ, majoritatea ’ 
fiind și mame, cu copii 
mari. Și câte griji în plus 
nu are o mamă, fiindcă, 
așa cum se spune, când 
copiii sunt mici șl gri
jile sunt mici, iar când 
copiii cresc, cresc și gri
jile.

Da alte activități de di- ț ----—--- prea — 
..De la astea

— cum 
cu re- 
Dar nc 
de iar-

La Oficiul poștal din 
Bretea Română lucrea
ză doar femei. Și sunt 
șase. Cinci factori poștali 
și șefa de oficiu. Am 
întâlnit-o, în ziua docu
mentării noastre, la sediul 
oficiului, pe dna Lucreția 
Girz, factor poștal prin
cipal cu atribuții de di
riginte înlocuitor. Consi
dera munca de poștaș, pe 
care o face de peste 20 
de ani, o muncă grea Se 
circulă, zilnic, pe distanțe 
mari, cu bicicleta ori pe 
jos, cu geanta doldora de 
ziare, corespondențe sau 
mandate.

■Șefa de oficiu dna 
Marina Geta Todoroiu 
(acum în concediu) are, 
de asemenea, 20 de ani 
lucrați aici. Celelalte 
lege, până la zece 
vechime" — spunea 
Girz.

— Care-i cel mai greu 
sector ?

— Cel al colegei Violeta 
Ceclea. care are de- servit 
populația satelor Măceu, 
Plopi și Bretea Strei, fă
când zilnic câte 29 da 
kilometri.

— Câte abonamente are 
încheiate, în medie, fie
care factor poștal ?

— 35. Dar, pe lângă a- 
bonamente, avem de a- 
chttat pensii, alocații, a- 
jutoare de șomaj, alte 
drepturi bănești pentru 
veteranii de război.

... Că locuiesc în Gin-

bruind 
treabă 
ficient 
„Radio 
suficient, poate vor apă
rea și altele (în demo
crația asta I...), însă din 
discuțiile noastre cu or- _ 
ganele adm'nistrației Io- | 
cale, din Hunedoara, nu ' 
„Colorul" ar fi de vină, I

, nu sunt ușoare nici problemele unul ad
ministrator de piață", pare a spune Avram Ivașca 
— administratorul pieței și târgului de la Brad.

Foto: ANTON SOC ACI

vertisment nu 
vreme, 
sare mereu rândul 
spunea zâmbind 
semnare dna Girz. 
recreem în serile 
nă, luând în mâini an
drelele sau croșeta".

i

au 
ne

ESTERA SÎNA

\

\ 
\ 
\

După cum ne-a informat 
dl ing. Aurel Bălan, direc
torul general. al S.C. „Ma- 
tex" S.A. Deva, în unitate 
au sosit de curând și au 

- fost puse în funcțiune 10 
mașini de țesut noi, de

MODERNIZARE
înaltă fiabilitate și produc* 
tivita te.

Acțiunea se înscrie în 
programul de rctehnologiza- 
re a societății, de creștere 
a calității produselor și a 
eficienței economice. (D.G.)

I
I

OFERTA
Veteranul de război. Flo- 

rea Bulfea din satul Va
lea Poienii, comuna Vorța 
are de făcut o ofertă. Are, 
aproape de șosea, fân ne
cosit de foarte bună ca-

Restructurarea comerțului—in ce sens?
Societatea comercială 

„Realcom" S.A. din Petro
șani a trecut și ea, în perioa
da ce a trecut de la eveni
mentele din Decembrie 1989, 
printr-o serie de schimbări 
mai mult sau mai puțin 
importante. O seamă de 
activități s-au privatizat, 
alteie și-au schimbat pro
filul sau și-au încetat ac
tivitatea. Așa se face că, 
în prezent, societatea — ce 
are ca obiect de activitate 
desfacerea de mărfuri în 
special alimentare în mu
nicipiul Petroșani șj în lo
calitățile Petrila. Jiaț. Bă
nită și Merișor — mai are 
în administrarea sa 70 de 
undați comerciale. Tot Ia 
ora actuală „Realcom" 
are date în locație de ges
tiune șapte magazine, iar 
20 au fost închiriate. Ne-am 
interesat. în scopul redac
tării acestui articol, de re-

lațiile ce există între so
cietatea despre care scriem 
și cei ce îi folosesc o par
te din spații — adică lici
tatorii și chiriașii. In dis
cuția ce am avut-o cu dna 
Ileana Motaș, contabil șef 
al societății, interlocutoa-

