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Ce trebuie să știm 
despre acordarea 

compensației 
pentru pâine

Dialog cu dl IOAN BRÎNDUȘE, 
șef serviciu salarizare la D.G.rT.P.S. 

Hunedoara

— Acordarea compen
sației bănești pentru a- 
coperirea creșterii pre - 
țuhli pâinii a creat di
verse interpretări. V-am 
ruga să faceți preciză
rile de rigoare, în acest 
sens, pentru a se elimina 
Orice neclaritate pentru 
cei interesați.

— Potrivit Legii nr. 73/ 
1997, în perioada apri
lie — septembrie 1997

■ beneficiază de o compen- 
' sație bănească de 13 5#0 
I de lei, angajații cu con

tract individual dc mun
că al căror câștig sa
lariat brut este de până 
la 600 000 lei lunar. Com
pensația bănească luna
ră, așa cum se precizea- 
zâ la articolul 6, alin. 2 
din lege, se plătește per
soanelor aflate în plată la 
data de întâi a fiecărei 
luni din perioada apri- 
Ue — septembrie 1997.

Pentru aplicarea corec
tă a acestnx prevederi în 
anumite siuiatil specifi
ce, trebuie clarificate 
următoareLC aspecte: Ce
se înțelege prin sala
riul brut ? Prin câștig

salarial brut se înțelege 
venitul sub formă dc 
salariu și alte drepturi 
salariale impozabile, așa 
cum este definit la art. 2 
dir» Legea impozitului pe 
salarii nr. 32/1991, repu
blicată, acordat angaja- 
ților cu contract indi - 
vidual de muncă.

La persoanele care sunt 
încadrate cu contract in
dividual de muncă, pen
tru un program sub cel 
normal de 8 ore pe zi și 
de 40 de ore săptămânal, 
la stabilirea dreptului 
de compensație bănească 
se are în vedere câș
tigul salarial brut la 
programul de lueru efec
tuat.

— Care sunt persoa
nele considerate în plată?

— Sunt considerate In 
plată, la data de întâi a 
lunii, persoanele aflate 
în executarea unui ®on- 
tract individual de mun
că sau în următoarele 
situații : în concediu

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a]

UN MILITAR ȘI-A ÎMPUȘCAT 
NEVASTA APOI S-A SINUCIS

Inspectoratul Județean ani, din aceeași localita-
de Poliție Hunedoara 
na-a combini »at ieri, ope
rativ :

în dimineața zilei de 
luni, 18 august a.c., ora 
5,30, sergent1»] angajat pe 
bază de contract Mariș 
Ioan Mircea, de 28 de 
ani, din Bretea Mure- 
șană, a părăsit corpul de 
gardă de la Unitatea Mi
litară din Sârbi, din subor- 
dinea MAN, având asu
pra sa pistolul mitralieră 
din dotare și 30 de car
tușe.

La ora 6,40 a ajuns 
ia domiciliul soției sale 
Mariș Tatiana, de 35 de

te, angajată la S. 0. 
Prod Gard Deva, de care 
era despărșit in fapt de 
o lună de zile, pe care 
a împușcat-o mortal.

Ulterior s-a deplasat 
la domiciliul părinților săi 
din Bretea Mureșană. La 
ora 8,H, la apariția po
liției și a reprezentan
ților unității militare în 
care fusese angajat, s-a 
sinucis cu aceeași armă, 
care a fost recuperată 
împreună cu 26 de car
tușe.

Cazul a fost preluat 
spre cercetare de Parche
tul Militar Graiova.
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Am văzut un
Vineri, 15 august, chiar 

de ziua Sfintei Maria, la 
Brănișca a avut loc o 
festivitate pentru care 
împlinirea a 668 de ani 
de atestare documentară 
a comunei a constituit 
doar un motiv. De re - 
gulă aniversările acestea 
se serbează la împlinirea 
unui număr rotund de 
ani. O aniversare însă 
este o aniversare, iar cea 
de la Brănișca avea o 
temeinică justificare în 
prezentul comunei, al 
satelor din componența ei.

Festivitatea s-a bucu
rat de participarea de - 
putatului hunedorean Pe
tru Șteolea, a reprezen
tanților Consiliului ju
dețean și Prefecturii Hu
nedoara, de' răspunsul la 
invitație al primarilor 
din zonă, de participarea 
presei.

Așa cum am mal in- 
format în numărul de 
sâmbătă al ziarului, în
tre manifestările organi
zate cu prilejul aniver
sării a 668 de ani de la 
prima atestare documen
tară a comunei de pe 
Mureș s-a numărat și o 
„trecere în revistă" a rea
lizărilor de după revo
luție la Brănișca.

Fără să exagerăm, a- 
firmăm că la încheierea 
acestei „treceri în re
vistă", primarului loan 
Corneanu îi râdea barba 
de mulțumire, dublată de 
un dram de mândrie ș>

primar fericit
de fericire. Avea de ce. 
■începând cu sediul pri
măriei, căreia acum ti 
lipsește da ir un acope
riș nou, p intru a se pu
tea mândri a fi una din
tre cele ,n-d cocheta »o- 
dii de primării comunale 
din județ, continuând eu 
fața de acum a căminu
lui spital de bolnavi cro
nici, cu dispensarul co
munal și încheind cu tă
ierea panglicii inaugurale 
a drumului Brănișca — 
Boz — Furcșoara mo
dernizat, toate acestea 
s-au făcut cu contribuția 
oamenilor comunei, cu 
efortul financiar al sta
tului prin bugetele re
partizate ministerelor și 
consiliilor' localcș d<af a 
vând la temelie trage
rea de inimă și dorința 
de a arăta ce poato a 
primarului care la ale
gerile din martie 1996 a 
fost reales din primul 
tur de scrutin. Comei 
Corneanu este primarul 
pe care-1 dai afară pe 
ușă, iar el îți intră pe 
fereastră, dar nu pleacă 
fără rezolvarea pentru 
care a venit

Sigur, consilierii s-ar 
putea supăra că a înce
put modernizarea primă
riei cu interiorul în loc 
să înceapă cu acoperișul. 
Au și ei dreptatea lor.

ION CIOCLE1

LA BEJAN, COMUNA ȘOIMUȘ, A AVUT LOC

INAUGURAREA NOULUI 
CĂMIN CULTURAL

în prezența unui mare 
număr de oameni din sat, 
dar șl din localitățile 
învecinate, duminică, 17 
august a.c., în satul Be- 
jan (aparținător comunei 
Șoimuș), au avut loc fes 
tivitățile organizate cu 
prilejul inaugurării nou
lui cămin cultural. Noul 
edificiu a fost ridicat prin 
strădania Primăriei și a 
Consiliului local și spriji
nul Consiliului județean 
și al numer'-v,) sponsori.

Festivitățile au debutat 
cu urarea de bun venit 
adresată celor prezenți 
dc către dl Laurențiu 
Nistor, primai ul comunei 
Șoimuș, care a evocat 
dăinuirea eroică, prin 
veacuri, a satului și a 
comunei, participarea lor 
la toate momentele lup
tei pentru dreptate so
cială șj emancipare na

țională a oamenilor de pe 
aceste meleaguri ide 
României. Vorbitorul a 
adus calde mulțumiri oa
menilor din sat, Consiliu
lui județean, sponsorilor 
— S.G. Casial S.A. Deva, 
S.G. Macon SA Deva, Re
giei Autonome Drumuri 
județene, S.C. Contrași-
mex S.A. etc. — care au 
ajutat la edificarea noului 
obiectiv, reiterând ho
tărârea locuitorilor co
munei de a-șj croi un 
drum al libertății, dem
nității .și progresului.

A urmat apoi' slujba 
de sfințire a noului ■ lă
caș rle cultură ■■ efectuată 
de un'sobor de preoți în 
frunte cu părintele loan 
Jorza, protopopul Bradului, 
în încheierea acesteia pă
rintele protopop a înmânat 
primarului comunei Șoimuș,

(Continuare în pag. a 2-a)
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• Eu nu mă plec în fața piticilor, 
clar nici nu-i ridic la nivelul meu.
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GRÂU. Ministrul Agri
culturii și Alimentației, 
publice. Dinu 
cu, a anunțat 
ducția de grâu 
nieî va fi în 
de peste șase 
de tone, dublu

Gavriles- 
eă pro- 

a Româ- 
acest an 
milioane 
față de

din urmă, hotărâtă de 
premierul Victor ®ior- 
bea si accepta .â 
BCGC’al PNȚCD.

de

LA• ZIUA MARINEI 
CONSTANȚA. Aflat în 
vacanță pe Litoral, pre
ședintele României, dl

pentru lichidare, 
cauza ineficienței

din ■!
■șl da

toriilor mari pe care fej! 
au, au avut Ido adună-'!
rile generale ale 
narilor. întrucât 
jeritatea membri1 or ini 
AGA sunt reprezentanți! 
ai FPS, hotărârea a fost;

acți»- !
■

ma - •!
I
I
I

5 Jiet’taspectiiiă

ai rrs, notararea a xost;. 
clară, pentru lichidarea ■ ; 
celsr 17 anttăți comei !; 
ciad». Urmează proce- ;•

, >

i 
■ 
I 
I

I

I 
I
I

anul trecut, din care 
două milioane pot fi 
•’estinatg exportului. 
Ghiar așa să fie ?

• ELIBERARE DIN 
FUNCȚIE. Di «cutiile 
eoDtradicesrii, dure, din
tre ministru] Educației 
Naționale, Virgîl Pe 
trescu, și secretarul de 
Stat Florin Diacanescu, 
ambii membri ai PNȚGD, 
ou culminat cu el'bera - 
rea din funcție a eelul

! a
15

Emil Gonstantinescu, 
fost prezent vineri, i 
august, la manifestă
rile prilejuite de săr
bătorirea „Zilei Mari - 
nei“ în portul Constan
ța. A participat și un 
detașament de marinari ai 
armatei americane.

• AGA AU HOTARAT 
LIGHIDAREA. în cursul 
săptămânii trecute, în 
cele 17 .soeietățj comer
ciale propuse de guvern

■

i
■

pal București a fost în- •, 
Alianța !; 

născut;; 
i erup•!

duriie legrle 
sens.

în acest ■;

(Continuare în pag. a 2-a)

artistic a de 
care 

Eu- 
auto-

proprii ak
— fanfa -a,

• TEODOR 
CANU ARE 
Ea Tribunalul

MELES-î
PARTID 2;

Munici- Ji

scris Partidul 
pentru România, 
din inițiativa unui șrup j 
de membri marcant! ai», 
PDSR, în frunte cu!' 
ex-ministrul de externe'! 
Teodor Mcleșcanu. In!; 
preajma sa — Mircea ;■ 
Coșea, Iosif Boda, Ma- ;! 
rian Enache, Viorel Să-!; 
lăgean ș.a. !•

La sfârșitul săptămânii 
trecute, intr-un cadru 
natural aparte, la baza de 
agrement Gineiș, s-a 
desfășurat unul dintre 
cele mal importante mo
mente ale anului pentru 
lucrătorii din siderurgie 
— „Ziua metalurgistului".

Evenimentul a fost or
ganizat de către condu
cerea S.G. Siderurgica S.A. 
Hunedoara, împreună cu 
Sindicatul „Siderurgistul". 
în cele trei zile, cât a 
durat manifestarea (15— 
17 august a.c.), participan- 
ții au beneficiat de un 
program cultural șl spor
tiv de excepție, buna 
dispoziție șl antrenul

fiind elementele de 
pătai ale sărbătorii, 
gramul 
susținut de către 
mațiile 
dicatului 
samblul de dansuri 
deleana", formațiile 
muzică ușai-a și de 
suri de societate, ce. 
urmă bucurându-se 
un succes deosebit 
trecut formația de 
suri de societate a 
gat locul I pe țară).

Alături dc programul 
artistia s-a desfășurat și 
tradiționalul cros dotat cu 
Supa „Siderurgistul’S pre 
cum și un concurs de

orientare turistica.
cadrul manifestării a fost 
organizat un ștand 
carte, ocazie eu 
scriitorul hunedorean 
gen Evu a oferit 
grafe pentru scrierile per
sonale. Seara între orele 
19—22 s-au organizat 
discoteci pentru tineri, 
iar duminică programul a 
fost opțional.

Sărbătoarea de la Cin- 
ciș a fost onorată de o 
delegați? a metaiurgiștilor 
din Ungaria — Dunaferr 
—, ca a oferit premii 
speciala fâșligutorilor h- 
curilor 1 untnrt Ia sei's. 
(C.P.).
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Am văzut un primar fericit
(Urmare din pag. 1)

s-a făcut e bun 
făcut; și dacă 
an fost posibile 

timp scurt, de ce 
posibilă și realiza- 

record 
Consiliul

Dar ce 
și bine 
tecestea 
într-un 
n-ar fi 
rea într-un timp 
a acoperișului ? 
județean mai are posibi
litatea să-i sprijine fi
nanciar pe cei harnici, pe 
oamenii de acțiune, chiar 
luând de ia cei indo- 
lenți care rrturnează an 
de an Ia buget fonduri 
alocate pentru diferite 
lucrări dar neconsumate.

