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LA PĂDURENI, ACASĂ
„Sărbătoarea pădureni- 

lor", la a lll-a ediție des
fășurată acasă la Drăgan 
Muntean, la Poienița Voi- 
«ii, a avut și în acest an 
elemente de noutate. Con
cursul interjudețean de 
interpretare al soliștilor 
vocali de muzică populară 
„La izvor de cânt și dor" 
a avut loc sâmbătă, pe 
scena Clubului din Ghe- 
lar- Duminică, dimineața- 
la punctul muzeistic adă
postit de casa părintească 
s-a lansat pliantul „Sărbă
toarea pădurenilor”, reali
zat de Cosmina, fiica in
terpretului Drăgan Mun
tean.

Concursul de interpreta
re nu s-a bucurat de a- 
coastă dată de o partici
pare numeroasă — 15 con- 
curenți, din 8 județe și, 
din păcate, după aprecie
rile domnilor Mihai An- 
ghel și Gclu Stan, de la 
Radio Timișoara, nota ge

nerală calitativ a fost mai 
slabă decât în anii trccuți. 
Dumnealor consideră că 
acest lucru s-a întâmplat 
din două motive: drumu
rile sunt scumpe șl cel 
care nu sunt trimiși de in
stituții de cultură din ju
dețele lor, riscă să le plă
tească din buzunar dacă 
nu câștigă premii; ceilalți, 
deja consacrați, au un nu
me și sâmbăta și duminica 
au nunți. De fapt, cele 
două motive sc reduc la 
unul — banii. Lăsând la 
o parte latura materială, 
concursul — al cărui juriu 
a fost condus de „pădu
reanca prin adopție", dna 
Marioara Murărescu, de la 
Televiziunea Națională — 
a scos în evidență câteva
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AU cAntat și au câștigat cu 
COCA COLA

Sâmbătă scara, pe pla- Romania Region în ac- i 
toul din fata Complexu- tiunile promoționale, cu ’ 
lui Lklo, din municipiul sprijinul Radio Deva. J 
Deva, s-a desfășurat o Participant! au fost în ț 
festivitate de tragere la general copii care au i 
sorți din cadrul con- ascultat muzică bună, au J 

, «ursului Coca Cola „Se- dansat și au cântat cu i 
tea o cere". cei dc la Coca Cola, i

Acțiunea a făcut parte Unii au câștigat premii i 
dintr-un program mal constând în rucsacuri și ) 

, larg al firmei Coca Cola umbrele de plajă. Tot) 
privind consolidarea pri- ca premiu a fost acor- i 

' ziției de lider pe piața dat și un GD portabil, f 
românească. Ea a fost Se poate spune așadar j 
lori'anizată de departa. că a fost o seară plină) 
mentul de publicitate de voioșie, o seară a tl- 1 
OFC/DMB 8c B, cel ce nereții pentru copii și * 
reprezintă Gocâ Cola tineri. (V.N.) )

Cosmina și Drăgan Muntean un duet de ex
cepție.

-----GLUMA ZILEI------ ,
— Pentru că te-am prins ținând-o in brațe 

pe soția mea, o să mi-o plătești!
— Mi se pare corect; Cât?

SARBATOAREA DE SUFLET A

Gestionarea patrimoniului 
silvic nu se poate face 

la întâmplare
— întrucât există multe 

controverse și incertitu
dini în legătură cu situa
ția patrimoniului silvic, 
vă rog, die director, să vă 
referiți la aceste aspecte.

— Pentru a aduce cla
rificările de rigoare și a 
risipi imaginile tenden
țios alimentate nefavora
bil la adresa activității 
silvicultorilor, voi prezenta 
succint problemele spe
cifice cu care ne con
fruntăm, fără a considera 
că prin aceasta se epui
zează discuțiile legate dc 
soarta pădurilor din țara 
noastră. înainte de toate 
aș dori să subliniez pen
tru a se înțelege bine 
faptul că direcțiile silvice 
județene funcționează pe

nanci.ar, care nu «te lot. 
deauna bine inlolcs, In 
context, aș preciza că, 
după cum se știe, în sil
vicultură volumul lucră
rilor și implicit al chel
tuielilor este legat de a- 
nuine perioade, când tre
buie să avem și resursele 
financiar» necesare Fap. 
tul că unii beneficiari cum 
ar fi S.C. Sargeția Deva,
R. A-.JI. Petroșani. R«A.C. 
Deva, S.C. Letca bacău,
S. C. CeiorOm și altele nu 
ne-nu decontat la timp 
materialul lemnos, a făcut 
să înregistrăm neîncasări 
dc peste 5 miliarde lei, 
ceea ce a îngreunat și 
plățile noastre pentru 
alți ageriți economici în 
vederea atenuării oarecum

Convorbire cu <11. ing. ION CRIȘAN, 
director al Direcției Silvice D- ,a

principiul gestiunii econo
mice, neafectând în nici 

i un fel fondurile bugetare, 
I 'fiecare acoperindu-și clici 
I tuielile din venituri pro- 
I prii, respectiv din valori- 
| ficarea resurselor la in- 
i tem și pe piața externă.

în • cazul județului nostru, 
anual se obțin ‘peste 25 
miliarde lei venituri, prin
cipala resursă constituin- 
d-o valorificarea lemnului. 
Un însemnat aport valu
tar — mal mult de 500 

' mii dolari anual — este
obținut din valorificarea 

' ciupercilor și a fructelor 
1 de pădure. Din aceste fon

duri sunt susținute lUCră- 
I rile silvice specifice pri- 
• vind împăduririle, tăierile 
' de îngrițire, asigurarea

pazei, salarizarea persona
lului și altele. De aseme
nea menționez că anual 
bugetul statului este ali
mentat prin impozitul pe 
profit care se plătește de 
către direcțiile silvice

— Efectele blocajului fi. 
nanciar, carc se resimt pu. 