ÎN PETROȘANI

rea ne-a spus că marea 
majoritate a celor Ia ca
re ne referim își achită la 
timp sumele ce le datorea
ză drept chirie sau loca
ție de gestiune. Există în
să și astfel de cazuri, nu 
multe, dar două dintre e- 
le merită a fi consemnate. 
Primul este cel al SC „Pa
radiso SRL, patron dl 
Cornel Căpățână, care a 
înregistrat mari restanțe 
Ia data chiriei. Conduce-

rea SG „Realcom" a luat, 
după epuizarea tuturor că
ilor legale, hotărârea eva
cuării acesteia din spațiu. 
Un alt caz este cel al SG 
„Comindal" SRL. Societa
tea rău platnică a fost da
tă în iudecată și urmează 
recuperarea restanțelor.

La ora actuală SC ..Real- 
com" are 12 spații comer
ciale pe care le oferă spre 
închiriere sau în locație de 
gestiune. A fost anunțată 
licitarea acestora, dar Ia 
licitații nu s-a 
nimeni.
spune că acest fapt se ex
plică prin aceea că — du
pă cum se știe — în Va
lea Jiului urmează măsuri 
drastice de restructurare 
a mineritului care, firesc, vor 
Influența și activitatea co
mercială. în sens bun. în 
sens rău ? încă nu se știe. 
(B.T.).

prezentat
întreprinderea

B
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ci alți factori. Credem 
că organele abilitate și 
în primul rând Oficiul 
pentru Protecția Consu
matorului ar trebui să 
se preocupe de acea-’î 
chestiune și să' ad 
măsuri corespunzătoare. 
Pentru că oamenii au a- 
bonament la TVR și au 
pretenția justificată să li 
se presteze serviciile plă
tite.

Negativist sadea, dl 
C.A.C. din Deva (curioa
se inițiale, însă probabil 
îl caracterizează pe citi
tor), deslușește o sume
denie de greșeli în ziar, 
pe care le combate cu 
fermitate. „Sunteți oameni 
cu studii superioare, ce a 
ce nu este admis să comi- 
teți asemenea greșeli în 
ziarele dvs, pe care le 
scriți zi de zi". Nici o 
supărare pentru criticile 
obiective, față de greșe
lile reale, stimate cititor. 
Mai greșim și noi. oa
meni suntem, și ne co
rectăm, singuri sau cu a- 
jutorul dv, al cititor' “, 
pentru care vă 
mim.-Primim cu 
și observațiile, și reco
mandările, 
dv. Dar nu fiți 
cu noi șl atunci 
devărul e de 
noastră.

în rest s-auzim

s-au perindat. Rememo
rează munca 
de la șat și 
jertfele date 
dictatura din 
colectivizarea 
și lichidarea 
din 1990, 
mată din 
ani, 
la noi acasă".

Este istoria vie a vie
ții unui om, pe care i-o 
înțelegem și i-o respec
tăm. Iar faptul că a ținut 
s-o scrie și s-o trimită 
ziarului o considerăm ca 
o modalitate de a se u- 
șura de un trecut care-1 
apasă și de neîncrederea 
în ziua de mâine. „Greu 
o va duce tineretul,; că 
noi, cei de vârsta a III-a 
mai avem puțin și ne 
ducem în țărână, neîm- 
păcați că o viață de om 
am tot strâns cureaua și 
urmașii noștri vor tre
bui

O
ță, din Hunedoara, Ște
fan 
pensionar,
despre preocupările sale 
diurne: „cele gospodă
rești din jurul casei, lec
tura — literară și a 
presei zilnice —, vizio
narea programelor TV". 
Și pentru că este un ci
titor statornic al ziaru
lui nostru, încă de la a- 
pariția sa (a ziarului, fi
rește), ne roagă să-i dez
legăm o enigmă : „De ce

apăsătoare, 
de la oraș, 

în război, 
„era roșie", 
din anii ’60 
ceapeurilor 

viața zbuciu- 
ultimii șapte 

„când am ajuns slugi

V de bine.