și căminul 
tot ce s-a 
temeinic șî 
s-a bucurat

v a

Sigur că 
spital cu 
făcut aici 
funcțional 
de susținere-financiară din
partea Direcției Sanitare 
a județului, ca și de 
serviciile unui manager 
tenace și cu tragere de 
inimă — l-am numit pe 
Constantin loniță — dar 
când și primarul a făcut 
din reușitei^ de aici o 
cauză a sa. că treburile 
an căpătat un nou im
puls. Același raționament 
ponte fi invocat în cazul 
dispensarului comunal, al

— . — • — « « • — • MB •

drumului comunal asfal
tat.

Am văzut la sărbătoarea 
de la Brănișca și condu
cători ai unor societăți 
comerciale cu capital de 
stat și privat cu activitate 
în tot județul. Ei nu se 
aflau acolo doar de com
plezență. S-au raliat cu 
ce au putut eforturilor 
primarului atunci când 
acesta i-a solicitat.

Cât despre semnatarul 
acestor rânduri, el ar fi 
fericit să poată consem
na cât mai dos asemenea 
file de realitate diurnă.
• • a a a m m

PAR se just fîcâ
Săptămâna trecută, o 

echipă de experți a Al
ternativei României con
dusă de dl senator Varujan 
Vosganian, s-a deplasat 
în Valea Jiului, în ve
derea efectuării unei eva
luări din punct de vedere 
economic și social a a- 
cestei zone;

Scopul specialiștilor 
Alternativei Românie] este

a redacta un 
de dezvoltare 

a Văii Jiului, 
ce va fi înaintat 

României, 
rare

«cela de 
program 
durabilă 
program 
Președintelui 
Emil Constantinescu, 
sprijină această acțiune, 
și nicidecum acela de a 
câștiga capital politic prin 
asumarea programului de 
restaurare și reabilitare a 
Văii Jiului întocmit de

Prefectura Hunedoara și 
Consiliul județului Hune
doara, așa cum a sugerat 
dl Pompiliu Budulan în 
conferința de presă ful
ger, organizată vineri, 8. 
VIII. 1997.

IOAN CONSTANTIN, 
președintele Filialei 
județenc Hunedoara 

a Partidului 
Alternativa României

• »*a

Ce trebuie să știm despre acordarea 
compensației pentru pâine

(Urmare din pag. 1)

medical, in 
mateirbate, î» 
plătit pentru 
copilului în vârstă 
până la doi ani. 
cediu de odihna 
rediu fără piață 
alte situații de 
dare a contractului 
dividual de muncă, dacă 
au reluat activitatea 
cursul acelei luni.

— Față de ;ituațiile la 
fâiilt nferire, 

probleme s-au ri- 
aplicarea acestei

cjacediu de 
von.-? iiu 

îngrijirea 
de 

în con 
in con- 

sau In 
suspen- 

in-

în

rs- anele oare cu
mulează mai multe func
ții, în unități diferite pe 
bază de contract indivi
dual de muncă, în con
dițiile legii orivind cu
mulul de funcții. bene
ficiază de o singură com
pensație lunară la uni
tatea unde au funcția de 

câști- 
total 
-cop, 
de-

tate. In situația în care 
are un astfel de cont .et 
va comun .a lunar câști
gul brut rea'izat la area 
unitate.

Persoanei t care 
lează salariul cu
sia beneficiază de 
singură compensație 
nească lunară pentru 
tegoria de pensie 
pectivă, în condițiile 
1 din Legea 73/1977.

cuma- 
pen

ei 
bil- 
ca- 
res- 
art.bază. în raport de 

gul salariat brut 
realizat. In acest 
fiecare salariat va
clara pe proprie răspun
dere la unitatea unde are 
funcția de bază dacă are 
sau nu încheiat contract 
de muncă cu altă uni-

MARȚI,
19 AUGUST

Un dispensar pe care Crișciorul îl merită
Parafrazând un pro ■ 

verb se poate spune că 
fiecare localitate are in
stituțiile pe care le me
rită. Cele de mai sus fiind 
zise să trecem la ceea ce 
vrem să relevăm în rân
durile de față. Imaginile 
ce ilustrează aceste rân
duri sunt luate din Dis
pensarul 1 
al comunei 
nitatea este 
tr-o clădire 
vele foarte 
punct, cu 
dotările de 
voie o astfel de institu
ție. Clădirea a fost reno
vată, cu fonduri de la 
Banca Mondială. în cursul 
anului trecut.

— Dispunem de con - 
diții foarte bune — ne 
spunea dna dr. Elena Flo- 
rea.

— Ce personal are dis
pensarul ?

— Suntem trei medici 
— doi generaliști — dna 
dr. Angela Bunea, care 
este și șefa unității șl eu 
—- dna dr. stomatalog 
Rodica Tuhuț Colța — 
și cinci persoane cu pre
gătire medie.

— Ce program de func
ționare are unitatea 7

— între 8 și 15. La a- 
se adaugă activita- 
din teren.

De ce afecțiuni su
in general, oame-

bine dotat și aranjat. Dna 
medic primar stomatolog 
Rodica Tuhuț Colța ne-a 
spus că este foarte soli
citată în fiecare zi. Vin 
la dumneaei nu numai 
oameni din Crlșcior, ci 
din toată zona, din Brad 
și chiar din Deva. Ce

semnifică treaba asta nu 
mai este nevoie s-o spu
nem.

în orice caz Crișciorul 
are un dispensar medi
cal uman de toată lauda, 
pe eare, de altfel, comu
na îl și merită. (T.H.).

cesta 
tea

feră, 
nii ?

medical uman
Crișcior. U - 

. situată în- 
cu două ni
bble pusă la 

aproape toate 
care are ne-

Mai frecvente sunt 
bolile cardiovasculare, res
piratorii și reumatismale.

— Câte consultații se 
înregistrează zilnic ?

— în medie 20. Acum, 
vara, vin puțini oameni 
la dispensar întrucât sunt 
foarte ocupați cu 
câmpului.

Am fost și în cabine
tul stomatologic

munca

foarte

Tuhuț ColțaDna dr. primar stoma tolog Rodica 
este foarte solicitată în fiecare ti.

Laborantul Viorel Costar efectuează analize 
foarte exacte.

Foto ANTON SOCACI

care ati 
ce alte 
dicat în 
legi 7

•••

INAUGURAREA NOULUI 
CULTURAL 

pentru binele lor și al 
țării.

în aplauzele celor pre- 
zenți dnii Gheorghe Bar
bu, președin' le Consi
liului județean Hunedoa
ra și dl Laurențiu Nistor, 
primarul comunei Șoi- 
muș, au tăiat 
inaugurală a 
min cultural.

Cei ce au 
festivitate Au 
poi, până la 
mare a căminului < 
tural, asistând la un 
predat program artistic 
susținut de formații cu
noscute în aceste locuri, 
în județ și în țară.

în continuare a avut 
loc un bal, ce a ținut 
până în zorii zilei de luni. -V •»

(TVR1 )

CmMIN
(Urmare din pag. 1)

cartea sfântă a credinței 
creștine 
demnându-i pe 
ce trăiesc or 
guri să și 
fitul și gândul credin
ței în Dumnezeu, așa cum 
o fac de mikni 
rli acestui țământ 
microfon »i> urmat 
dnii
d.' la ln .|_ecu ra'iu 
A tean pentru cu’tură 
d< Gheorgn- Harhu. 
țed’ntele 
rietean car- 
tnsufletitoau

B’blia, în- 
• smenii 

ac<- ’e me,ea 
în hint spi-

6,00 România: ora 6 
fix!; 8.30 Ieșene ani 
mate; 9,00 TVR Cluj 
N.; 10,05 TVR Iași: 11,00
TVR Timișoara; 12,05 
Credo (rj; 13,05 Serial 
• Secretele nisipului (rj; 
14,10 Șeicul (rj; 
Desene animate; 
Emisiune în limba 
ghiară;

trăito-
La 

aooi 
Petrișor Ciorobea, 

ju- 
Și 

pre- 
ronsididui ju- 

ai. adresat 
mesaje ce

lor prezenp In strădania 
construi o 

mai Iu-

panglica 
noului că-

participat la 
umplut, a- 
refuz sala 

cul- 
i a-

15,05
16,00 

ma 
17,05 Serial • 

Specialitatea casei; 18,00 
Tele - 
Planet; 
Sunset 
Jurnal;

Elisa, viața 
mă. Spania}; 
rial. Canary Wharf; 23,50 
Universul cunoașterii.

8 00 Desene animate; 8,30 
Canary Wharf (r); 9,00 
Echipa de intervenție 
(s/r); 10,45 Cultura în 
lume (rj; 12,30 Serial o 
Frumoasa și Bestia (rj ;
13.30 Conviețuiri; 14,30 
Ce bine e acasă! (sj;
15.30 Desene animate ;
16,00 Serial • Secretele 
nisipului; 17,00 Șeicul 
(sj ; t8,00 Serial o Pu
terea, pasiunea; 20,00 Ro 
mânii de lângă noi; 20,25 
Fotbal • România — 
Macedonia (tineret}; 22,30 
Ce 1 de făcut? (dezb.j 1
23.30 Arhive românești.

rial • Lumină călăuzi 
ioare ; 15,10 Viață du 
blă (s.pj; 16,50 Serial o 
Iluzii; 17,40 Dosarele 
Antenei 1; 19,30 Serial
■ Alondra; 20,30 Ob 
servator; 21,30 Film • 
Justiția mafiei (SUAj ; 
23,20 Matrix (sj;

mai
Desene 

; 15,50 Spoit pe 
16,00 Tânăr fi 

17,30 Se
Arca lui Noe ; 

minut ;

13,00 Profesiunea 
— cultura; 14,30 
animate; 
plajă; 
neliniștit (sj; 
rial o 
18,15 Sport la 
19.00 Știi și Câșugi |, 
19.30 Știri .
• Chicago 
Secrete de 
2z,30 Viața 
(sj: 23,30
imposibilu ui (s)

20,(H> 
Hop. . 
familie 
ca in
La I

Serial 
. 21,00 

(s); 
filme 

limita

lor de a-șj 
viată mai bună 
minonsfl ->>v

1

1

estival Camei 
19,00 Serial •
Beach; 20,00 
21,00 Film •

mea (dra 
23,15 Se

t TVR 2 )
7,00 Itinerar turistic;

[ANTENA 1)

10,20 — 10,30 Știri (rj; 
12,35 — 13,35 Sportul 
hunedorean ; 19,15-19,25
Știri (rj; 19,25 — 19,30 
Publicitate o Promo.

[DEVflSaT^
I *

9,00
9,40 
10,15
11,95

6,30 Tele 
ta» 
<r); 
‘sr. 
<r);
darul frt; 
Academy 
«ene animate;

diminca- 
Intre prieteni 
Viața în trei 
Seiial • Iluzii 

F*’m • Pose 
13.10 Model

* : 13,35 De
14,20 Se

[PRO - TV]

7.00 Ora 7, bună 
mineața; 9,00 Sport 
minut; 9,45 Tânăr 
neliniștit (sj; 11,15 
rial • Capcana timpului;

E

di 
la 
î» 

Se

12,30 Reluări; 
Dulce ispită (sj; 
Desene animate; 
Casa de nebuni

19,30 Farmacia de

7,00
17,00
18,00 
19,00
(s);
gardă (s); 20,00 Misiune 
finală (filmj; 21,30 A- 
mintiri (doj; 22,30 Bri
gada de șoc (e); 23,00
Film • Raiul.
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MÂINE, LA BUCUREȘTI 

ÎN PRELIMINARIILE C M.

ROMÂNIA-MACEDONIA
începând de vineri, lotul repre

zentativei de fotbal se află in pre
gătiri la Săftica, in vederea susți
nerii meciului din preliminariile 
Campionatului Mondial, cu una din
tre oele mai puternice formații din 
Grupa a VIII-a, Macedonia.

Cată și iotul convocat de selec- 
țioafirtd Anghel Iordănescu pentru 
partida ce se va desfășura mler- 
ettri seara, pe stadionul din Ghen* 
cea : Strica, Stângacii!. D. Petreseu, 
Doboș, Prodan, Selymeș, Ciubotariu, 
Reghecampf, Baciu, Filipescu. Gieă 
Popescu. Gâlcă, Dumitrescu, Denis 
Șerban, Gabriel Popescu, Adrian 
Hie, V. Moldovan, Sabin Hie, Cra- 
ioveanu (s-a renunțat la Potocianu).

Oaspeții vor avea 6 jucători noi 
In formație, față de meciul din tur 
ta Sknpie și doresc clasarea pe lo
cul doi în grupă.