I ternic in întreaga econo 
mic, v-au ocolit cumva? 

i • - Evident că nu. Există 
I un specific al activității.

mai ales sub aspect fi*

a efectelor blocajului fi
nanciar, ne-am orientat 
spre producția de export 
și am organizat exploata
rea lemnului in regie pro- 
prig în scopul- obținerii 
dc producție finită, res
pectiv a lemnului de mi
nă, celulozei, buștenilor 
și a cherestelei.

— Sunt și alți -factori 
<te constrângere pentru 
activitatea din silvicultură?

— Cu siguranță că da. 
în acest sens este suficient 
să arăt că s-a diminuat 
cu 100 000 mc cota de
masă lemnoasă a județu. 
Iul, datorită calamităților 
naturale înregistrate în
daur.a patrimoniului sil-
"ic din județele Mureș, 
Covasna și Harghita, ast
fel fiind influențați și in
dicatorii de bază -ai di
recției noastrc silvice. De 
asemenea este important 
de subliniat că, din cauza 
ploilor abundente din a- 
cest an, au fost afectați 
de distrugeri peste li# km 
drumuri axiale forestiere, 
îngreunând transportul ma- 

A consemnat
NICOLAE T1RCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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;• în partea a doua 
•Z a lunii august și 
|,până la 13 septembrie 

a.c., în unitate precum 
și în agenții economici 
șj în localitățile care au 
organizat formații civile 
de pompieri se intensifică 
activitățile ce vizează 
sărbătorirea a 149 de ani 
de la bătălia din Dealul 
Spirii și a Zilei Pompie
rilor din România.

Anul acesta acțiunile 
respective au un conți
nut spiritual mal bogat, 

ș fiind primul an în care 
< Sf. Sinod al Bisericii Or- 
5j todoxe Române .a acor- 

dat binecuvântarea pen- 
2 tru ca Sf. Ierarh „IOSIF

-----------■■■■.......

GEL NOU DE DA PAR- 
TOS* ‘, a cărui prăznu- 
lre are loc la 15 septem
brie, să fie desemnat' ca 
patron spiritual al 
pierilor români.

Aceasta implică 
cunoașterea de 
pompierii militari 
vili din județul 
a semnificației 
binecuvântări, cât 
ganizarea unor 
comune cu Biserica Or
todoxă.

în acest cadru ne-am 
propus ea în zilele de 
11—12 septembrie în fie
care subunitate militară 
de pompieri să se orga
nizeze o acțiune spiri

pom’

atât 
către 

și cî- 
nostru 
acestei 
și or- 

acțluni

POMPIERILOR 30 AUGUST ’97

(Continuare în pag. a 2-a) £

Comandantul Grupului de 
Pompieri „lancu de 

Hunedoara", 
col, GIIEORGIIE DIMA

..........

IJIII IU

tuală, iar în 14—15 sep
tembrie, cât mai mulți 
pompieri militari și ci
vili să participe la prăz- 
nuirea ce va avea loc 
în sîintelg locașe de 
cult.

Pe linie profesională 
in această perioadă se 
vor desfășura aotivități 
comemorative privind 
tradițiile de luptă ale 
pompierilor militari și 
civili, evocarea eveni-

lanseaza
70 de produse noi

Catalogul 
de 

Toamna

Galena de Aria DEVA - ora 10
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• Ioan Țoc — Hune
doara, bloc J 1, ap. 43, 
str. Barbu Dnlavrancea: 
Am retinut din scrisoarea 
dv. câteva acuze aduse 
justiției, mai nrecis unui 
anume judecător de la 
Judecătoria Hunedoara. 
Am înțeles că în faza 
Tecurs la Curtea de Apel 
Alba Iulia nu ați avut 
câștig de cauză dar că 
intenționați să continuați 
procesul la instanța superi
oară. In situația aceasta 
când un proces se află în 
desfășurare presa nu mai 
poate face mare lucru. 
Am înțeles din scrisoare 
cp soluția dată de instanță 
este ca dv. să evacuați 
în favoarea altei persoane 
spațiul de locuit pe care 
1-ațj readus în stadiul 
de locuință pe cheltuiala 
dvs. D.-c. r 
și o copie după ultima 
hotărâre iudecătorească în 
legătură cu această pro

blemă poate am fi Teușit 
să vă sfătuim într-un fel 
Până atunci nu ne rămâne 
decât să vă dorim o re
zolvare favorabilă în jus
tiție.

PROGRAM DE VOIE LA 
PRIMĂRIE

„Suntem un grup de 
abonați al ziarului „Cu
vântul liber" rare am 
dori să ne spunem păsul 
prin ziar.

Primarul comunei Cer- 
băl pe care-1 avem de la 
alegerile din anul trecut 
revine la primărie o dată 
cel mult de două ori pe 
săptămână. Dacă te duci 
la primărie să-ți rezolvi 
c problemă nu o găsesti 
decât pe agenta agricolă. 
Ceilalți — contabil, secre
tai - vin când pot și 
pleacă cum vor. Oamenii 
din comună au si ei pro- 
b t-me. Multe din ele 
putând fi rezolvate nu
mai prin intervenția pri
marului.

Despre modul cum func
ționează la noi primăria 
ne-am plâns și la prefec
tură dar n-a vent nimeni 
să ia vreo măsură". (Un 
grup de ’ocnitori al co
munei Cerbâl).