DUMITRU GIIEONEA

să facă Ia fel", 
mai veche cunoștin-

1
I
«
I

I

Șerban, azi inginer 
ne vorbește

e, și reeo | 
și opțiunile I 

nedrepți 
când a- 

partea

Iw
I
I
*
I*
I
*
I*
I*
I
Ik

m. .- I
plăcere J

Desen de G. GAVRILA

litate, cam de 5 clăi, tl 
oferă contra unui preț ne
gociabil celui care s-ar ofe
ri să-I cosească, el nemai- 
putând să facă această 
muncă.

n'i. iaiJL»

-
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BERBEC
Sunteți iritat și-i luați peste picior pe cei din jur. 

Reuniune de familie. Un cadou de la un bărbat 
vârstnic vă va ridica moralul. Sunteți neatent cu per
soana iubită. Se impune un dialog constructiv cu par
tenerul de viață. Stabiliți întâi prioritățile.

i
I

TAUR
.Relațiile cu șefii decurg bine. Aveți ocazia să vă 

consolidați o relație sentimentală. Prudență în accep
tarea sugestiilor legate de cămin. Ar fi cazul să vă 
ocupați de chestiunile domestice, altfel riscați discu
ții cu partenerul de viață S-ar putea să faceți o nouă 
pasiune. O afacere vă aduce o nesperată sumă de bani.

I

I

I I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
1
1
I 
I 
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I
I
I 
I
I 
I 
I
I

I 
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GEMENI
Gânduri împrăștiate, conflicte cu multă lume. O 

femeie vă oferă bani, dar nu-i primiți până nu știți 
și condițiile puse de aceasta. Vă înțelegeți bine cu co- 

iii. Dorința de a face speculații vă poate mări de
ficitul bugetar. Vizita unor rude îndepărtate, dar 
energia fizică este la minim. E cazul să vă odihniți.

RH PISB5ETIOCAZU
51 4|IW5SA
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S.C. I.C.S.H. S.A. HUNEDOARA

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

ORGANIZEAZĂuÂ. nealtele S d
Singura societate care asigură culturile 

agricole din România 
AGRAS ASIGURĂ

CULTURILE DE CAMP, RODUL VIILOR. 
POMILOR ȘI HAMEIULUI.

Asigurările agricole AGRAS dau dreptul 
producătorilor agricoli asigurați la despă
gubirea pagubelor provocate de grindi ă, în
ghețul timpuriu de toamnă sau cele târzii 

torențiale, furtună, pra
de terenuri cultivate, 
descărcări electrice.

I 
I

I
I 
I 
I 
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I 
I 
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I
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de primăvară, ploi 
bușiri și alunecări 
cendii provocate de

FOARTE IMPORTANT !

in-

an

în ziua de 14 august 1997, ora 11,

pentru

Mijloace fixe amortizate;

Mijloace fixe neamortizate.

Producătorii care se asigură an de 
beneficiază de importante reduceri la primele 
de

Listele complete și prețurile de începere a J 
, licitației pot fi consultate la sediul societății, | 
| începând cu data de 5 august 1997.
« Taxa de participare la licitație este de | 
I 10 000 Iei (nerambursabilă) și se virează în • 
» contul de virament nr. 300129029006500004, | 
| deschis Ia BANCOREX Deva, prin CEC sau

ora
| deschis Ia BANCOREX Deva, prin CEC 

numeiar la casieria societății, până la 
deschiderii licitației.

Taxa de garanție este de 10 la sută 
valoarea opțiunilor.

Informații suplimentare se pot oferi Ia 
sediul societății sau la tel. 0547714495. inte 
rior 229.

Licitația se repetă săptămânal. *n fiecare | 
zi de joi, până Ia epuizarea stocurilor.

AGRAS ASIGURA DE ASEMENEA

Str. Șantierului, nr. 1

ORGANIZEAZĂ
v-ar avan-

S.C. AVICOLA DEVA —MINTIA

pe platforma Bălata la pre-

S.C. PRESTO NICO AUTO S.R.L. DEVA

Comercializează
str. 22 Decembrie, bl. 4, parter

cele mai avantajoase prețuri
Vinde la cele mai bune prețuri:

• piese auto din import
• țeavă pentru gaz 02 țoii (057• uleiuri

faceți. Iri- 
are nevoie 
vă facă o

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

• Angajează 
Informații la 

lefon 625790.

S.C. ENERGOCONSTRUCTIA S.A.
BUCUREȘTI 

SUCURSALA ENERGOCONSTRUCTIA 
DEVA — MINTIA

x
060 x 3,5), STAS 715/2—88 si STAS 404/ 
1—87.