în aceeași zi, antrenorul V- Pt- 
țurcă și-a convocat lotul de tine
ret. pentru întâlnirea cu echipa si
milară a Macedoniei, din care fac 
parte : Tufiși șl Lobonț, • Contra, 
Crăciuncscu, Niu, Curt, Llță, Flo
rentin Petre. Tararache. Frăsinea- 
nu, Trică, Roșu, Luțu, Munteanu, 
Mihaleea, Bogdan Andone.

• • • V/MWAWWWif  .•

X | DIVIZIA D
rezultatele etapei nr. j, 

din 47 august: A.S.A. Aurul Brad 
— Mia Ghelari 2—0; Min. Bărbă- 
teni — C.F.R. Marmosim Simeria 
2—2: Retezatul Hațeg — Casino 
Ilia 4—1; F.C. Dacia Orăștie — 
Victoria ‘90 Călan 3—1; Min. Te- 
llue — Constructorul Huned. 0—0; 
Min. Livezeni — C.S.M. Paroșeni- 
VuIcm 1—1; Min. Aninoasa —• Me
talul Crișcior 3—0.

CLASAMENTUL
1. Botezatul 1 1 0 0 4—1 3
2. M. Aninoasa 1 1 0 0 3—0 3
Z Uncia 1 1 0 0 3—1 3
4. At»riil 1 1 0 0 2—0 3

5-6. C.F.R. Marin. 10 10 2—2 l
M. Bărbăteni 10 10 2—2 >

7-8. Poroș.-Vulc. 10 10 1—1 1
M. Livezeni 10 10 1—1 1

*-10. Onstr. Ild. 10 10 0—9 1
M. Teliuc (Oin o—o 1

11. Victoria 10 0 1 1—3 0
12. M. Ghelari 10 0 1 0—2 0
13. Casino lila 10 0 1 1—4 0
14. M«. Crișcior 10 0 1 0—3 0

REZULTATELE CONCURSULUI 
BIN 16 AUGUST 1997 s

Poli. Iași — Danubiana I
Daria Brăila — Dunărea Galați I
Oloria Buzău — Nitramonla I
Rocar — Dunărea Călărași I
Traetarul Bv. — F.C. Brașov tt
Precizia Săccle — Metrom Bv. I
C.F.R. Cluj — Olimpia S. Mare I 
Gloria Reșița — U.T. Arad I
Inter Sibiu — Dacia Pitești 1 
Gaz Metan — Electroputere 
Unirea Dej — F.C. Bala Mare I 
Poli. Timișoara — U.M. Timiș. I 
ApttHum A. Iulia — A.S. Tg. M. 2

tend de câștiguri: 21 402 683 lei.

I
| DIVIZIA B2

REZULTATELE ETAPEI: C.F.R. Cluj — Olimpia 
S.M. 1—0; Gloria Reșița — U.T. Arad 2—0; Inter Sibiu 
— Dacia Pitești 3—0; Minerul Motru — Vega Deva 2—0; 
Gai Metan — Electroputere 3—0: Unirea Dej — F. C. 
Maramureș 4—1; Corvinul — ARO C-lung 2—0; Poli. 
Timișoara — U.M. Timișoara 2—1; Apullum — AS.A. 
Tg. Mureș 0—i.

clasamentul
I. A.S.A. Târgu Mureș 2 2 • 0 3—0 6
2. Unirea Dej 2 1 l 0 4—1 4
3. U.M. Timișoara 2 1 9 l 4—2 3
4. Inter Sibiu 2 1 0 l 4—3 3

5—6. Gloria Bistrița 2 1 0 1 3—2 3
Minerul Motru 2 1 0 1 3—2 3

7. Corvinul nunedoara 2 1 0 l 2—1 3
8. F.C. Maramureș B. Mare 2 1 0 1 4—4 3

6—10. U. T. Arad 2 l 0 1 3—3 3
Gaz Metan 2 l • 1 3—3 3

11—12. ARO Câmpulung M. 2 1 0 1 2—2 3
Olimpia Satu Mare 2 l 0 1 2—2 3

13. Poli. Timișoara 2 1 0 1 2—3 3
14. C.F.R. Cluj 2 l 0 1 1—2 3
15. Dacia Pitești 2 1 0 1 2—4 3
16. Electroputere 2 1 0 l 1—3 3
17. Vega Deva 2 0 1 0 0—2 1
18. F.C. Apullum A, Iulia 2 0 0 2 0—4 0
ETAPA VIITOARE: A.S.A. Tg. M. — Poli. Timi

șoara; Olimpia S.M. — Apullum A. Iulia; U.T.A. — 
C.F.R. Cluj; F.C. Maramureș — Minerul Motru; Vega 
Deva — Dacia Pitești; Electroputere — Unirea Dej ; 
ARO C-lung — Gaz Metan; U.M. Timișoara — Corvinul; 
Gloria Reșița — Inter Sibiu.

UN REZULTAT PE DEPLIN MERITAT

Corvinul—Aro C-lung 2-0
Deși sâmbătă dimineața a plouat și la Hunedoara, 

ploaia nu i-a speriat prea tare pe susținătorii Corvinu- 
lui, peste 2000 de spectatori fiind prezenți la meciul Cor- 
vinul — ARO C-lung Muscel din cadrul etapei a 2-a a 
Campionatului de fotbal Divizia B, seria a Il-a. In pri
ma etapă hunedorenii s-au ținut destul de bine in fața 
formației Electroputere, dar au pierdut pe vârful de ia
tac Marius Păcurar care a fost eliminat pentru două 
cartonașe galbene și a trebuit să stea o etapă pe tușă. 
In aceste condiții, antrenorul principal Romulus Gabor 
a fost nevoit să facă o improvizație in atac cu Cireș.

Așa cum era de așteptat, Alexandru Popovici, an
trenorul oaspeților și-a așezat bine echipa în teren, cu 
accent da apărare și inițierea de contraatacuri rapide 
spre poarta lui Ceclan. Hunedorenii au purces de la pri
mul fluier al arbitrului Gh. Negoiță din Brăila spre poar. 
ta adversă. Pe ambele laturi ale terenului începând din 
linia apărătorilor, Bordean, Haidiner, Anița, Chira, Ghe- 
zan, Cr. Stoica inițiau și participau la acțiuni spre ca
reul oaspeților. Din păcate, aici, la finalizare, fie că a- 
părarea reușea să respingă atacurile Cfirvtnului, fie că 
hunedorenii Intârziau să șuteze la poarta lui Atanasescu, 
fie ci au ratat, din situații foarte bune de a înscrie! Au 
fost aproape de gol Bordean (mereu prezent în atac, în 
min, Sr, 24 șl 37), Costăchescu, min. 7 șl 32, Cristi Stoica 
33, Cireș 31, Haidiner 45.

Exasperat de felul în care nu sc „legau* acțiunile 
de atac și de încetineala lor, Romică Gabor îl înlocu
iește pe tânărul Cireș cu experimentatul Bardac, ce iz
butește să schimbe jocul, dând fluență, rapiditatea ce
rută în acțiunile ofensive. In repriza a Il-a, hunedorenii 
își presează copios oaspeții. După două lovituri de la 
circa 20 metri executate de Cr. Stoica și una de Costă
chescu de la 16 m (minutele 48 și 54) gazdele arată spec
tatorilor că vor neapărat să înscrie, ți o fac în min. 59: 
Anița execută una dintre numeroasele sale centrări și 
Haidiner excelent plasat în careu îl învinge pe Atana- 
sescu, 1—0. Corvinul își dă drumul la joc și după faze 
frumoase, apreciate de spectatori în min. 69 și 73, în min. 
75 Costăchescu pe extremă dreaptă ceptrează ca la carte 
și Procorodie reia balonul fulgerător în plasa porții, 2—0.

Iată ce ne-a declarat R. Gabor la sfârșitul partidei: 
„După plecările din echipă șl adaptarea noilor veniți, 
încercăm să menținem stilul de joc ofensiv, dar pentru 
a realiza acest deziderat ne trebuie îndeosebi în atae 
jucători apțî de a crește viteza de reacție, tehnici. L-am 
încercat pe Cireș, mizând că va fi util în faze fixe. După 
ce a intrat Bardac, ați văzut că s-a schimbat mult cursul 
jocului, au apărut mai clar situațiile de gol și s-au și 
marcat două goluri",

CORVINUL t Ceclan, Bordean (51 Procorodie), Ste- 
rean, Haidiner, Țtbichi, Chezan, Costăchescu, Anița, Ci
reș (49 Bardac), Cr. Stoica (76 Vereș), Chira.
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ț I DIVIZIA C

PUPA UN JOC SPECTACULOS

Minerul Certej — Petrolul 
Țicleni 3-1

Timpul frumos, sărbătorirea Zilei minerului la Cer
te} și nu în ultimul rând dorința spectatorilor de a ve
dea echipa lor preferată în primul meci oficial din noua 
ediție a Campionatului de fotbal '97—‘98 au atras in 
tribunele cochetului stadion din acest centru minier — 
Certej — un numeros public. Și trebuie să o spunem 
că jocul deschis, tehnic, spectaculos, îndeosebi al gaz
delor, a plăcut publicului spectator, bine apreciat pen
tru fair-play-ul în care în frunte cu numeroasa galerie 
(„dirijor" Gheorghe Bulai — miner) încurajează favori- 
ții șl aplaudă și reușitele oaspeților.

Început debordant al gazdelor fără nici o tatonare a 
adversarilor, țintă fiind poarta apărată destul de bine 
de Bălăieț. Și în minutul 9, un atac rapid al minerilor 
este finalizat de Gheară „urcat" și el in atac: 1—0. Abia 
pusă mingea la centru și gazdele reiau cu aceeași insis
tență acțiunile spre careul advers. Și după ce Borșa 
trece de Măicăneanu (in min. 13) pasează lateral și Do
bra venit in viteză reia puternic spre poartă dar balo
nul nu-și atinge ținta, două minute mai târziu, același 
Borșa (mereu pe fază) centrează la Pisoiu și acesta din 
apropiere marchează al doilea gol al minerilor, 2—0. Nici 
la acest scor, gazdele nu reduc turația motoarelor deși 
experimentatul D. Gheorghe și Soșoi pun și ei în peri- 

- coi de două ori poarta lui Tiliban, care se mai remarcă 
o dată în min. 25 când parează un șut foarte puternic al ! 

I lui Păsărin. In min. 39 la un alt atac periculos inițiat 
i de Boroș, îl găsește foarte bine nemarcat pe Preda, por

tarul este „întors" și trimite mingea în poarta goală: 
' 3—0.

In repriza a Il-a, jocul se menține frumos, oaspeții 
sporesc și ei acțiunile ofensive dar nu reușesc să înscrie 
decât în min. 80: Vdrcscu participă și el la un contra- 

I atac și îi pune o minge de gol lui Păsărin aflat la 2—3 
metri de poarta lui Tiliban șl înscrie printr-o frumoasă 
execuție tehnică, 3—1.

Ne-a plăcut, celor de la masa presei, evoluția ele- 
i vilor lui Neiuțu Petcu. Am văzut o echipă omogenă, in 

care există un echilibru valoric în toate compartimen
tele de joc, capabilă să execute partitura celui care a 
fost un mijlocaș de excepție al Corvinului și nu trebuie 
să surprindă pe nimeni că Minerul Certej va ajunge 
acolo unde îi este locul: în eșalonul al doilea al fotbalu
lui nostru.

MINERUL CERTEJ: Tiliban, Dobra (70 Sârghie), 
Strofa, Ohâi, Benga, Gheara, Pisoiu, Preda (46 Cibanu), 
Borșa (46 Pop), Schadi, Zalomir.

PETROLUL ȚICLENI: Bălăieț, Măicăneanu, Pctri- 
ța, CI, Preda, Manole (D. Gheorghe), Udrescu, Hanganu, 
Hârsu, Soșoi (Popescu), Păsărin. Andrei.

REZULTATELE ETAPEI A II-A : Petrolul Videle — 
Rulmentul Alexandria 1—1; C.S. Olt Scorniceștj — Mi
nerul Uricani 2—0 ; Parângul Lonea — Mine Ral Ro
vinari 2—0; Șoimii Sibiu — Severnav Tr. Severin 3—0; 
Unirea Drăgășani — Minerul Mătăsari 3—1; Drobeta 
Tr. Severin — Minerul Berbești 1—0: Minerul Certej — 
Petrolul Țicleni 3—1; Petrolul Stoina — AIprom Slatina

1—0; C.F.R. Caransebeș — F.C. Vilcea 2— 1; Termo Tr.
Severin — Minerul Lupeni 1—0.