N.R. Am dat curs pă- 
sulu» locuitorilor comunei 
Cerbâl frră a reproduce 
în întregime scrisoarea lor 
(care nu e deloc măguli
toare 1' adresa autorită
ților comunale) din do

rința de a a.rage atenția 
prefecturii și prefectu
lui județului care în 
baza Legii 69/1991 au 
anumite obligații în le
gătură cu activitatea con
siliilor locale și a prima
rilor. Nu de alta dar asu
pra programului „de voie" 
care se desfășoară la u- 
nele primării, în special 
comunale, am mai avut și 
noi ocazia să ne convin
gem.

Sârbâtoarea de suflet 
a pompieri or

(Urmare din pag. 1)
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Gestionarea patrimoniului 
si vie nu se poate face 

la întâmplare
(Urmare din oaq. I)
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sei lemnoase din zonale 
Orăștie, Grădiște, Hațeg, 
Pui, Lupeni, fiind nevoie 
de eforturi și apreciabile 
cheltuieli s’i alimentare,
pentru refacerea lor.

— Despre imaginea pu
blică a silvicultorului, ce 
ne puteți spune?

— Apreciez că. în ge
neral, acensta <..>te favora
bilă. personalul silvic de 
teren îndeplinindu-și în 
mod profesional atribu
țiile, acționâr.d consecvent 
pentru arărarea integri
tății patrimoniului. Sub 
acest aspect este îmbucu
rător că in județul nostru 
nu există probleme deose
bite privind respectarea 
regimulni silvic proprietarii 
Dartinniari ai Pelor peste 
16 000 ha pe .ura. rev-mtă 
acestora, in baza L.’gii 18/ 
l!!'l înțelegând <> ase
menea .r.eresitate strin
genta Aceasta in contrast 
cu siturtule din alte ju
dețe. unde oamenii văd 
numai lemnui ru si pădu
rea uitând un lucru e- 
cent’nl. an .me ac la că 
lemn poate importa, 
da.- pădure uciodată. Tn 
context aș sublinia că sil
vicultorii nu se otnur' la 
proprietatea privată insă 
înainte de modificarea pre
vederilor Legii 18 1991 este 
foarte importam să fie a- 
do-tate o serie de alte legi

și acte normative, cum ar fi 
cele referitoare la regimul 
silvic, statutul personalu
lui silvic, legea infracți
unii si contravențiilor. Cu 
referire la imaginea cor
pului silvic, considerăm 
că afirmațiile defăimătoare 
ale dlui senator Vasile 
Lupu, după care admi
nistratorii pădurilor au 
devastat 30—40 la sută 
din patrimoniul silvic, sunt 
complet neîntemeiate, a- 
cestea neavând nici un 
suport real. întrebarea ce 
se pune este cum oare 
o persoană fizică sau 
juridică, fără cunoș
tințe în materie, ar 
putea să administreze pă
durile mai bine decât 
specialiștii silvici? In a. 
celasi timp iv este de 
ponceput ca în condițiile 
bugetului actual de auste
ritate să fie executate ac
țiunile silvice de plantare, 
combaterea tx. Iilor și dă
unătorii j." tâ.erile de în
grijire și alte lucrări în 
conformitate cu programele 
existente și cu condițiile 
impus» de protecția me
diului. Să nu uităm că 
față de alte țări europene 
noi mai avem iacă pă
duri valoroase, pe care 
trebuie să le apărăm, nu 
să le distrugem. De aici 
necesitatea gestionării, cu 
maximă eficiență, într-un 
cadru legal perfecționant, 
a întregului patrimoniu 
forestier de care dispunem.

Studențl de la arhitectură și-au lăsat, în această 
vară, amprentele talentului și strădaniilor la Caste
lul Corvineștilor, din Hunedoara.

( MARȚI, 26 AUGUST

i £ TVR I ]
l 6,00 România: ora 6 fix!;
■ 9,00 TVR Cluj.N.; 10,05
1 TVR lași; 11,00 TVR Ti- 
) mișoara; 12,. j Credo (r); 
l 13,05 Secretele nisipului

(r) ; 14,10 Șeicul (r); 14,55 
Bursa invențiilor (r); 15,05 
D.a.; 15,30 Ecdesiast '97; 
16,00 Em. în Ib. maghiară; 
17,05 Specialitatea casei
(s) ; 17,35 Medicina pentru
toți; 18,00 Tele — estival 
Camei Planet |d); 19,00

, Sunset Beach (s); 20,00
Jurnal; 21,00 Cine știe? 
(w); 23,10 Canary Wharf 
(s); 23,35 Jurnal.

CtvRR )
7,00 Itinerar turistic; 8,30 

Canary Wharf (r); 9,00
Echipa de intervenite (r); 
10,00 Cu ochii’n 4 (r);
10,45 Cultura în lume (r);

Foto: ANTON SOCACI

11.35 Sunset Beach (r); 
12,30 Savannah (r); 13,15 
Biserica satului; 13,30 Con
viețuiri; 14,30 Ce bine e 
acasă! (s); 15,10 Știri ban
care și bursiere; 15,30 
D.a.; 16,00 Secrelele nisi
pului (s); 17,00 Șeicul (r|; 
18,00 Puterea, pasiunea 
(s); 19,00 Opțiuni; 20,00 
Maigret și „prăjina" (f.p.j;
21.35 Românii de lângă 
noit aromânii; 22,00 Lec
ția de ascultare; 22,30 Ce.l 
de făcut? (dezb.ț; 23,30 
Arhive românești;.

(ANTENA l]
• • • • “ «
6.30 Tele — Dimineața; 

9,40 Viafa în l.ai (s); 10,15 
iluzii (r); 11,05 Pasărea de 
noapte (f/r); 12,35 Meda
lion; 13,10 Model Aca
demy ($]; 14,00 Știri; 14,20 
Lumină călăuzitoare (sj;
15.10 Viată dublă (s.p.j;
16.10 Madison (s); 16,50 
Iluzii (s); 17,40 Dosarele 
Antenei 1; 18.45 Telerebus; 
19,20 Știri; 19,30 Alondra 
(s); 20,30 Observator; 21,30

mentelor ce au avut loc 
la 13 Septembrie 1848 
în Dealul Spirii precum 
și un bogat program de 
exerciții demonstrative 
specifice, activități 
turale și sportive.