S.C. METALOTEX S.A. 
DEVA

re
țari negociabile.

• ÎNCHIRIAZĂ SPAȚII pentru depozita- 
sau producție

VĂRSĂTOR
Energie minimă, stare psihică mai puțin fericită. 

Aveți nevoie de odihnă. Problemele cotidiene vă dau 
bătaie de cap. Aveți de luat decizii și nu-i cazul să le 
amânați. Ați putea câștiga bani. Vi se va cere părerea 
înti-o chestiune profesională. Asocierea cu persoane 
mai tinere vă avantajează.

GAPRIGORN
Călătorie pentru probleme profesionale. Sunteți 

cam împrăștiat și riscați să rătăciți un obiect. Ne
plăceri la slujbă sau în raporturile cu colegii. Reuni
une de familie; duminică aveți ceva de sărbătorit, 
veți primi musafiri. Luni, o zi bună, sunteți bine dispus 
și veți rezolva totul ușor.

BALANȚA
Obstacole în drumul ce încercați să-l 

tare, dar stăpâni (i-vă. Partenerul de viață 
de sprijinul dv. O rudă se pregătește să 
surpriză. Duminică, o zi deosebită. Posibile câștiguri 
dintr-o afacere.

fecioara
Discuție inutilă cu partenerul de viață. Vizită 

prin magazine, ceea ce creează emoții familiei; dar 
n-au motive că veniturile sunt suficiente. Nu acțio
nați potrivit primului impuls. Veți cheltui pentru 
sănătate. O atitudine rezervată Ia serviciu 
taja.

SĂGETĂTOR
Dozațl-vă efortul pentru a fi eficient. Veste bună 

de la colegi, ceea ce vă va îmbunătăți starea de spi
rit. O discuția lămuritoare cu partenerul de viață vă 
v« apropia de realitate. Relațiile cu șefii vor fi cam 
tensionate.

SCORPION
Farmecul personal vă face convingător. Idei îm 

prăștiate, surprize în domeniul socio-profesional. Este 
bil să câștigați bani dintr-o afacere secretă. Po- 

neînțelegeri legate de o moștenire. Este mo
mentul să vă achitați datoriile. Aveți mintea limpe
de și eficientă, dar încercați să găsiți parteneri pen
tru afacerile în care sunteți implicat.

R A G
Mama sau partenerul dv. se opune realizării pla

nurilor dv. secrete. întâlnire romantică; nu dați a- 
tenție provocărilor. Nu vă pripiți în decizii. S-ar putea 
să vi se propună un schimb de locuință, dar părinții 
nu acceptă. Fiți diplomat, ocupați-vă de studiu. Do
rință mare de manifestare, dar prudență în tot ce 
faceți.

RENEL — GTDEE BUCUREȘTI, 
FTDEE DEVA

REPREZENTANTA JUDEȚEANĂ AGRAS
S.A. Deva, str. 1 Decembrie, nr. 19. Telefon 
218762; Fax 219069.

asigurare.

din

3.5;

MECANIC FRIGOTEHNIST. 
sediul firmei din Mintia, te- 

(2024)

LEU
.tenție la informațiile folosite căci nu sunt exacte 

în lotalitate. Nu vă grăbiți să puneți în aplicare pla
nurile. O femeie țese intrigi în jurul dv. Chestiuni 
neprevăzute vă răpesc tot timpul. Starea tensionată din 
uiumul timp va lăsat fără vlagă. Observația unui 
șei vă va deranja foarte tare.

PEȘTI
Unul dintre părinți va rata un câștig. Informațiile 

primite nu sunt valabile, este bine să le verificați, 
Ingrljiți-vă sănătatea cât nu e prea târziu. Vineri, 
exercitați o mare influență asupra prietenilor. Este 
posibil să plecați Intr-o călătorie. Nu-i momentul po
trivit să vă puneți în aplicare planurile secrete.

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

J
J( .. .^_______

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

i<

*
i
i
i
*

pentru vânzarea unor mijloace fixe amorti
zate complet :

• ciocan abataj, ciocan perforator, ciocan 
convertizor sudură, transformator 
electro, ompe, generator acetilenă, 

adâncime, tomberon mortar, polizor 
mașină de găurit, cric hidrauT 

?ablu, trusă scule și popi

I 
I 
I
I

Intenționează să solicite de la R.A. Apele 
Române — Filiala Oradea, avizul de gospo- 
dă.ire a apelor/aviz de amplasament pentru 
realizarea lucrărilor de reparație capitală LEA 

\ 20 KV BRAD — Țebea, Obl — Derivația
î Dumbrava — zona Ribița și Obli — Derivația 

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

Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996.