CLASAMEN T U L
1—2. Drobeta Turnu Severin 2 2 0 0 3—1 6

Termo Turnu Severin 2 2 0 0 3—1 6
3_ Rulmentul Alev:in<1ria 2 1 1 0 4-3 4
4. Minerul Lupeni 2 1 0 1 4—2 3
5. Șoimii Sibiu 2 1 0 1 3—1 3

9—7. Mine Ral Rovinari 2 1 0 1 4—3 3
Minerul Berbești 2 1 0 1 4—3 3

8. Minerul Certej 2 1 0 1 3—2 3
• 9. Un "rea Pitești 2 1 0 1 5—5 3

0—11. Severnav Tr. Severin 2 1 0 1 4—4 3
Petrolul Stoina 2 1 0 1 4—4 3

12. Minerul Uricani 2 1 0 1 2—2 3
3—15. C.F.R. Caransebeș 2 1 0 1 3—4 3

C.S. Olt Scornieești 2 1 0 1 3—4 3
Pa ringul Lonea 2 1 0 1 3—4 3

16. Minerul Mătăsari 2 1 0 1 2—3 3
17. AIprom Slatina 2 1 0 1 1—3 3
18. Petrolul Videle 2 0 1 1 1—3' 1
19. F.C. Vilcea 2 0 0 2 2—4 0
20. Petrolul Țicleni 2 0 0 2 2—5 0
ETAPA VIITOARE (duminică, 24 august): Petrolul

Pagină realizată de SABIN CERBU

Videle — C.F.R. Caransebeș; Rulmentul Alexandria — 
C.S. Olt; Minerul Uricani — Parângul Lonea: Mine 
Ral Rovinari — Șoimii Sibiu; Severnav Tr S. — Uni
rea Pitești; Minerul Mătăsari — Drobeta Tr. S. ; Mi
nerul Berbești — Minerul Certej; Petrolul Țicleni — 
Petrolul Stoina ; AIprom Slatina — Tei-mo Tr. S. • Mi
nerul Lupeni — F.C. Vilcea.
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DIM ȚARĂ Șl DIN LUME Regele Mihai vizitează 
România pe banii statului

Preșcdintelc PD. Petre 
Roman, a apreciat, sâm- ■ 
tă, Ia Gura Humorului, ca 
„total nefondată" declara
ția ministrului pentru In
tegrare Europeană, Alexan
dru Herlea (PNȚCD), cu 
privire la răspunsul trimis 
de ministrul de Externe, 
Adrian Severin, la Bru
xelles, după avizul negativ 
al Comisiei Europene la 
adresa României, transmi
te corespondentul Media
fax.

Această declarație a dom
nului Herlea este total -ne
fondată și nu are legătu
ră cu lealitatea, nici cu 
sensul documentului for
mulat dc ministrul de Ex
terne, a spus Roman, care

Petre Roman il susține 
pe Adrian Severin

ch scute maia evitat să
mult asupra acestui subiect.

Șeful Departamentului de 
Integrare Europeană al 
Guvernului, Alexandru Her
lea, a declarat, joi, că 
răspunsul trimis de minis
trul de Externe, Adrian 
Severin, la Bruxelles, du
pă avizul Comisiei Euro
pene privind candidatura 
României la Uniunea Eu
ropeană, a fost „intempes
tiv și lipsit dc profesio
nalism".

Herlea a spus că acest 
răspuns a fost elaborat fă
ră avizul Comitetului In
terministerial de Integrare 
Europeană, condus de pre
mierul Ciorbea,' iar Uniu
nea Europeană a trimis 
„semnale negative" după 
primirea materialului ela-

borat sub conducerea lui 
Adrian Severin, conside
rând că acesta este prea 
lung și conține unele 
exactități.

Herlea a informat că 
mează ca. până la 20 
gust toate ministerele să 
pregătească un răspuns la 
avizul ~ 
să fie 
ția de 
nă și, 
mează 
septembrie, 
care să fie transmis Uniu
nii Europene.

in

ur
au-

Comisiei UE, care 
sintetizat de Direc- 
Integrare Europea- 

apoi, Guvernul ur
să elaboreze, în 

un material

Taxa pentru cazare
în căminele studentestî
Studenții vor plăti, din 

acest an universitar, pen- 
,tru cazarea în cămine, a- 
proape 20 000 de lei, de pa
tru ori mai" mult decât pâ
nă acum.

Prof. Gorneliu Stănescu, 
director general în Minis
terul Educației Naționale 
(MEN), a declarat, dumi
nică, pentru MEDIAFAX, 
că specialiștii din MEN au 
calculat tariful pentru ca
zare în așa fel încât stu
denții să nu plătească o 
sumă prea mare, dar to
tuși cei 20 000 de lei să a- 
copere cheltuielile lunare 
de întreținere.

Tarifele de cazare în că
mine pentru studenții și 
cursanții români precum și 
pentru cetățenii străini, stu- 
denți, doctoranzi și cei ve-

niți la specializare, bur
sieri ai statului român, sunt 
stabilite de către senatele 
universitare, în funcție de 
gradul dc confort și de nu
mărul de persoane cazate 
într-o cameră.

Studenții care acceptă să 
locuiască în număr mai 
mare decât locurile nor
male pentru o cameră (în 
respectarea normelor igie- 
nico-sanitare) vor plăti un 
tarif lunar redus.

Pe lângă taxa de 
în cămin, studenții 
chita o sumă care 
zintă garanția păstrării, în 
condiții optime, a mobilie
rului din cameră, precum 
și a instalațiilor sanitare.

Cadrele didactice care 
solicită cazare în căminele 
studențești achită costul 
integral al camerei.

cazare 
vor a- 
repre-

i

Președintele PDSR, Ion 
Iliescu, a declarat sâmbă
tă, la Vatra Doi-nei, că nu 
este deranjdt de faptul că 
se află în același timp cu 
fostul suveran al Româ
niei în județul Suceava, 
dar că este deranjat de 
faptul că vizita fostului 
rege se face pe cheltuiala 
statului român, transmite 
corespondentul Mediafax.

El a precizat corespon
dentului Mediafax că nu-1 
deranjează aspectul vizitei 
particulare pe care o efec
tuează Mihai I în România. 
„Eu nu am făcut obstrucții 
din acest punct de vedere, 
dar această vizită se face 
pe cheltuiala statului ro
mân, pentru că tot acest 
periplu se face cu o în
treagă logistică, cu perso

nal însoțitor și de pază 
cu primiri și altele și a- i 
ceasta mă deranjează", a 
declarat Iliescu. El consi 
deră că astlel se depășesc 
„niște reguli" și „niște 
norme".

Liderul PDSR consideră 
că tot în acest mod s-a pro
cedat când fostul suveran 
a fost „folosit ca purtă
tor de cuvânt și lobby ist" 
pentru integrarea României 
în NATO. „La ce a dus 
activitatea . lui ? S-a văzut 
că monarhiile nu au nici 
un fel de rol în viața pc 
litică a statelor. Vizita fos
tului rege pe la câteva 
curți regale rămâne abso
lut fără vreo influență 
privind relațiile noastre cu 
statele respective, dar s-a 
făcut pe banii statului", 
a declarat Iliescu.

La Paris și Strassbourg 
a fost declanșată alarma 

poluareaprivind

Doi jurnaliști ruși au 
fost eliberați in Cecenia

efectuate de forțele de se
curitate ruse și cecene, a 
declarat un oficial 
cadrul Consiliului rus 
Securitate 

Jurnaliștii 
sosească Ia 
cursul zilei 
Cu două zile în 
fele cecene de 
au efectuat o operațiune 
de salvare a unui ostatic 
de etnie cecenă, în cadrul 
căreia un polițist a fost 
ucis.

Doi jurnaliști ruși, luați 
ostatici în Gecenia, au 
fost eliberați duminică, 
înainte de începerea tra
tativelor dintre președin
tele rus Boris Elțîn și li
derul cecen Aslan Masha- 
dov, informează Reuter.

Jurnaliștii," angajați ai 
postului particular 
de televiziune VID, fu
seseră răpiți ia data 
de 11 iunie din capita
la cecenă Groznîi, și au 
fost eliberați ca urmare a 
unei operațiuni comune,

din
de

Forțele

Trupele NATO din ca
drul Forței de Stabilitate 
din Bosnia (SFOR) au in
tervenit, duminică, pentru 
a preveni o ciocnire vio
lentă între unități rivale 
ale poliției sârbe din ora- 
șul-reșcdință al Republicii 
Srpska, Banja Luka, sem
nalează REUTER.

Ciocnirile au fost gene
rate de lupta pentru con
trolul unei secții de poliție 
de unde, susțin adepții pre
ședintei Biljana Plavsic, 
oamenii lui Radovan Ka- 
radjic ar efectua asculta-

Oficialii francezi au 
dat, duminică, noi sem
nale de alarmă privind 
poluarea din orașele Paris 
și Strassbourg, la numai 
câteva zile după ce apa
riția unui nou val de căl
dură, radiații și gaze de 
eșapament determinase 
începerea unei dezbateri 
cu privire la politica fran‘ 
ceză de protecție a me
diului, informează Reuter.

Oficiali din domeniul 
sănătății au declarat că în 
cele două orașe a fost în
registrat „nivelul doi" al 
poluării, care reprezintă 
punctul median pe scala 
oficială și se află doar

Croații bosniaci le permit etnicilor 
musulmani să se întoarcă la casele lor

săptămâni, 
întreaga 
so»easca, 

la Paris
cu trenul, 
zilei de

Ti- 
lume 

de 
cu

cu o treaptă mai jos de 
„nivelul trei", la atinge
rea căruia trebuie efec
tuate reduceri ale numă
rului de vehicule din ma
rile orașe.

Oficiali din Paris au 
declarat ca starea de a- 
lertă va dura, probabil, 
până luni, când sute de 
mii de tineri rom„no-ca- 
tolici urmează să sosească 
în capitala franceză pen
tru a participa la Zilele 
mondiale ale tineretului 
și a-1 întâmpina pe Papa 
Ioan Paul, care va efectua 
o vizită la Paris. în cursul 
acestei 
neri din
urmează să 
asemenea, 
autocarul sau 
în dimineața 
luni.

Poliția franceză a redus, 
acum două săptămâni, li
mitele de viteză și a so
licitat șorerilor, la lansa
rea ultimei alerte, să nu-și 
mai utilizeze automobilele 
pentru o perioadă. Ea a 
recomandat, de asemenea, 
persoanelor în vârstă, co
piilor 
bleme 
reducă 
cursul 
mă.

Alarma privind 
rea a determinat 
rea unei dezbateri 
probleme de politica me
diului între noul guvern 
socialist și vechea admi
nistrație conservatoare. 
Fostul ministru al mediu
lui, Corinne Lepage, și-a 
exprimat speranța că_ suc
cesorul ” "' ' ~
dului 
nique 
curajul 
pune restricții 
lelor particulare, deși 
„nivelul trei" nu a fost 
încă atins. Lepage doreș
te ca circulația autoturis
melor particulare să 
permisă numai în 
alternative, conform 
merelor de înmatriculare, 
dar Voynet dorește să 
impună taxe ecologice șl 
să adopte' măsuri care să 
permită numai circulația 
mașinilor cu nivel scăzut 
de poluare.

I

autobuze în satul Reprezentanți ONU și o- 
ficiali occidentali au me
diat, în cursul acestei săp
tămâni, un acord între au
toritățile croate și musul
mane, în vederea reîntoar
cerii refugiaților la JajCe. 
Elicoptere ale forțelor de 
poliție internaționale au 
survolat, sâmbătă, regiunea, 
ofițeri de poliție declarând 
că situația este „calmă si 
stabilă".

Observatorii ONU au reu
șit, sâmbătă, să detensione- 
ze situația creată în satul 
vecin Guca Gora, când a- 
proximativ 40 de croați au 
solicitat permisiunea de a 
se întoarce la casele lor si
tuate în zona aflată sub 
controlul autorităților mu
sulmane. Poliția musulma
nă le-a permis etnicilor 
croați să-și viziteze fostele 
locuințe.

Tratatul de pace semnat 
în 1995 de reprezentanții 
etniilor bosniace prevede 
reîntoarcerea refugiaților 
sârbi, croați șl musulman! 
la casele lor, dar autorită
țile de pe teritoriul statu
lui divizat nu au permis 
decât membrilor de aceeași 
etnie să revină la vechile 
lor locuințe.

Autoritățile croate au 
permis, sâmbătă, mai mul
tor refugiați musulmani să 
se întoarcă la casele lor, 
după ce aceștia fuseseră 
goniți, cu două săptămâni 
în urmă, de grupuri 
croați aflați în stare
ebrietate, informează Reu
ter.