La aceste acțiuni 
fi antrenate cadrele 
tive si de rezervă 
familiile acestora 
cum și militarii în ter
men care își satisfac în 
urezent stagiul militar 
în unitatea noastră, care 
vor fi beneficiarii 
mai multe dintre 
vități

Ziua de vârf 
sâmbătă 13 Septembrie, 
când în cadrul acțiunii: 
„PORȚI DESCHISE" în
tre orele 9.00—14,00 la
reședințele subunităților 
din Deva, Hunedoara, 
Petroșani, Orăștie, Ilia 
și Brad sunt invitați să 
participe părinții și ru
dele militarilor în ter
men, tineri și copii din 
cercurile „Prietenii Pom
pierilor". alte persoane 
care doresc.

Cu acest prilej se vor 
desfășura activități cul
turale și sportive, pre
cum și exerciții demon
strative specifice.

Un accent sporit 
pune anul acesta Pe or
ganizarea in perioada 
8—13 septembrie la a- 
genți economici și loca
lități a „SAPTAMANII 
PREVENIRII INCENDII
LOR".

în cadrul acestei acțiuni

cui-

vor 
ac-

Și 
pre.

celor 
acti-

va fi

se

•• ofițeri și subofițeri de pom- 
i

pieri precum și președinți1 
ni comisiilor tehnice de i 
p.s.l. sau responsabili cu ! 
prevenirea incendiilor, cu] 
acordul managerilor, vor i 
organiza și conduce ac- ! 
țiuni de evocare a tra- J 
ditiilor de luptă a pom-i 
pierilor militari și civili,! 
analize ale stadiului în-J 
deplinirii măsurilor de ■ 
prevenire a incendiilor și! 
de pregătire pentru 
vcntuale intervenții, 
poziții de materiale, 
nici. și. su ostanți 
stingerea incendiilor, 
xerciții 
prezentarea de filme, ] 
diafilme, casete video și < 
alte materiale cu tema-! 
tică p.s.i. J

Toate acestea au un i 
dublu scop. Pe de O J 
parte evocarea tradițiilor] 
de luptă ale pompierilor i 
cu prilejul sărbătoririi! 
zilei lor de armă, pre-] 
cum și îmbunătățirea ac- ■ 
tivității de prevenire r1 
incendiilor în perspecti 
va perioadei de toamnă ■ 
— iarnă 1997—1998. î

I■ 
I;

I

e-j 
ex-1 

teh- î 
de; 
e- ■ 

demonstrative, 1 
filme,

a«;a
i

• !
Dorim ca toți factorii! ■

>!care au 
linie de 
potriva incendiilor să se 
implice cu pasiune î.., > 
organizarea, și desfășura-■! 
rea acestor activități, ca!] 
o răsplată a eforturilor,]! 
an de an, ale pompieri • ! 
lor militari și civili de ]! 
a interveni operativ lai] 
salvarea vieții și a bu-J] 
nurilor create de aceasta! ■ 
împotriva i cendiilor și]’ 
a altor calamități na-•] 
turale. ! >

•L

răspunderi pe % 
prevenire îna •!

J i 
în î!

Doar cei puternici înving 
(f.a.); 23,10 Știri; 23,20 în
scenarea (s.p.J; 0,10 Kas- 
«andra (s).

10,05 — 10,15 Știri TV 
Deva (r); 12,35 — 13,35 
Sportul hunedorean (r); 
19,20 — 19,30 Știri TV 
Deva; 21,20 — 21,30 Știri 
Tv Deva (r).

(PRO - TVj
7,00 Ora 7, bună dinii

neata!; 9,00 Sport la mi
nut; 9,15 MASH 
Tânăr și neliniștit 
Șoapte de iubire 
Capcana timpului 
Răpiri misterioase 
Știri; 13,00
mea

9,45 
10,30 
11,15 
12,00 
12,55

(s); 
d» 
di 
d; 
s)î

Profesiunea 
cultura; 14,30 D.a.;

15,00 Matlock (ș); 16,00
Tânăr și neliniștit țs); 
16,45 Șoapte de «mir» (s);
17,30 Arca lui Noe (s);

18,15 Sport la minut; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (s); 19,30 
Știri; 20,00 Chicago Hope 
(s); 21,00 Secrete de fa
milie (s); 21,50 Știri; 22,00 
Fam. Bundy (s); 22,30 Viata 
ca în filme (s); 23,ud Știri.

(PRO-TV-PEVfl)

6,00 — 7,00 Reluări (film 
serial, știri); 15 00 — 16,00 
F.S. „ Reboot" ep. 4 și di
vertisment sportiv; 18,15 —• 
18,35 Pre)ul succesului; 
21,50 — 22,00 Știri locale.