Persoanele care doresc să obțină infor
mații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărirea apelor, sau care 
doresc să transmită sugestii și recomandări, 
se pot adresa FTDEE Deva, la adresa sus
menționată, până la data de 15. 08. 1997.

dăltuit, 
sudură, 
vibrator 
de colț, 
aparat de ridicat cu : 
metalici triunghiulari.

Licitația va avea loc in zilele de 22 și 29 
VIH. și 5. IX. 1997, la sediul sucursa’ei.

Pentru informații suplimentare vă rugăm 
să contactați serviciul „MECANIZARE" 

(2006)

• vopsele
O anvelope
• cosmetice auto, în magazinul din Deva,

bdul Decebal. bloc D, parter (colț cu str. Zam- 
firescu, lângă bijuterie). IO.PJ

• electrozi supertit fin de: 2,5 mm: 3.25 
mm si 4 mm.

Relații la tel. 211854, 620714. 626009 ; 
fax 627890. (75871

I 
I
I*
I*
I*
4
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• Angajăm ospătară. 
SG Contasim SRL Sime
ria, relații la tel. 660127.

(7230)

Sincere condoleanțe 
iniliei îndurerate.

fa-
(7224)

și I-

VANZARI —

CUMPĂRĂRI

• Vând casă, gaz, 
curte, grădină 1500 
Hunedoara (Ceangăi), 

Informa- 
miercu.

apă, 
mp. 
str.

• Vând apartament două 
camere, parter, posibilități 
privatizare, în bl. E 21, 
Gojdu, Al. Muncii, preț 
60 000 000. Tel. 614210.

(7237)

• Posesor permis cate
goria D, studii medii, cu
noștințe operare PC, soli
cit angajare agent comer
cial. Tel. 717193, după ora 
20. (6802)

• Soții Domnose 
rina Radu sunt alături de 
familia Iaru la decesul 
scumpului nostru naș

IO AN IARU
Dumnezeu să-l odihnească. 

(7223)

UNI AXIS S.R.L. BUCUREȘTI
SOCIETATE DE RADIOCOMUNICAȚII

î

DIVERSE

ANGAJEA ZĂ
• reprezentant teritorial 

Hunedoara:
pentru județul

Carpati. nr. 170. 
tii duminica și 
rea, orei» 18—20

'(7213)

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral, De- 

70 000 000, negocia. 
Tel 224954 

(7220)

va, 
bil.

Vând urgeut, avan- 
apartament 3 camere, 

cen- 
tel.

(7218)

ia jos 
decomandate, parter, 
trai, telefon. Brad, 
650913, 651181.

• Vând apartament două 
camere, deasupra policli
nicii cu plată, etaj 1. Tel. 
225026, după ora 16. (7200)

• Vând grădină, pomi 
fructiferi în Orăștie, in
travilan, 2300 mp, 70 000 
tei/mp, negociabil. Tel. 
Alba Iitlia 058/813163, 
826139 (7207)

• Vând urgent casă, a- 
nexe, grădină, vie, pomi 
fructiferi, 4 camere, bu
cătărie, cămară, pivniță, 
baie, instalație apă. Sime
ria, str. Spicului, nr. 12. 
Informații str. Câmpului, 
bl. 1, ap. 22, Simeria. (7218)

• Vând Ifron 201 
nou. Informații 
OT2/258454.

la
D, 

tel. 
(7226)

• Vând garsonieră 
giu Băi, confort I, 
1. Tel. 058/825244.

Geoa- 
etaj 

(6181)

• Vând apartament două 
camere, preț negociabil. 
Informații tel. 627546.