Peste 80 de etnici musul
mani au fost transportați

de două
Kruscica, situat în apropie
rea localității Jajce, fără 
a se înregistra incidente, a 
declarat Alun Roberts, pur
tător de cuvânt al Națiunilor 
Unite. Mai multe sute de 
musulmani au fost obligați, 
în cursul acestei, luni, de 
etnici croați, să părăsească 
regiunea, Incident ce a a- 
tras criticile comunității in
ternaționale.

să 
în

ur mează 
Moscova 

duminică 
urmă, for- 

securitate.

de i

i

de 
de

și celor cu 
respiratorii 

activitatea 
perioadei

pe 
de

pro- 
sâ-și 
par* 

alar-

polua- 
începe- 

pe

NATO intervin pentru a
ciocniri inter-sârbe

convorbirilor telefonice 
președintei și inter-

ren 
ale 
ceptarea faxurilor adresate 
acesteia. în cursul nopții, 
polițiștii loiali 
Biljana Plavsic 
asalt secția de 
s-au baricadat 
rul acesteia.

Pentru a preveni Un con- 
tra-atac din partea forțe
lor de poliție fidele lui Ra
dovan Karadjio, vehicule 
blindate britanice au fost 
amplasate în apropierea 
clădirii, a anunțat purtă
torul de cuvânt al SF®R,

președintei 
au luat cu 
poliție și 
în interio-

maiorul John Blakeley. 
Blakeley a mai menționat 
că Dragan Eukac, șeful po
liției Blljanei Plavsic, a 
fost avertizat că acțiunile 
sale au încălcat noile re
glementări privind forțele 
de poliție, reglementări sta
bilite luna aceasta.

La puțin timp de la o- 
cuparea secției, trupele na
ționaliștilor lui Karadjio au 
cerut forțelor SFOR per
misiunea de a Interveni 
pentru a contra-ataca. dar 
trupele NATO au respins 
cererea acestora.

preveni

Eukao a declarat presei 
că au fost descoperite, du
minică, dovezi ale inter
ceptării convorbirilor lui 
Plavsic, precum și ale ju
decătorilor (Surții Constitu
ționale, Rajko Kuzmanovio 
și Jovo Rosio, de către po
liția secretă a lui Karadjio.

Noile incidente reflectă 
tensiunile în creștere, pre
zente în teritoriul sârb al 
Bosniei, unde suporterii lui 
Plavsio se află în perma
nent conflict cu naționaliș
tii loiali Iul Radovan Ka
radjio.

său, liderul Parti- 
Ecologist, Domi- 

Voynet, „va avea 
politic» de a im- 

automobi- 
particulare, 

nu a

fie 
zile 
nu-
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La aniversarea celor 8 
anișori de viață (în 25 
septembrie), Carla Roxa
na Mare va fi elevă în 
clasa a 11-a. Cum va în
cepe noul an de școală ? 
Fără îndoială, cu. plăce
rea și sârguința care i-au. 
adus, în clasa I, premiul 
I cu coroniță. De fapt, 
la cei șapte ani și jumă
tate, Carla Roxana a 
fost de două ori pe po
diumul primului loc. Pen
tru învățătură și pentru 
talentul interpretativ în 
muzica ușoară.

Cu un an în urmă, când 
a urcat prima oară pe 
scena unui festival, in
tr-o superbă vestimenta
ție (sarafan din catifea 
roșie, bluză albă din dan
telă, lucrate cu mână de 
artist de bunica Maria), 
Roxana a atras atenția 
prin limpezimea și puri
tatea vocii:

— A descoperit-o, la gră
diniță, dșoara Oltea, edu
catoarea. Atunci am mers 
la dna Magdalena Farago, 
care mi-a fost și mie pro
fesoară de muzică — 
mărturisește bunica Ma 
ria Iancu. A testat-o. Așa 
am prins curaj și, iată, 
la edita a V-a a Festi- 
valului-concurs de muzi
că ușoară „Voci de co
pii", din această vară, a 
luat premiul I, la -ale
goria ei de vârstă.

Părinții, bunicii, priete
nii îi spun Roxana, deși 
primul prenume este Car
ia. Dar Caria se numește 
si frumoasa ei mămică. 
Iar fetița ii seamănă leit. 
Când a văzut o fotografie 
d<'~a mamei sale, Roxana 
a in»rabat : „Buni, dar eu 
am fost mai mare ?"

. E o asemănare extra
ordinară intre fiica mea 
Caria și nepoata mea 
Ca r'if Roxana, recunoaște, 
mi lumina feririi pe 

chip, bunica.
Când a apărut pe sce

na festivalului, cu plete- 
i'-i mai lungi decât ro
chița (o rochiță din voal 
brodat, de culoarea spi
cului 
ti știi, 
rana 
doare

de grâu, lucrată ar- 
tot de bunica), Ro- 
a aaus cu ea con
st puritate, iar mo-

mentul el muzical a curs 
in armonii limpezi: „Se i 
spune că departe, intr-o i 
țară/ Acolo unde munții 
dau în cer! A început t 
așa, ca dintr-o joacă/ Uu 
carnaval, o ce mister 1“ 

„Poftiți la carnavalul 
din poveste”, îndemna, 
prin cânt, Roxana, aco- 
perindu-și, din când in 
când, ochișorii cu o reu
șită mască (tot de bunica 
meșterită). Roxana își în
soțea melodia, în aplau
zele mulțimii; printr-un 
superb desen coregrafic. O 
prezență scenică de vis. 
Un vis împlinit cu locul 
J I

In fiecare vară, Ro- . 
xana își petrece câteva 
zile de vacanța la sttă-l 
bunicii din Berbești — că, ' 
dinspre bunica Maria, 1 
străbunicii sunt maramu- i 
reșeni, iar dinspre bunicul i 
Iancu. sunt moți, in a- ' 
ceasta vară, întâlnirea de ț 
la Berbești a fost tristă. 1 

Străbunicul Petru Pop, care J 
fusese mulți ani miner la ) 
Aninoasa, a plecat pe dru- l 
mul fără întoarcere. Aco- , 
lo, in sat, Roxana a adus * 
în inima îndoliată a bu~ i 
nicii un licăr de lumină. I 
La ceremonia înhumării! 
a venit îmbrăcată în por- î 
tul popular maramure- ț 
șan, cu ie și zodii, cu 1 
lecrec și năframă. „AșaJ 
s-au îmbrăcat toți copiii j 
din sat. „M-au îmbrăcat și ț 
pe mine", s-a scuzat Ro-! 
xana. Și, Doamne, cât de ’ 
mândru îi stătea mara- ț 
mureșancă! ,

La Agenția C.E.C. din > 
Aninoasa, unde lucrează | 
bunica Maria Iancu, vin 
mulți localnici. Și aproa
pe fiecare are un cuvânt 
de admirație pentru nepo
țică. „Unde-i frumoasa 
„Cum se simte in vacan
ță ?", „Ce cântece mai în
vață ?", „S-o dați mai de
parte, că merită !“.

Așa „ca dintr-o joacă" 
a început cântecul în ca
să familiei Mare. Și, cine 
știe, dacă această joacă 
.tu va însoți, cu succes, 
drumul spre mâine al Ro- 
xanei.

LUCIA LICIU

învățătură in înțelepciunea arabă
O „Ceea ce înveți în copilărie este ca săpat în piatră".
0 „Leagă calul alături de măgar; dacă nu învață 

să ragă, învață să dea cu copita". Proverbe
0 „Cel a cărui învățătură este mart, e nobil chiar 

dacă mai înainte a fost un om simplu;' devine mare fai
ma lui chiar dacă a fost necunoscut; devine stăpân chiar 
dacă este străin și toți vor avea nevoie de el, chiar dacă 
e foarte sărac". Ibn Al-Mu Tazz

0 „învățatul nu este învățat dacă nu'are trei însu
șiri : să nu-1 disprețuiască pe cel de sub el, să nu-1 invi
dieze pe cel de deasupra sa, să nu ceară preț pentru 
învățătura sa". •

0 „Omul continuă să învețe cât timp caută știința. 
Dacă își închipuie că este învățat — și nu mai are-ne
voie de ea —, atunci este ignorant". Ibn Abd Rabbih

Selecție de I. LEAHU ■

I Mama ta îți interzice 
• să porți fustele mini șl 
î bluzele strâmte și scur- 
ț te, doar pentru bust. 
1« Ei, cc să-i faci Diana,

mamelor le e teamă că 
fetițele lor ar putea in
tra în bucluc, având fus
ta prea ’scurtă și bluzica 
prea mulată. Vezi, au 
trecut câțiva ani de tând

I și mama era la vârsta ta 
I și se îmbrăca conform 
I modei de atunci... Dacă 
♦ o vei întreba probabil îți 
ț va spune că și mama ci 
• a certat-o, doar că moda 

atunci nu era cea de
l azi. Desigur...
I Părerea mea este că iu. 
î 38 de ani nu vei mai 
• purta ceea cc porți 
* la 18 ani. Trupul ti- 
• nerei la 18 ani este pre- 
I cum o floare de cais, dar 
J vine o vreme când 
* florile cad și vine o vre-

Ansamblul folcloric 
„Pădureanca" al Pala
tului Copiilor în timpul 
unui spectacol pc scă
rile Casei de Cultură. 
l)cva.
loto. PAVEL LAZA

DIANA, j
’ i 

me când caisele se cocj 
și-apoi vor cădea și frun-Ț 
zele caisului, iar din sâm-l 
burele fructelor vor răsă-1 
ri alți copăcei. A purta] 
fuste scurte și bluze strâm.] 
te nu cred că e mai răut 
decât a face sex cu pri-l 
mul venit. Și mai vreau J 
să cred că acestea nu I 
sunt în legătură directă.]1 I 
Poți rămâne o domnișoa- ț 
ră decentă, chiar sfioasă J 
și respectuoasă, având I ; 
fusta mini cc-țl arată pi-) 
cioarclc lungi și frumoa-* 
se — dacă le ai astfel, ’ 
altfel nu are rost să porți , 
fusta mini !

Conflictul cu mama ta) 
încearcă să-l aplanezi ne- J 
gociind lungimea fustei, * 
tu pornind desigur de la » 
o lungime mult mai seur-ț* 
tă decât ți-ai dori cu a-1 . 
devărat. Merită să încerci • 
acest truc. ț

IN \ DELEANU |
I

Un gând 
și o poanta 
la CLUB T
„IJeși există un așa o-

bieei, ca tinerii să-i ia in 
râs pe bătrâni din prici
nă câ ei au nevoie de tine
rețe, nu se cade tinerilor 
să se grozăvească pentru 
asta; dacă bătrânii râvnesc 
la tinerețe, și tinerii, fără 
îndoială, râvnesc Ia bă
trânețe.

GIIAlll S N ÎME, 
(Cugetări persane)

★

Doi tineri deținuți 
celulă :

înfr-o

— Nu ajungeam aici
dacă la 18 ani nu eram
victima unei grave 
judiciare !

erori

— Cum așa ?
— Am fost achitat!

I

O speranță care va 
confirma: 

Adriana Savin
Deși este încă elevă a 

clasei a XIl-a a Liceului 
de muzică și arte plastice 
— secția grafică, din Deva, 
ADRIANA SAVIN merită 
felicitări pentru prima sa 
expoziție personală în afa
ra școlii, în orașul natal 
Hunedoara.

Vernisată la clubul 
„Constructorul", sub aripa 
tânără a RADfO-CCLCR- 
ului, expoziția a impresio
nat printr-o neobișnuită 
desfășurare»1 energică, foca
lizând inspirat un specta
col al fanteziei, îndeosebi 
al liniilor și ideilor.

Desenul ii este precis, în
drăzneț, fie în portretistică 
simbolică, personificări ale 
unor noțiuni ca meditația, 
tandrețea, lumea visului, 
expresia interioară, agonia 
etc. — adică survolând și 
explorând ideaticul din 
perspectivă filozofică, in
tuitivă, fie reținând minu
țios, cu instrumentarul tan
gent op-art-ului, forme 

transfigurative, în care au 
dat deja-n floare posibile 
ramuri ale „copacului cu 
o mie de imagini" propriu. 
Există o ingenuitate și în 
compoziția afișelor în pro
iect.

Adriana Savin poate a- 
borda nonșalant și pictura 
în ulei, ca și cea compo
zițională, ori de colaj, din 
toate întregindu-se un ta
lent mănos ca modalități 
de . expresie, unitar, totuși, 
prin viziunea tonică, acută 
în percepție și redare.

Iată cum foarte tânăra 
artă plastică din spațiul 
nostru prefigurează noua 
afirmare a aceluiași mister 
al creației, în felurimea de 
chipuri, nuanțată de sti
lul novator, de întâmpinare 
a însuși Timpului.

Un adio școlii devene în
seamnă pentru Adriana Sa
vin, sunt convins, un Bun 
venit pentru Academia de 
Arte Frumoase.