(DEVASAT+)
7,00 — 13,00 Reluări; 

17,00 Preciosa; 18,00 De
sene animate; 18,30 De
șertul vorbește; 19 00 Casa 
de nebuni; 19 30 Farmacia 
de gardă; 20.00 100 de 
copii (f); 21,30 Amintiri 
(doc.); 22,30 Brigada de 
șoc; 23,00 Jimmy Reardon 
(f); 0,30 Serial erotic; 1,30 
Videotext.
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DIVIZIA A
Lecția Oțelului Galați 

din Ghencea
întâlnirea dintre Stea

ua — Oțelul Galați se 
anunța a fi foarte dispu
tată, dar câți se aștep
tau să se încheie in fa
voarea oaspeților ? Su
porterii formației din 
Ghencea credeau că du
pă meciurile bune, fă
cute de militari la So
fia. eu ȚSKA ți la Bu
curești, cu P.S.G., par
tida de sâmbătă va con
stitui o bună repetiție 
pentru importantul joc 
de miercuri cu Paris 
Saint Germain, de cali
ficare in Liga Campio
nilor. Din păcate, pentru 
steliști, ei nu au fost în

stare să contracareze jo
cul bun al oaspeților, ra
pid, direct spre poarta 
lui Ritli, cu pase precise 
în adâncime, contraata
curile lor fulgerătoare 
găsind deseori complet 
descoperită apărarea gaz
delor. Au marcat 3 go
luri, dar o mai puteau 
face de câteva ori1

Ne gândim cu teamă 
cum se va apăra Steaua 
miercuri seara la Paris, 
unde se va ataca in „va
luri*.  cu o forță ușor de 
prevăzut. In fața înfo- 
caților susținători ai e- 
chipet franceze ? Să le 
dea Dumnezeu fotbaliș

tilor de la Steaua pute
rea unei miraculoase re
veniri, iar tânărului an
trenor M. Stoichiță in
spirația formării unui 
„11“ care să ne aducă 
marea bucurie a califi
cării în Liga Campioni
lor.

Să notăm succesul Na
ționalului la Cluj, al Ra
pidului la Târgoviște și 
înfrângerea la un scor 
categoric (7—1) a Jiului 
Petroșani la Ceahlăul 
Piatra Neamț. Deși nu 
există nici o speranță în 
etapa următoare (Jiul se 
deplasează la... Oțelul 
Galați!), noi credem to
tuși că Jiul (dacă va fi 
sprijinit) va putea reve
ni în matca sa. Numai 
că lotul s-a subțiat (va
loric) in asemenea mă
sură, că antrenorul Du
mitru Marcu este in im
posibilitatea alinierii u- 
nei echipe capabile să 
facă față formațiilor din 
Divizia A.

REZULTATELE ETAPEI A 4 A: Steaua — O- 
țclul Galați 1—3; F. C. Argeș — Dinamo 2—1 ; 
Ceahlăul — Jiul 6—1; „U" Cluj — F.C. Național 
0—1. Sportul — F.C.M. Bacău 3—0; Gl. Bistrița — 
C.S.M. Reșița 4—1; Farul — Foresta 1—0; Petrolul 
— Univ. Craiova 2—1; F.G. Dâmbovița — Rapid 
0—2.

CLASAMENTUL
1. Oțelul Galați 4 4 0 0 13— 1 12
2. F.C. Național 4 4 0 0 6— 0 12
3. F.C. Argeș 4 4 0 0 7— 3 12
4. Steaua 4 3 0 1 7— 4 9
5. Rapid 4 2 1 1 5— 2 7
6. C.S.M. Reșița 4 2 1 1 6— 6 7

7—4. Gloria Bistrița 4 2 0 2 9— 6 6
Univ. Craiova 4 2 0 2 7— 4 6

9. F.C.M. Bacău 4 1 2 1 4— 6 5
10. Ceahlăul P. Neamț 1 1 1 2 7— 5 4

11—12. Petrolul Ploiești 4 1 1 2 4— 6 4
Farul C-ța 4 1 1 2 2— 4 4

13. F.C. Dâmbovița 4 1 1 2 2— 7 4
14—16. Dinamo 4 1 0 3 4— 6 3

„U" Cluj-N. 4 1 0 3 4— 6 3
Foresta Fălticeni 4 1 0 3 2— 4 3

17. Sportul Stud. 4 1 0 3 4— 7 3
18. Jiul Petroșani 4 0 0 4 1—17 0
ETAPA VIITOARE: Foresta — Sportul; Univ. 

Graiova — Farul; Rapid — Petrolul- Oțelul — Jiul; 
F.C. Național — Steaua; CjS.M. Reșița — „U“ Cluj; 
F.C.M. Bacău — Gl. Bistrița; F.G. Argeș — Ceahlăul; 
Dinamo — F.C. Dâmbovița.

DIVIZIA D

SCORUL PUTEA FI MAI MARE 1N FAVOAREA GAZDELOR

Veqa Deva— Dacia Pitești 1-0 | DIVIZIA B2
De la primul fluier al arbitrului bu- 

cureștcan die Viorel, fotbaliștii deveni 
au inceput asaltul la poarta norocosu
lui Bratu și chiar in minutul 2. Popa 
îl observă ieșit puțin din poartă pe ul
timul apărător al buturilor și șutează 
prin surprindere, dar și peste poartă. 
Și acțiunile de atac ale devenilor (câ
teva scheme mult repetate la antrena
mentele de săptămâna trecută de ele
vii iui Gli. Țurlea) își continuă cursul 
spre careul advers, notând execelente 
ocazii de gol in minutele 5, 13 și 17, 
când în prim plan au fost Rădos. de 
două ori și Popa, dar numai neșansa 
a făcut ca balonul să nu poposească in 
poarta lui Bratu. Și totuși, golul atât 
de așteptat de spectatori a venit în 
minutul 20. Devenii beneficiază de o 
lovitură liberă de la marginea careului 
de 16 m (lateral), care este executată 
de Eartușnic, balonul este interceptat 
de Rădos, peste apărătorii adversi, se 
înalță in stilul său caracteristic și pla
sează lovitura sa cu capul jos, în col
țul din stânga al portarului: 1—0. Un 
gol superb, valoros pentru Vega, aplau
dat la scenă deschisă de cei aproape 
2009 da spectatori, pe deplin meritat de 
gazde. Deși oaspeții încep să iasă și ei 
mal periculos in atac, amenințând poar
ta tul Sile Rahoveanu, îndeosebi prin

Ivan, Pană și Voiculescu. Insă și după 
gol, gazdele se mențin in atac și în 
minutele 22 și 23 Partușnic și Luca -— 

• din lovitură liberă de la 25 de metri 
au fost aproape de a înscrie, tn aceas
tă primă repriză, oaspeții ratează cea 
mai mare posibilitate de gol în min. 32, 
prin Ivan, rămas în careu cu balonul 
la picior, singur cu Rahoveanu, ieșit in 
întâmpinare, dar piteștcanul ratează. 
Sfârșitul primei părți a jocului îi gă- 
șește pe atacanții deveni in careul oas
peților și în min 40, Danciu și Popa 
se invită reciproc să înscrie, iar in min.
44, o altă fază fierbinte în careu crea
tă de Naniu, Popa și Danciu rămâne 
fără rezultat.