(8235)

• Vând urgent SRL De- 
,va Informații Al. Streiu- 
lui, bl. 86, ap. 25, până 
la ora 11. (8234)

• Vând apartament cu 
4 camere 
611218.

decomandate.
(7229)

• Vând Ford Fiesta 1100, 
benzină,- fabricat 1991. Tel. 
231210, orele 11—1G. (7234)

• SG Clasic Comexim 
SRL Deva vinde en gros 
încălțăminte seciond hand 
—- DN7, în apropierea ben
zinăriei Naghi. (7235)

E*

ÎN ORICE
•l—

OCAZIE
PUBLICITATE

PRIN

• Făină albă Un
garia BL 55 — 50 kg/ 
sac, BL 55 1/ — 15 
kg/bax, BL 80 — 50 
kg/sac. Calitate ga
rantată. Tcl./fax 057 / 
281116.

• S.C-. EXETeeh
COMPUTERS S.R.L. 
vă oferă la cele mai 
mici prețuri: calcu
latoare; Imprimante; 
consumabile; acceso
rii. Deva, P-ța Vic
toriei, nr. 2 
et 4, cam. 
fax: 212430; 
interior 171.

A (IPH), 
404. tel./

213730,

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate), afro- 
disiace 01—6376273, 018— 
606134.

• Vând loc de casă la 
șoseaua națională, 1875 
mp, 20 000 DM, Mercedes 
Cobra 200, 
fabricație 
proșabilă.

Dacia 1410, 
1990, stare irc- 
Tel. 058/743614.

(7396)

SRL• SC „Agrosipe" 
Deva intenționează să pro
ducă pepsina în laborato
rul din Sâcârâmb, nr, 132. 
Sesizările și reclamațiile 
privind protecția mediului 
la acest obiectiv 
depune în termen 
zile Ia Agenția de 
ția Mediului Deva, 
Aurel Vlaicu, nr.
vn.

DECESE

• Vând
6 000 000
231443

colțar piele alb, 
negociabil. Tel.

(2031)

apartament ul- 
masă cu 6

• Vând 
traceatral, 
scaune tapițate, piese Sko
da. Hunedoara. 
717407, zilnic după

telefon 
ora 16.

(6803)

la pre- 
aparta-

• Vând urgent, 
țuri negociabile, 
ment două camere. Dacia 
1310, mașină înghețată, mo
tor Dacia 1310. Tel. 718617 
sau 712821. (7310)

tel.
Vând pisoi
230656.

birmanezi, 
. (G802)

OFERTE
DE SERVICII

• Societate particulara 
de construcții 
urgent zugravi, 
ții între orele 
telefon G16795.

angajează
Informa. 

7—15, la 
(7205)

se pot 
de 20

Pro4ec- 
strada 

25. Dc- 
(7211)

• Cu durere în suflet, 
soția, fiica, ginerele, ne
poata, și cumnata anunță 
încetarea din viață, în ur
ma unui tragic accident, 
a iubitului lor

IOAN IARU 
înhumarea va avea
în 12 august, ora 13, de 
la Casa Mortuară Deva. 

(7225)

loc

• Filiala Veteranilor de 
Război MI Deva aduce un 
ultim omagiu

Lt. col. IOAN IARU

I 
I
I 
I
I
1 
I 
I
I

• Sunt alături 
tine dragă 
despărțirea 
mai scumpă 
lume 
ZAIIARIE
Dumnezeu să-i lumi
neze veșnicia. Felicia.

(7395)

de
Livia la 
de cea 

ființă din

VIORICA

• Colegii din Șan
tierul Naval „Marea 
Neagră" Midia SA 
sunt alături de fami
lia Neamțu Carmen 
și Constantin în gre- 
Ua pierdere suferită 
prin dispariția mamei 
SIMION MATILDA 
Dumnezeu s-o ierte.

(OP)

• în ziua de 9 au
gust a decedat

IOSIF MERSICI 
soț și tată, sufletul 
mișcării culturale din 
Ghelari, dirijorul co
rului bisericii, cetă
țean 4c onoare al a- 
cestei comune. Dum
nezeu să-l odihnească. 
Soția și copiii. (7233)

CURSUL VALUTAR
1
I

100
1
I
1

100
Borșurile

11 AUGUST

■.

i

Cerințe: domiciliul stabil 
superioare. Cunoștințele de 
constituie un avantaj. Trimiteți CV7 pe adresa 
bdul Magheru. nr. 1—3, sector 1, București, 
sau fax 3125070. (2029)

în Deva, studii 
limbă engleză

lei 
lei 
lei 
Iei 
Iei 
Ici 
lei

I 
I 
I 
Idolar SUA 7463

marcă germană 1024
yeni japonezi 6476
liră sterlină 11866
franc elvețian 4921

franc francez 1194
lire italiene 412

incluse în această listă au la bază» 
cotații ale societăților bancare autorizate să efcc-| 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă I 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in I 