EUGEN EVU

In 1963 Brad Whitford, 
în vârstă de 11 ani, se 
apucă de cântat la trom
petă la școala generală. 
Un an mai târziu el ur
mărește la televizor con
certul grupului The Bea
tles, invitat la showul 
lui Ed Sullivan. Imediat 
după acest show Brad 
se închide în pivniță și 
își construiește prima lui 
chitară. Mai târziu își 
cumpără o chitară ade
vărată și începe să cân
te melodii la modă, cum 
ar fi Gloria și Louie 
Louie. După ce se fami
liarizează cu chitara, Brad 
se înscrie la școala de 
muzică din Berkley, unde 
studiază doar un an pen
tru că el considera că 
practica este mai impor
tantă decât teoria în ca
riera de star rock’n’roll. 
De la vârsta de 16 ani 
devine chitarist în forma
țiile Teapot Dome, Earth 
Incorporated, Cymbals ’ 
Of Resistance și Justine 
Tyme. Justin Tyme este 
grupul care l-a consacrat, 
el susținând numeroase 
concerte (în urma cărora

MUSIC BOX AEROSMITH
a putut înapoia banii îm
prumutați de la părinți 
pentru a-și cumpăra chi
tara) și fiind remarcat 
de Stevcn Tallarico. Când 
Tabano a părăsit forma
ția Aerosmith, Brad a fost 
rapid introdus în grup.

La scurt interval de 
timp după venirea lui 
Brad în grup, Frank Con
noly (cunoscut și sub nu
mele de Frank Fater) un 
organizator de concerte 
din Boston îi descoperă 
și Ze propune o probă la 
teatrul Old Fenway. 
Showul a fost un succes 
remarcabil, entuziasmat 
managerul spectacolului, 
John 0’Toole< plătind 
cheltuielile, iar Connoly 
semnând rapid un con
tract cu ei. Connoly a se
sizat că membrii forma
ției se completează reci 
proc, iar dacă atracția lui 
Aerosmith o constituie 
duetul Tyler-Perry, baza 
solidă o formează trioul 
Whitford, Hamilton și 
Kramer adică secția rit
mică a grupului. După 
ce au chefuit în New 
Hampshire, New England 

și Neto York, Connoly îi 
cazează pentru cinci luni 
la hotelul Manchester 
Sheraton din Boston, unde 
membrii grupului exer
sează și compun piese 
noi. Pentru managerul 
Connoly grupul Aero
smith este o povară prea 
mare și de aceea ei plea
că la New York, unde 
semnează un contract cu 
managerii: Steve Leber 
și David Krebs.

Clive Davis, editorul 
șef al casei de discuri 
Columbia, i-a ascultat la 
clubul Max Kansas City 
din Manhattan, și fiind 
mulțumit de showul lor 
le propune un contract. 
Astfel, în vara lui 1972 
grupul Aerosmith sem
nează un contract cu ca
sa Columbia, în valoare 
de 125 de mii de dolari. 
In acea perioadă trupa 
cea mai renumită era 
New York. Dolls. In apa
rițiile live ci sunt foarte 
excentrici, îmbrăcați în 
haine femeiești, fardați 
strident pe față și Cu pă
rul tapat și având o con
cepție muzicală revolu-

(VI)
ționară. Grupul Aero
smith, și în special Ste
ven Tallarico îi invidia 
pentru succesul lor, ei 
continuând să cânte în 
cluburi cu speranța că 
odată vor fi tot așa de 
renumiți ca și New York 
Dolls.

In toamna lui 1972 gru
pul face primele înre
gistrări în studiourile In
termedia Sound cu pro
ducătorul Adrian Bar
ber. Materialul a fost fi
nalizat în două săptă
mâni și s-a intitulat „Ae
rosmith", pe el figurând 
două compoziții impor
tante pentru istoria gru
pului Mama Kin (una 
dintre piesele cele mai 
îndrăgite de Steven, de 
aceea și-a tatuat acest 
nume pe brațul drept) 
și Drcam On. In timpul 
ședințelor de înregistrare 
Tallarico își schimbă nu
mele în Steven Tyler, nu
me acceptat de ceilalți 
componenți ai grupului.

(Va urma)

IIORIA SEBEȘAN

•.v-y.wv.v.v.y.y .y.y;w.y.w>
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Țigani de vatra „BERLINEZII"
Țigani sau romi. Poți să 

le spui și așa și așa că nu 
se supără. Ba, o față mai 
suspusă a unei asemenea 
comunități se arăta chiar 
intrigată că cineva se su
pără pentru că se spune 
țigan. „Asta suntem, dom
nule dragă. Cum dumnea
voastră sunteți români, noi 
suntem țigani cetățeni ro
mâni".

De unde vin, unde se 
duc ? Cine să știe cu si
guranță. De-a lungul isto
riei lor au tot migrat. Și 
totuși în județul nostru 
s-au stabilit din vremuri 
pe care le găsești consem
nate în monografiile loca
lităților respective, comu
nități de țigani. Ei își spun 
„de vatră", adică stabili.

/Xm scris despre țiganii 
„de vatră". O facem și a- 
cum și o vom mai face. 
Pentru că și țiganii sunt 
concetățenii noștri, ale că
ror probleme sociale și e- 
conomice societatea nu s-a 
prea străduit să le rezol
ve. Nici măcar liderii lor, 
mulți veroși și putrezi de 
bogați (dai și pe aceștia 
bogați îi poți număra pe 
degetele de la două mâini), 
în rest — sărăcie, mizerie 
și ignoranță; și blamul pu
blic fără alegere.

*• * *

Ei s-au oploșit pe aceste 
locuri, potrivit mărturiei 
unui locals ic, înainte do 
secolul care se încheie. A 
fost un fierar potcovar cu 
familia lui. S-a așezat pe 
locul unde drumul spre 
Blăjeni se desparte de șo
seaua Brad — Abrud, pe 
teritoriul comunei Buceș. 
Un ciuf le-a zis „berlinczi" 
și „berlinczi" au rămas.

Am poposit zilele trecu
te la „berlinezi". Repede 
S-a făcut cerc în jurul nos
tru. Niște străini printre 
ei înseamnă oricând ceva 
deosebit.

Baza coloniei de la Bu- 
ceș o constituie salariații 
și pensionarii. Câte 7—8 
din fiecare categoric. Ei 
sunt baza materială, dar 
și baza de autoritate a ei.

Traian Brâtina e pensio
nar de la mină. „în colo
nie — spune el — trăiesc 
150—200 de suflete. Sunt 
foarte mulți copii și ti
neri".

în ciuda vicisitudinilor 
In care trăiesc, copiii și 
tinerii sunt frumoși și să
nătoși.

Ioachim Butuca se apro
pie de 70. „Noi suntem 
de-ai locului, domnule, aici 
am trăit de când mă știu. 
Pe noi nici la Bug nu ne-a 

„Suntem — nu ne este rușine cu asta — țigani cetățeni români".

dus Antonescu". E mândrie 
de om statornic în ce spu
ne bătrânul țigan. Dar în 
câte familii de țigani amin
tirea acelor vremuri în
seamnă jale și durere !

Liderul neoficial, dar de 
toți recunoscut al coloniei, 
este Iulian Cîrcel — mun
citor la mina Barza. Toa
te păsurile pe care berli- 
nezii vor să le spună lu
mii prin intermediul zia
rului se filtrează prin per
sonalitatea lui. Și omul 
acesta are personalitate.

— Care sunt, die Cîrcel, 
problemele acestei mici 
omunități de romi de la 

Buceș ?
— Nu știu exact la ce 

vă referiți. Aici trăiește o 
colonie de romi. Are pro
bleme deosebite. Toți sunt 
săraci și cu copii mulți. 
Salariați și pensionari sun
tem puțini. Restul copii, 
femei, bătrâni care ar tre
bui să se bucure de un a- 
jutor din partea statului 
ca să-și ducă viața mai 
departe.

— Ce preocupări au oa
menii acestei colonii ?

— Sunt muncitori. Pu

Puradeii se bucură, deși vara asta este capricioasă.

țini salariați la stat. Gel 
mai mulți cu ziua pe la 
gospodarii din comună.

— Cât plătesc oamenii 
pentru o zi de muncă a 
unui rom din colonie ?

— Depinde de muncă. 
10—15 000 de lei și mân
care. La sfârșitul zilei unii 
care au suflet bun mai 
dau o bucată de slănină, 
2—3 ouă, ce are omul prin 
gospodărie șl ce-1 lasă ini
ma să mai dea. Forța de 

muncă disponibilă din co
lonie e căutată, dar de pe 
o zi pe alta. Nu e un câș
tig sigur.

— Cum vedeți ieșirea 
din această situație ? Mulți 
dintre cei din jurul nostru 
sunt tineri care mai câș
tigă un ban muncind oca
zional, dar foarte mulți 
sunt copii care în 5—6 ani 
vor deveni adulți.

— E rău de tot. Eu o 
soluție nu văd. Meserii a- 
vem, de fierărie, potcovă- 
rie, tinichigerie, dar cine-ți 
comandă o lucrare, că ta
bla zincată e scumpă, fie
rul de forjă e scump l

— Vreți să spuneți că 
meșteșugurile pe care le-ar 
putea practica romii din 
colonia „Berlin" nu au cău
tare în zonă ?

— Nu prea au.
— Dar dacă v-ați asocia 

să lucrați ca o societate 
comercială ?

— Nu se poate. Sunt 
mari impozitele pe capul 
societăților comerciale. 
Sunt în colonie meseriași 
destul de buni în toate do- 
meniile, chiar și în con
strucții, dar ei nu au pu

tere financiară să-șl des
chidă o activitate pe cont 
propriu.

—- Câți dintre trăitorii 
din această colonie au în 
proprietate măcar un ar de 
pământ, pe care să-și cul
tive legume ?

— Nici unul.
— Și nu puteți cum

păra ?
— Gine vinde pământ la 

Buceș, domnule ?

BERLINUL CA PIAȚA 
DE FORȚA DE MUNCA

Așadar, averea lor — pă
mântul de. sub casă și un 
petic de cer. Garanții că
tre bănci pentru a lua un 
credit cu care să deschidă 
o activitate pe cont pro
priu — zero. Singura lor 
avere — cele două brațe 
de muncă. Pe acelea le în
chiriază pe 10—15 000 lei 
cu ziua unuia azi, altuia 
mâine. Formele de protec
ție socială instituite de stat 
— ajutor social bănesc lu
nar, ajutoare ocazionale 
pentru cazuri de deces, 
alimente și haine primite 
de la anumite asociații in
ternaționale de binefacere 
sau prin Crucea Roșie — 
ajung mai greu la țigani, 
dintr-un motiv sau altul.

Luăm sub titlu de in
ventar afirmația lui Loghin 
Butuca, deoarece în ziua 
documentării n-am avut 
posibilitatea să o verificăm 
prin primarul Buceșului: 
„în 1990, când au venit a- 
jutoare din străinătate, 
nouă, țiganilor, nu ne-au 
dat din acelea. Ne-au dat 

conserve de legume din 
magazinul sătesc, pe care 
nu le cumpăra nimeni. A- 
Ifutoare au mai venit și de 
când este primarul de a- 
cum, dar mașinile trag la 
el acasă". Sub același titlu 
luăm și afirmația Vitoriei 
Butuca: „Fetița mea a 
fnuncit la primar, la adu
nat de prune. A plătit-o 
cu o pereche de pantaloni 
de Ia ajutoare”.

Pe piața muncii, munca 
cu ziua a țiganului berli- 
nez e foarte zgârcit dră
muită la bani. Sofia Si
mina a venit în colonie să 
caute forță de muncă pen
tru activități agricole de 
sezon.

— Ați reușit să angajați 
pe cineva ?

— Nu. Cer prea mult, 
dar mai vin și mâine.

La solicitările de azi pe 
mâine se rezumă sursele ■ 
de venit ale celor din co
lonie, care sunt apți de 
muncă, dar nu au altă 
sursă sigură. Tranziția 
mușcă dureros din viața 
acestor oameni; o viață Ia 
marginea satului, Ia mar
ginea societății, de cele 
mai multe ori la marginea 
condiției umane. Țigănie 
— rai beteag, vorba poe
tului.

ION CIOCLEI, 
B. TURDEANU 

Fotografii: 
ANTON SOCACI

Minerii de la Brad, 
la ceas de sărbătoare

Sâmbătă, 16 august, res
pectiv duminică, 17 august 
a.c., la Brad s-a sărbăto
rit Ziua Minerului. Șirul 
manifestărilor a fost des
chis pe stadionul de fotbal 
din Botău, unde s-a dis
putat finala la fotbal do
tată cu Cupa „Minerul", 
titlul de campioană a ac
tualei ediții fiind obținut 
de către echipa Sectorului 
Carpen.

Duminică, în parcul mu
nicipal din Brad, s-a des
fășurat un atractiv fes
tival de folclor, unde s-au

Lichidare și fără listă?
Iată că după semnalele 

de cădere și de lichidare 
a unor firme care au fost 
cuprinse în lista celor 17, 
aplicată imediat după 
plecarea negociatorului 
Thomsen, încep să apară 
și în județul nostru (fără 
să figureze până acum, 
poate, pe nici o altă 
listă oficială) unele pro
bleme de natură asemă
nătoare, ce anticipează 
posibile lichidări în vii
torul apropiat Dar să 
vedem, concret, despre 
ce este vorba.