Din primele minute ale reluării me
ciului, elevii lui Țurlea insistă să ma
joreze scorul In min. 47, Partușnic, de 
la peste 30 de metri, scutură cu un șut 
puternic transversala porții adverse. O- 
cazii bune irosesc și Naniu ('48 și ’58), 
Grosu (52), Popa 1’87/ și Rădos Ț90). 
Deși au învins la un scor minim, mic 
față de ocaziile create, .jocul gazdelor 
a fost apreciat-de spectatori, care trag 
nădejdea că jocul frumos, tehnic al 
preferaților lor va fi în meciurile vii
toare de acasă și mai eficient pe ta
bela de marcaj.

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

C L AS A M E N T U L
1. A.S.A. Tg. Mureș 3 3 0 0 5—0 S
2. U.M. Timișoara 3 2 0 1 7—2 6

3—4. Gloria Reșița 3 2 0 1 5—3 6
Olimpia S. Mare 3 2 0 1 5—3 6

5. F.C. Maramureș 3 2 0 1 6—5 6
6. ARO C-lung 3 2 0 1 4—3 6
7. Electroputere 3 2 0 1 4—5 6
8. Unirea Dej 3 1 1 1 6—4 4
9. U.T. Arad 3 1 1 1 44 4

10. C.F.R. Cluj 3 1 1 1 2—3 4
11. Vega Deva 3 1 1 1 1—2 4
12. Inter Sibiu • 3 1 0 2 5—5 3
13. Minerul Motru 3 1 0 2 4-rtî 3
14. Gaz Metan 3 1 0 2 4—5 3
15. Corvinul Ild. * 3 1 0 2 2—4 3

16—17. Poli. Timișoara 3 1 0 2 2—5 3
Dacia Pitești 3 1 0 2 2—5 3

18. Apullum A. Iulia 3 0 0 3 1—7 0
ETAPA VIITOARE : Dacia — F.C. Maramu-

reș; C.F.R. Cluj — Gl. Reșița; Inter Sibiu — Vega, 
Min. Motru — Electroputere; Gaz M. — UM Ti
miș. Unirea Dej — ARO ; Corvinul — A.S.A. . 
Poli Timiș. — Olimpia; Apullum — U.T. Arad.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

I

Construct irul 
H1 - Dana 
□răștie 0-ț

In primul sfert de oră, 
meciul s-a desfășurat în
tre limitele celor două 
careuri, atacurile, de am
bele părți, fiind oprite de 
liniile de apărare. Pri
mul șut pe poartă îl expe
diază Zaneș, de la oas
peți, de la 30 de metri. în 
min. 20, însă mingea nu-și 
găsește ținta. După nu
mai un minut, îl imită 
Postolache. Apoi oaspeții 
răspund și ei prin Boldor 
(min. 23) și în min. 27, tot 
ei beneficiază de 2 corne- 
re, dar fără pericol pen
tru poarta lui Ștefănescu. 
In min. 37, Maior sprin- 
tează talonat de Zaneș și 
acesta îl deposedează de 
balon. Sfârșitul primei re
prize îi găsește pe oaspeți 
în atac, cu Chira și Za
neș in prim plan. In min. 
44, cu al doilea „galben" 
Sbenchea este eliminat din 
joc.

In repriza a doua, me
ciul a fost mai disputat 
și cu toate că oaspeții și-au 
creat in min 70 și 74 două 
situații clare de a înscrie, 
golul victoriei este în
scris în min. 76 la o al
tă fază fierbinte a oaspe
ților și mingea lovește pi
ciorul lui Bakali. presat 
de Toderiță aflati ■ la 3 
metri de linia porții și 
minaea ricoșează în plasă; 
1—0.

CONSTRUCTORUL: Ște
fănescu, Roșu. Sbenchea, 
Bakali Damian, Ureche, 
Postolache Simian, Spăta- 
ru, Boldor (Istina) Maior. 
DACIA : Szocs. Ștefan
(Brânză). Costea. Zaneș, 
Ilici. Toth, Chira (Sido- 
rak) Firu, Căvușan (Cor
nea). Eșanu, Toderiță.
VASSVASWV'rAWAV

ÎN ZIARUL DE 
MAINE :

Programul turului 
Campionatului județean 
de fotbal, ed. ’97—’98

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

REZULTATELE ETAPEI A III-A: Petrolul Vi
dele — C.F.R. Caransebeș 2—1; Rulmentul Alex. — 
GjS. Olt 4—1; Minerul Uricani — Parîngul Lonea 
3—1 Mine Ral Rovinari — Șoimii Sibiu 5—1; Se- 
vernav Tr. S. — Unirea Pitești 0—0; Minerul Mă- 
tăsari — Drobeta Tr. S. 0—0- Minerul Berbești — 
Minerul Certej 4—0 Petr. Țicleni — Petr. Stoina 
l—0; Alprom Slatina — Termo Tr. S. 1—0; Mine
rul Lupeni — F.C. Vîlcea 3—0.