■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. I 
■M^WMBMMȘ^BIBa^WMMMMawaMaBaa^BaW

Pentnî instalații de încălzire centrală:
RADIATOARE DIN FONTĂ 

H CAZANE (24KW) DIN FONTA, 
pe cărbune sau £axe.
Td.0144205620/4208885; 094644225

.V/.V.VAVAV.-.'.'AV/.VA'i
SPECIAL „6/49“ 

08. 1997 :
TRAGEREA LOTO 

din 10.
2, 48, 9, 34. 42, 8.
Fond de câștiguri: 1 

TRAGEREA NOROC 
din 10. 08. 1997

2, 3, 0, 9, 0, 8, 9.
Fond de câștiguri: 281 838 043 lei.

l’RIMARIA COMUNEI

Ș O I M U Ș

J"I
Vă invită in data

17 august 1997, ora

de

iu
la inaugurarea Căminu-

1-

LIBER1
CUVÂNTULIJ

ANUL IX • NR, 1948

INTERNET 
prin RECEP PLUS
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P

Tel. 212726 218205

—

lui cultural din satul

Bcjan.

soliștii:

Drăgan

Vor participa

loan Bocșa,

Muntean, Mari-

ana Dcac, Lcnuta Evsei,

Maria Petclicscu,
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Firmă specializată în lucrări de constru*. ț
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MIRA PRES S.R.L.
Prin chioșcurile sale din Deva, Simeria, 

Orăștie, Călan, Hațeg, Brad VINDE la prețuri 
avantajoase:

• caiete, pixuri, creioane, rechizite șco
lare, culegeri pentru elevi, dicționare Teora 
pentru engleză, franceză, germană, italiană, 
mare varietate de cărți de colorat, dosare, pli
curi. (2032)

1. PERSONAL MUNCITOR — OPERA
TORI HIDROIZOLATII TERMOSUDABILE ȘI 

. 5 LOCURI.
între: 500 000—600 000

. TORI HIDROIZOLATII 
? FINISAJE USCATE —

Salariu cuprins î
jkL r

I oferă candidaților șanse egale pentru ocuparea 
| posturilor de mai sus.
$ PROFILUL CANDIDATULUI: absolvirea a 
| 10 clase plus școala profesională, stagiul mili- 
i tar satisfăcut, domiciliul stabil in Deva sau 

împrejurimi, vârsta cuprinsă între 25—30 ani.
ț Interviul de selecțio va avea loc Ia data 
' de 14. 08. 1997, la sediul firmei.
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S.C. B.C. METAL — INVEST S.R.L. DEVA
Str. Depozitelor, nr. 10 (în incinta SMA), 

lel/fax — 054/220983. (2025)

S.C.P.P. GEOAGIU
Anunță scoaterea la concurs a postului de 
• contabil șef.
Condiții: sticlii economice superioare.
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Vechimea în specialitate 8 ani. 
Informații telefon 618235. (20.

i

GRUPUL ȘCOLAR MINIER DEVA
Cu sediul în Deva, str. T. Maiorescu, nr. . 
tei. 621206. |
Solicită oferte de serviciu pentru acoperiș ) 

(șarpantă) la cantina școlii în suprafață df . 
800 mp, până în data de 18. 08. 1997.

24,

!
S.C. AVICOLA DEVA S.A.

Conform prvcdcrilor Legii 87/1997, publi-
i cată în M.O. Nr. 107, din 30. 05. 1997, 
! Consiliul de administrație al S.C. AVICO

LA DEVA S.A. convoacă adunarea generală ex
traordinară a acționarilor în data de 13 august 
1997, ora 14, Ia sediul societății situat în Mintia, 
Str.

J

Principală, Nr. 2.
Ordinea de zi este următoarea :

Modificarea statutului societății:
Alegerea noilor administratori;
Di\ crse.
cazul în care adunarea generală nu 

se

1.
2,
3.
în

legal constituită la prima convocare, 
face o reprogramare în același loc, în data 
29 august 1997, ora 14.
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laInformații suplimentare se pot obtino 
tel. 054-625796. (2024)

Intrarea este gratuită.

% • MARȚI, 12 AUGUST 19'17