După cum rm fost in
formați din partea con • 
ducerii S.C. Devacomb
(fosta întreprindere de 
nutrețuri combinate Min
tia) la sfârșitul săptămâ
nii trecute, ca urmare 
a acumulării unei dato
rii de peste 80 milioane
lei șl imposibilității fi
nanciare de acoperire pe 
moment a acesteia, FREE 
Deva a întrerupt furni
zarea energiei 
pentru agentul 
«mintit Intr-o

electrice 
economic 
asemenea

situație, evident că nu mai 
există posibilitatea de
rulării activității, în stoc 

I ,-CUVÂNTUL ,LIBER“ este ziarul cel mai | 
■ apropiat de dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea mai | 
| avantajoasă de a intra in posesia lui. ■>

Din păcate, cheltuielile continue sporite I 
| cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, , 
* intr-o economie de piață demolatoare, ne o- • 
I bligă să majorăm și noi prețul ziarului. t
J Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PE • 
I LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ | 
j LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este în conți- ] 
| nuare evident, de șapte exemplare primite gra- ‘ 
«tuit pe lună față de cumpărarea ca bucata, I 
| adică iunțătate din prețul abonamentului. J

NU UITAȚII REÎNNOIȚT ABONA- I 
I MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER**. Iar dacă j 
> nu avoți abonament, solicitați factorilor poș- J 
I tali să vă facă. * |
J FOARTE IMPORTANT 1 Abonamentele se . 
I fac la ghișeele oficiilor poștale din județ șl la | 
i factorii poștali — numai cu bani In numerar * 
J —. iar Ia Rodipet, la sediul din Deva, in I 
I numerar și prin virament. Relații la telefoa- I 
Inele 211007, 233178. *

RĂMÂNEȚI GU NOII 1
RĂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

întrecut mai multe forma
ții din zonă. Invitați de 
onoare la sărbătoarea mi
nerilor brădeni au fost 
cunoscuții soliști de mu
zică populară Vaslle Co- 
nea și Traian Lazăr.

De asemenea, un moment 
de interes l-a reprezentat 
tombola de duminică, în 
care S.C. Unic Impex SRL 
Podele, prin patronul aces
teia, Cristian Indrieș, a 
oferit celor mal norocoși 
participant: o gamă intere
santă de obiecte și pro
duse de uz casnic. (C.P.).

găsindu-se aici tncă o 
bună cantitate de nutre
țuri fabricată pentru 
fosta Avicola Mintia, care 
sunt valorificate pe mă
sură ce există solicitări 
de la diverși beneficiari. 
Firește că în astfel de con" 
diții nu se mal poate 
face nici aprovizionarea 
cu materie primă nece
sară fabricării furajeloi 
combinate.

Pornind de la faptul ei 
în zonă (și nu numai aici) 
se găsesc și alți opera
tori economici cu datorii 
mult mai mari față de 
FREE, decât cele acu
mulate de Devacomb, se 
fac tot felul de supoziții, 
eonsid?rându-se că situa
ția respectivă ar fi dic
tată de unele interese 
obscure, falimentul pu -
tând înlesni șl o cumpă
rare, poate, pe bani mai 
puțini a firmei în cauză. 
Cu sau fără liste, deci, 
este posibil ca un agent 
economic să cadă ori
când victimă conjunctu
rii actuale a economiei 
de piață complet debu 
solate. (N.T).
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BERBEO BALANȚA
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Liniștiți-vă înainte de 
reacționa la evenimen

tele foarte rapide. Fina
lizați ce-ați început. Re
lații tensionate cu par
tenerii de afaceri. Mult 
de lucru la serviciu și 

. acasu, dar faceți față.
Atitudinea dv inconstan
tă trezește semne 
întrebare CaDacitate 
concentrare minimă, 
simțiți însingurat

TAUR

£

i5
i

I
i

s■

l 
I 

i
•:
I

i
5

de 
de 
Vă

E 
niți. 
ce, cheltuieli. Ideile dv. 
extravagante i-au ram 
plictisit pe cei din jur. 
Vineri e posibil un con
flict cu o autoritate. 
Dorința de libertate duce 
la' tensiuni în familie. 
Nu e momentul pentru 
schimbarea radicală ce o 
doriți. La serviciu, 
crurile merg bine.

cazul să va 
Preocupări

GEMENI

odih- 
casni-

ltl-

Doriți să călătoriți, 
sunt posibile 
te. 
limitată miercuri, 
ficați informațiile, 
piciunile dv sunt înteme
iate. In casă relații 
cim tensionate, diverse 
probleme. Sensibilitate 
deosebită față de neca
zurile celor 
I.iini 
tea ; 
mult.

dar 
acciden- 

Șansa câștigurilor e 
Veri- 
sus-

evitați
vă noate

din jur. 
comodita- 

costa

RAC

Nu 
plecați, 
pusă, 
prooună o colaborare in
teresantă. Sunteți foarte 
tensionat. Cu prudentă 
si autocontrol puteti 
depăși această stare Po
sibil să găsiți un asociat, 

prieten. Capacitatea 
• e comunicare e maximă. 

P-obabil o să ajutați o 
rudă bolnavă, luni.

vă ambalați să 
în călătoria pro- 
Posibil să vi se

LEU
Prea implicat 

șional, 
tenerul 
risc de. 
nevoie de < " 
țelegere în viața parti
culară Vi se 
ajutor. Deși 
tele iau o 
neașteptată, 
câți. 
Luni, posibil să 
tuiți pentru a face 
priză copiilor.

profe- 
vă neglijați par
taj. Miercuri — 

accidente. E 
ordine Și hi-

solicită 
evenimen- 

întorsatură 
vă descur- 

Atenție la sănătate, 
chel- 

o sur-

FECIOARA
Șanse mari de 

guri. Miercuri, vă sim
țiți în stare de orice, 
dar e preferabil să stați 
" ’,"1 Pregătiți-vă de 

cu ci- 
Fiți 

cel 
O

remon- 
psihic.

♦
Luni, vâ ne-

câști-

liniștit 
un duel : verbal i 
neva de talia dv. 
mai indulgent cu 
ce greșește tvineri). 
aniversare vă 
tează fizic și 
Sfatul unui vârstnic 
binevenit, 
mulțumește ceva.

Intr-o problemă veche J 
ați putea primi ajutor. 5* 
Fiți atenți la anturaj ;S 
cineva vrea să vă facă >C 
rău. Joi puteți demara!; 
o afacere mai deosebită." • 
Posibile probleme fi ■ ., 
nanciare, accidente. 5j
Sunteți forate fericit J 
sâmbătă, 
lațiile 
viață, 
poziția

-r
forg-te

Atenție în re- 
cu partenerul de 

Reconsiderați-vă 
în familie.

SCORPION

Foarte sensibil Ia < 
problemele din familie, ț 
E mai bine să spuneți > 
adevărul Joi, o relație J 
sentimentală poate de-d 
veni de afaceri. Fiți* 
mai cooperant acasă. A-jj 
veți succes in câștigarea 
de noi adepți. Conști
inciozitate! dv lasă 
dorit. Indispoziția 
trece, dar trebuie 
munciți din greu.

]•

dej 
vă J 
să 5

SĂGETĂTOR
Vă certați cu colegii. 

Multe drumuri, acte de 
semnat, miercuri. Pro
blemele de familie vă 
preocupă. Sunteți 
pragul unei crize 
personalitate, deci 
ție la 
Sunteți 
venturi 
dat de 
plăcute 
necazuri.

în 
de 

âten- 
șetii.

spre a-
relația cu 
înclinat 
și riscați să fiți «ț 
gol. Companii f 
dar și posibile

f:CAPRICORN J
Aveți putere de con- ț 

vingere maximă. Puteți ț 
gafa, luat prin surprin- J 
dere de evenimente. Joi J 
succesul vă face j vă< 
simțiți altul, 
lămuritoare 
rul se impun, 
și surprize plăcute 
sfârșit 
Norocul 
serviciu, 
posibilp 
teptate.

ă
Discuțiile 5 

cu partene- J 
Odihnă £ 

la 5 
de săptămână. £ 
vă surâde laj 
unde luni sunt»* 

realizări neaș- 5 I
VĂRSĂTOR >

Sunteti obosii dar vă’ 
autodepășiți. T':„ 
outeți face greșeli mari,! 
deci evitați initiative - j 
le. Joi e o zi norocoa- ■ 
să pe toate planurile. ' 
Activitățile fizice vă potj 
provoca 
zolvați 
record; 
gazul 
Fiind 
puteți 
tubi'.d

;■Miercuri
»

■

■
R

■

ră-
iii. ;! 
vă.; 

h

nepiăceri. Re-< 
totul timp ;
acordat’-vă 1 

ur.et excursii. J 
p’ea posesiv i 
certa cu persoana J1

• !I
■PEȘT1 ;

Relația cu familia nu ! 
e cum vă doriți Faceți j! 
bună ur.piesie unor per-1 
soane sus-pvse Nici o J 
șansă să scăpați de cu-1 
rățenie, țoi. Veți obține! 
mai mult ev duhul biân-J 
deții în relațiile 
familie. Sprijin, 
preocupări oculte, 
minica — excelentă pen-; 
tru " sport și i ’ 
Realizări 
datorate i 
inventivității. •

I

■
I 
k

dej 
vesti, • '
Du- ;•
npn. •.

mișcare. «[ 
profesionale ![ 

inspirației șij!
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AU ÎNCEPUT 

SCUMPIRILE 

DE ... TOAMNA

Nici nu s-a terminat 
bine vara și nici n-au 
venit încă indexările de 
salarii anunțate începând 
cu luna august a c. că 
pi c .urile au și început sa 
miște serios, în sus, 
bineînțeles Creșterile, u- 
nele motivate, altele nu, 
sunt în gen -ral cam de 
10—15 pro.-ente, ținând 
pasul cu indexările pro
mise, pe care cei ce au 
posibilități le aplică, iar 
cei ce nu găsesc resurse 
amână totul pe altă dată, 
cum au făcut-o și până 
acum. Rău este că pro
fitând de deruta ge
nerală existentă în pri
vința stabilirii prețuri
lor, în numele economiei 
de piață, mereu păgubi
tul de cumpărător este 
„jumulit" cu vârf și în
desat de valul scumpi
rilor la cumpărarea pro
duselor de care are stric
tă necesitate. (N.T.).
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IN ORICE 
OCAZIE 

PUBLICITATE 
PKlN 

„CUVÂNTUL 
LIJEd“

-

S C. MOL ROMÂNIA S.R.L. J
ANGAJEAZĂ PENTRU DEVA

V ânzâtor i/Gestionari
V ânzâtoare/Gest i onare

pentru complexul de deservire carburanți tip MOL 2000

Prezintă avantaj:
« EXPERIENȚĂ•ANTERÎ.OARĂUSiUuMEML
« PERSONALITATE COMVNICAT(g& SERVI AI < 

« CUNOAȘTERE Alt MBHiMĂGHIKRE

Persoanele interesat* vor trimlte^CVfscrt* de mknă/copie 
dupâjllpternâ studii, fotograf)Breezier judlciar^ptnăja data 

-'de 05 Septembrie.1997 pe adresa:- 
S.Ct/MOt»ROMANIA SRX.<2900 Arad. B-dul.’D«e5»bal.’nr2-4<------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Pentru instalații de încălzire centrală:
- RADIATOARE DIN FONTĂ
- CAZANE (24KW) DIN FONTA, 
pe cărbune sau gaze.
Td.GV420S620/4208885; QSM644225

Firma’MAITNA produce, livrează 
si instalează.in 24 de are,. 
în orice localitate jiin țarăj 
BRUTflRII
MATINR

performante, economice, adaptate 
fainii românești, omologate de 

RENEL și avizate de Ministerul 
k Sănătății. £

/^Brutăria standard de 100 pâini de 400 g pe oră consumă \
3,5 kW/li și costă 16.954.000 lei (fără TVA), 1

B-dul luliu Maniu (fost Armata Poporului) rr. 6, sector 6, " 
77202 București TeVfax: (01) 410 43 77;

TeLceL: 018 60 33 46; fax: (01) 771 57 68 
e-mail: matina@mbjoknetro_______

Vixrtați-ne la INDAGRA '97 
între 7-11 noiembrie 1997

RECEP PLUS
• HÂRTIE
* CONSUMABILE pentru orice tip de 

IMPRIMANTE și COPIATOARE 
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P

Tel. 212720 210205
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-nâ lecolXele finuc S rt-
Singura societate care asigură culturile 

agricole din România 
AGRAS ASIGURĂ

CULTURILE DE CÂMP, RODUL VIILOR. 
POMILOR ȘI HAMEIULUI.