CLASAMENTUL

19. C.S. Olt 3 1 0 2 4—8 3
20. F.C. Vîlcea 3 0 0 3 2—7 0
ETAPA din 31 august: G.S. Olt — Petr. Videle,

Parîngul — Rulmentul; Șoimii — Min. Uricani Un> 
Pitești — Mine Ral Rovinari Drobeta Tr. S. — Se- 
renav Tr. S. Min. Certej — Min. Mătăsari: Petr 
Stoina — Min. Berbești Termo Tr. S. — Petr. Ți
cleni F.C. Vîlcea — Alprom SI.; G.F.R. Caransebeș 
— Minerul Lupeni.

^roIVlZIA Dl

1. Rulm. Alexandria 3 2 1 0 8—3 7
2. Drobeta Tr. Sev. 3 2 1 0 3—1 V
3. Mine Ral Rovinari 3 2 0 1 9—4 6
4. Minerul Berbești 3 2 0 1 8—3 6
5. Minerul Lupeni 3 2 0 1 7—2 6
6. Minerul Uricani 3 2 0 1 5—3 «
7. Termo Turnu Sev, 3 2 0 1 3—2 6
8, Alprom Slatina 3 2 0 1 2—3 6
9. Unirea Pitești 3 1 1 1 5—5 4

10. Severnav Tr. Sev. 8 1 1 1 4—4 4
11. Petrolul Videle 3 l 1 l 3—4 4
12. Minerul Mătăsuri 8 1 1 1 2—3 4
13. Petrolul Stoina 3 1 0 a 4—5 3

14—15. C.F.R. Caransebeș 3 1 ■ 2 4—6
Șoimii Sibiu 3 l 0 2 4—6 8

16. Petrolul Țicleni 3 1 0 2 3—5 8
17. Parîngul Lonea 3 1 0 e 4—7 8
18. Minerul Certej 3 1 0 2 3—6 8

Cupa României la fotbal ț

REZULTATELE ETAPEI: C.F.R. Marmosim — 
A.S.A. Aurul Brad 0—1 Casino Ilia — Min. Bărbă- 
teni 2—0: Victoria '90 Călan — Retezatul Hațeg 
6—0- Constructorul Hunedoara — F C. Dacia Orăș- 
tie 0—1; C.S.M. Paroșeni-Vulcan — Min. Teliuc 4—3; 
Metalul Crișcior — Min. Livezeni 2—1- Min. Ghe- 
lari — Min. Aninoasa 2—0.

In ziua de 20 august 
1997, s-au disputat meciu
rile de fotbal din CUPA 
României, etapa II-a, cu 
următoarele rezultate: 
Min. Lupeni — Min. Cer
tej 5—2; A.S. Paroșeni 
Vulcan — Min. Uricani 
4—2; Parângul Lonea — 
C.S. Olt 4—0.

Etapa a III-a va avea 
loc la 3 septembrie 1997, 
a celor 40 de echipe ră
mase în competiție. A- 
poi, din etapa a IV-a, din 
17 septembrie, vor intra

in competiție și cele 36 î 
de echipe din Divizia B, î 
adică, 20 + 36 = 56 » 
deci 28 de jocuri. Etapa. 
a V-a va avea loc în ziua i 
de 8 octombrie, la care I 
participă cele 20 de e- ? 
chipe rămase în compe- f 
tiție. *

Echipele din Div. A vor ( 
intra în competiție la I 
data de 12 noiembrie, în*  
etapa a Vl-a, când laț 
cele 14 calificate se vor * 
adăuga cele 18 formații j 
din Div. A. (V. NEMEȘ).

Ghelari; AJSA. Aurul Brad — Casino Ilia- Min. 
Bărbăteni — Victoria ’90 Călan Retezatul Hațeg — 
Constructorul Hunedoara F C. Dacia Orăștie — 
C.S.M. Paroșeni-Vulcan; Min. Teliuc — Metalul 
Crișcior; Min. Livezeni — Min. Aninoasa.

C L AS A M E N Ț U L
I. F.C. Dacia Orăștie 2 2 0 0 4—1 6
e. A.S.A. Aurul Brad 2 2 0 0 3—0 6
3. C.S.M. Paroșeni-Vulcan 2 1 1 0 5—4 4
4. Victoria '90 Călan 2 1 0 1 7—3 3
5. Minerul Aninoasa 2 1 0 1 3—2 8
6. Minerul Ghelari 2 1 0 1 2—2 3
7. Casino Ilia 2 1 0 1 3—4 3
8. Metalul Crișcior 2 1 0 1 2—4 3
9. Retezatul Ilațcg 2 1 0 1 4—7 8

10. Minerul Teliuc 2 0 1 1 3 ■ '4 1
11. C.F.R. Marmosim Sim. 2 0 1 1 2—3 1
12. Minerul Livezeni 2 0 1 1 2—3 1
13. Constructorul Iluned. 2 0 1 1 0—1 1
14. Minerul Bărbăteni 2 0 1 1 2—4 1

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Marmosim — Min.

ANUL IX • NR. 1958 • MARII, 26 AUGUST 1997



c o 11 d i ani ndependen
^VYWAYvVAV.V. r rwv-.-.