Asigurările agricole AGRAS dau dreptul 
producătorilor agricoli asigurați la despă- 
guoirea pagubelor provocate de grind? ă. în
ghețul timpuriu de toamnă sau cele târzii 
de primăvară, ploi 
bușiri și alunecări 
cendii provocate de 

FOARTE

sau cele 
torențiale, furtună, pră* 
de terenuri cultivate, in- 
descărcări electrice. 
IMPORTANT !

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

AGRAS ASIGURA DE ASEMENEA 
Clădiri, alte construcții și materiale 
pozitate, pentru daune provocate de 
cendii și alte calamități.

Mașini agricole, utilaje și 
tru cazurile de avarii.

Bunuri gospodărești pentru 
furt.

Bovine 
Caprine 
Ovine 
Cabaline
Asigurările se fac pentru

instalații

cazurile

de- 
in-

de

de 
da-

cazurile 
mortalitate sau sacrificări de necesitate* 
torate unor boli sau accidente.

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

VÂNZĂRI- 
CUMPĂRĂRI

• UZO Balcan vinde 
din stoc: făină import 
Ungaria BL 55 — 2320 
plus TVA, nr. «o — 
2140 plus TVA, făină 
din producție proprie, 
tip 505 — 1800 plus 
TVA.

Prețurile sunt fran
co depozit Be va.

Pentru contracte 
peste 50 de tone 
transportul este gra
tuit. Relații la tel.: 
054/711752. Telemobil : 
092281880. (7297!

• S.C. EXETeeh 
COMPUTERS S.R.L. 
vă oferă la cele mai 
mici prețuri calcu
latoare; imprimante; 
consumabile ; acce
sorii. Deva, Pța Victo
riei, nr. 2 A (IPID, 
et. 4, cam. 101, tel./ 
fax 212430; 213730;
interior 171

• Făină albă Un
garia, BL 55 — 50
kg/sac: BL 55 — 1/1 
-- 15 kg/bax; Bl.
8o — 50 kg/sac. Ca
litate garantată. Tel./ 
Fax 057/281116.

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral lleva, 
preț informativ, 70 001) 000. 
Tel. 224951, după ora 16..

<7295)
• Vând $i montez par-*

brize auto toate tipurile. 
Deva, str. Drago7 Vodă, 
nr. 14. Tel. 225075. (7464)

• Văn<l raba izotermă, 
Stare perfectă de func
ționare. Brad, tel. G50390.

(7281.)
• Vând apartament 2 

camere decomandate, ul
tracentral. Preț negocia
bil. Tel. 613781.

(186571)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potențâ, frigiditate, afro- 
disiacc. 01 — 6376273 ;
018—606134.

• Vând apartament 4 
camere sau schimb eu 
două apartamente sau 
două garsoniere (diferite 
posibilități!. Tel. 625950, 
627775.

(7300)
• Vând caroserie Dacia 

1100, preț negociabil. 
Sântubalm, nr. 15 A, după 
ora 20.

(7603)
• Vând apartament 1 

camere, central, garaj,

boxă sau variante — în
chiriere, schimb. Telefon 
231367.

(7602)
• Vând Dacia 1310, fa- 

I ricațic 1987. Bretea Mu- 
re.ai'ă. nr. 19 Tomuța.

(7601)
• Vând apartament 2 

Canute etaj 11, ultra
central, Deva Informații 
tel. 212661, 218795, în-

■ tie orele 9—17.
(7273)

• Vând apartament 2 
camere, . Micro 15, bl. 18, 
ap. 63, Deva.

(7169)
• Vând teren intravilan 

in Cristur, la șosea. In
formații 661716.

(7293)
• Vând Renault Trafic 

Diesel, înmatriculat, plus 
CI. Tel. 217267.

(7612)
• Vând (schimb) apar

tament 4 camere, Deva, 
M. Eminescu, bl. II, cu 
două camere. Tel. 622357.

(7619)
• Vând apartament 2 

camere mobilat. Miero 15, 
Deva, bl. 81, etaj IV, In
formații, Hațeg 770058, 
Stegărescu Ion.

(6276)
• Vând Skoda L 120 

reparație capitală. Tel. 
713551, după ora 18.

(6811)
• Vând apartament cu 

gaz 2 1/2 camere. Infor
mații la tel. 728263.

(6818)
• Vând două tractoare 

llanomag 32 CI’, Deutz 
18 CP. Tel. 723123.

(6819)
• Vând talon Dacia 

1300, preț negociabil. 
Tel. 651077.'

(6893)
• • S.C. Mercur S.A.
Brad organizează în data 
de 2 septembrie 1997, ora 
1(1, licitație neutru vân
zarea unei clădiri compu
se din parter plus etaj în 
suprafață de 437,92 mp, si
tuată în Gurabarza. Infor
mații. tel. 054/650958

(6891
• Cumpăr eofirne cerb,

8—9 mărci/kg. Tel. 059/ 
419926, orele 8 10; 20—
23 (MP)

• &ăutați un loc 
de muncă? Noi vi-1 
oferim ! Firmă de 
distribuție produse 
alimentare și cosme
tice angajează : a- 
genți comerciali pen
tru zonele: Valea 
Jiului, Hunedoara, 
Deva. Condiții: auto
turism personal, ex
periență în domeniu, 
vârsta 22—40 ani. 
Tel. 092/291348.

(7299)

(COMEMORĂRI]

• Au trecut treî 
ani de când s-a stins 
din viață, la doar 38 
de ani

pit. maj. ION 
PAIAȚĂ 

bunul nostru coleg 
și prieten. Dumne
zeu să-1 ierte și să-1 
odihnească ! Colegii 
de Ia Serviciul Ju
dețean de Poliție 
Transporturi Hune
doara (Simeria). Nu-1 
vom uita niciodată!

(7GO7/8)

Cjecesk 1
• Colegii de ia 

Inspectoratul Școlar 
al județului Hune
doara sunt alături de 
familia Szemethy la 
greaua pierdere pri
cinuită do decesul 
celui care a fost 

prof. SZEMETHY 
PETRE

Sincere condolean
țe (7606)

prof. SZEMETHY 
PETRE 

suntem alături dc doam
na Monica Szemethy. 
Menaru și Mariana Blă- 
jean. (7470)

• Dumnezeu să-1 
odihnească pe bunul și 
dragul nostru prieten

PETRU SZEMETHY 
eminent profesor ti” 
engleză Suntem a- 
lături de Mona și 
Adini. Familia Lucia 
și Nicoîae Slanciu.

• Soția Dorina, fiul 
Remus, nora Ileana și 
nepotul Claudiu a - 
nunță cu durere în
cetarea din viață a 
celui care a fost

CONSTANTIN 
I'fRTAT 

înmormântarea, azi, 
ora 13, la Cimitirul 
Bejan.

(7611)

• Cu sufletele în
doliate și pururi ne
mângâiate soțul Gheor- 
ghe, fiul Ciprian, soa
cra Lucreția cum 
nații Gavrilă ș] Vio
rica și nepoata Lili
ana anunță pierderea 
pentru totdeauna a 
scumpei lor 
profesoare LETITIA 

JULA 
înmormântarea are 

loc miercuri, 20 au
gust 1997, ora 13 în 
Vața de Jos. Nu te 
vom uita nicioilM"’ 

(6895)

GRUPUL ȘCOLAR SPORTIV 
DEVA

Organizează in zilele de sâmbătă, 23. 09. 
și duminică, 24. 09. 1997, ora 9, concurs 
de selecție la gimnastică, pentru clasele I—IV 
și Ia atletism, neutru clasele V—VIII.

Relații suplimentare la tel. 217015.

PRESTO NICO AUTO 
S.R.L.

Comercializează

PIESE AUTO IMPORT:

Amorlizoare, segmenți, cuzineți, garnituri 
chiulasă, capete bară, pivoți, plăcuțe frână, 
rulmenți, filtre, curele, burdufuri, capete pla
netară, uleiuri, anvelope, accesorii auto și multe 
altele.

CASTROL — BOSCH — MICHELIN — 
DUNLOP — SACHS.

Deva, bdul Decebal, bloc D, parter (colț 
cu strada Zamfirescu). Telefon 054/221201, 
irogram 9—19, sâmbătă 9—14.

Oferte de ] 
SERVICII I

• Executăm armătura
la case, stâlpi, cadre, 
plansec. oricât af fi de 
complicate, la prețuri con
venabile. Tel. 057/260431, 
dună ora 18. (7291)

• Angajăm urgent bar
mani și debarasatoare. 
Tel. 211121

(7605)
• Inspectoratul de Pro

tecția Plantelor și C.F. 
Deva anunță concurs pen
tru ocuparea postului de 
contabil in data de 28. 08. 
1997. Relații <a sediul 
I.J.P.P.C .1' . Deva, telefon 
216117.

(7613)

• Adio, domnule 
profesor

PETRU SZEMETHY, 
Din ceea ce știm 

azi, parte vâ dato
răm. Veșnică recu
noștință. God rests 
your soul ! Lucian și 
Bogdan Stanciu.
• tn aceste momente 

de mare tristețe prici
nuite de decesul celui 
care a fost

• Elevii și cadrele di
dactice din comuna Va
ța aduc un ultim și 
sincer omagiu

prof. LETIȚIA JULA 
plecată fără de veste 
dintre ci. dar lăsând în 
urmă modelul rar al con
știinciozității și 
ții profesionale 
rână ușoară !

demnită- 
Fie-i ța-

(6896)
• Familia Selagea Sabin 

exprimă vărului Gheorghe 
Jula și fiului acestuia 
Ciprian sincere condoleanțe 
și întreaga lor compasiune 
pentru pierderea sjum 
pei lor soții și mame 

prof. LETIȚIA 
Dumnezeu s-o 

s-o odihnească!

JUI.A 
ierte și

(6897)
.•.W.WAVAW.VAW.W.W/AVAV/AW.VA

< CORPUL GARDIENILOR PUBLICI J
< AL JUDEȚULUI HUNEDOARA £
? cu sediul în Deva, str. Gli. Barițiu, nr. 5 j 
•I Organizează concurs în data de ' \ III. i
< 1997, ora 9, în vederea ocupării postului de 5
£ muncitoare — îngrijitoare. Vârsta maximă 40 ț 
j de ani. .*
< Relații suplimentare la sediul unității. J
J (2018) 5

i CURSUL VALUTAR
1 18 At GUST

Cursurile incluse in această listă au Ia bază 
cotații ale societăților bancare autorizate $ă efec
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă | 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor tn I 

■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. I

1- ■ dolar SU.l — 7145 lei
I marcă germană — 1116 lei

• iot) yeni japonezi — 6353 lei
• 1 lirâ sterlină — 11959 lei
• 1 franc elvețian — 4961 Iei
• 1 franc francez — 1222 Iei
• 100 lire italiene — 421 lei

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Organizează LICITAȚIE în data de 3 sep* 
tembrie 1997, in vederea vânzării următoa
relor imobile situate în Kăcăștie:

• sediu administrativ;
• fermă 100 capete vite;
• m" ~azie cereale.
Licitația va avea loc la ora 10, la sediul 

Consiliului local al municipiului Hunedoara, 
situat in str. Libertății, nr. 17.

Informații suplimentare se pot obține Ia 
adresa de mai sus și la telefon 712543.

TRAGEREA LOTO SPECIAL 6/49 
din 17 august 1997 
46. 37, 3, 43, 34, 30.
TRAGEREA NOROC 
din 17 august 1997 

5 7 5 5 0 6 7.

OFERTĂ 
EXCEPȚIONALĂ ! 

UNIC DISTRIBUITOR
PENTRU PRODUSELE

COMPANIEI 
KOBER ROLAC 
PIATRA-NEAMȚ 

LA CELE MAI MICI 
PREȚURI DE PE PIAȚĂ

VOPSELE
Tâmplărie EMALUX 
Metal EMAIL
DIVERSITATE DE CULORI

- Lac de parchet
DUROLAC

- Grund metal și lemn
- Nitrolacuri și diluanți

VI LE OFERĂ:
MAGAZINELE VALENTIN

>1. Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, Str. Libertății, Bl. 0'1 parter, (zona gării) 
Pentru vânzări en-gross - reduceri&ubștanțiale 

și transport-gratuit)
Vă stăm la dispoziție'zilnic ințre.ofele'i83fl9’.sjȚsâihbăta 

între 9 ■ 13. Îeleton:y054-216160*

ț S.C CHIMICA S.A. ORĂȘTIE
\ Acționarii societății S.C, Chimica S.A. Orăștie sunt rugați să se

prezinte la sediul societății. str. Codrului, nr. 24, pentru ridicarea
i dividendelor pe anul 1996, după următoarea programare:

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE noiembrie DECEMBRIE’ .
Zilele lunii Litera Zilele lunii Litera Zilele lunii Litera Zilele lunii Litera
. 1-2 A 1-3 F,G 3-5 N,O 2-8 S ......

3-10 B 6-7 H 14-19 P 15 17 T,U
16-22 C 14-16 W 26-28 R 18-19 V,w,z
26-30 D.E 17-21 K.L

i. — ^.7,31 M

1
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