CUVÂNTUL LIBER J
«¥«y»ww

POIENIȚA VCINII, DUMINICA, 24 AUGUST

LA PĂDURENI. ACASĂ

In căruțe, invitați lui Dragan Muntean la Dealul Cornetului.casa

(Urmare din pag. 1)

și pădureni s-au deplasat de

talente. Au dobândit pre
mii Carmen Daniela Mun
tean (Hunedoara, pentru 
cel mai autentic costum); 
Gabriela luga (Maramu
reș, mențiune III); Vasile 
Chișiu (Sibiu, mențiune II); 
Livia Claudia Sortea (Mu
reș, mențiune I); Mariana 
Groza (Hunedoara, premiu 
special); Claudia ~~ 
(Prahova , premiul 
Florina Moca (Cluj, pr. II); 
Marius Măcelaru (Prahova, 
pr. I) și Daniela Mănescu 
(Mehedinți) — Marele pre
miu. Premiile au fost a- 
cordate de Primăria, Că
minul Cultural și sindica
tul Exploatării Miniere 
Ghelar. Câștigătoarea Ma
relui premiu, ia cei 19 ani 
ai săi, a mai obținut pre
mii de interpretare (chiar 
în luna aceasta, un loc 
III la Giurgiu), dar cel de 
la Ghelar este cel mai 
valoros; a avut pentru ob
ținerea lui „emoții foarte 
mari dar și satisfacțiile 
sunt pe măsura emoțiilor", 
declara tânăra interpre
tă după gala laureaților 
de duminică.

Dar programul zilei de

Buzea 
III);

sâmbătă a mai inclus și o 
scară și o noapte de ne
uitat. Dl Mircea Bistrian, 
viceprimarul Bunilei, con
sidera că a fost o seară și 
o nedeie foarte frumoasă, 
mulțumind „din partea 
primăriei dlui Drăgan 
Muntean pentru tot ceea 
ce face pentru pădureni". 
Aceștia dar și alți iubitori 
de folclor, veniți ca și în 
anii prccedenți în număr 
foarte mare, au putut ur
mări un spectacol folcloric 
susținut de Mariana An
gliei, Ana Banciu, 
Ciortaș, Marilena 
Cosmina Muntean, 
vitații de onoare 
Nica și Gheorghe 
și, firește,' de Drăgan Mun
tean. Focul de tabără și 
jocurile de artificii și nc- 
deia — la care a cântat 
Lidia Matei Benca —, în
cheiată la 
duminică, 
programul 
rice.

Printre 
peți veniți 
gan Muntean -l-am cunos
cut și pe Avram Gulea, de 
72 de ani, din Socet. Par
ticipase la serbările nop- 

declarând că

era „focul, de frig jucam 
și eu cu ceilalți". Glume
țul moș (care a ținut să 
apară și el pe scenă 
strigături), plecase
satul lui și a ajuns

w. 
din

presionată plăcut de 
bele frumoase" cu 
Cosmina Muntean prezintă 
celor ce n-o cunosc aceas
tă zonă. Dl loan S.icoe, in
spector șef al Inspectora
tului

Radu 
Birău, 
de in- 
Achim 
Roșoga

venirea zilei de 
au completat 
unei nopți fee-

numeroșii 
la casa lui

oas- 
Dră-

pentru Cultură al ju-

vara buruieni"„Unde joacă pădureni, Nu cresc
bătoare luat de câteva 
mașini de ocazie, dar nu-și 

făcea probleme pentru 
cum se va întoarce acasă. 
Pentru el conta că a reu
șit „să mai poată vedea 
o dată lumea, dac-o 
să-nchid ochii".

Lansarea pliantului „Săr
bătoarea pădurenilor" a 
fost precedată de cuvin
tele emoționante ale dnel 
Marioara Murărescu

fi

dețului, 
tuțiile 
manifestării, 
„folclorul și tradițiile dau 
identitate poporului 
mân" și de aceea 
obligația să le
S-a subliniat, cu acest pri
lej, sprijinul, inclusiv ma
terial, al Consiliului Ju 
dețean și a fost salutată

una dintre insti- 
organizatoare 

aprecia
ate 
că

ro- 
avem 

păstrăm

prezența la sărbătoare o 
dlui Gheorghe Barbu, pre
ședintele său. De asemenea 
a fost apreciată contribu
ția consiliilor locale Bunila 
și Ghelar, a dlui Remus 
Mariș, primarul munici 
piului Hunedoara; a dnei 
Ana Orșa, notar public, 
patronilor de la Brutăria 
Neamț, Sigma Plus, Im- 
pex Borza S.R.L. Nu in 
cele din urmă merită amin
tite Drumuri și Poduri, 
RENEL și Direcția Jude
țeană de Telecomunicații.

Oaspeții au fost serviți 
cum se obișnuiește la pă
dureni cu plăcinte și vi
nars, după care a urmat 
parada portului popular, 
de la muzeu la Dealul 
Cornetului. Aici, evoluții
le formațiilor pădurenești 
și invitate, ale interpre
ților vocali și instrumen
tali s-au derulat zi de vară 
până-n seară. Și dacă unii 
mai sunt sceptici în ce pri
vește viitorul folclorului 
ar trebui să participe la 
sărbători cum este cea a 
pădurenilor, să vadă cum 
a primit publicul pe marii 
interpreți ai scenei româ
nești, dar și pe cei în pra
gul afirmării, formațiile 
profesioniste dar și pe'cele 
ale localnicilor. Sau ar 
trebui să afle ce gândesc 
românii trăitori în afara 
granițelor României. Dl lu- 
rie Borș, consilier al mi
nistrului comunicațiilor din 
Republica Moldova, 
zent la 
durenilor", 
fiind prima 
a putut să 
pădurenești 
nă acum a 
vizor manifestările 
Țebea, dar era prima dată, 
pe viu, la o asemenea săr
bătoare și l-a impresionat 
autenticitatea dansurilor, 
care în Basarabia sunt sti
lizate. Entuziasmat de-a 
dreptul, dl prof. Ion Ber- 
lovan din Vârșeț (Iugosla
via) spunea că „manifes
tarea e minunată, 
din comun. N-am 
să-mi închipui că 
așa ceva. Sunt mișcat su
fletește și așa mă voi în
toarce în țara mea, să le 
transmit și altora emoții
le mele. Dl Drăgan e „vi
novat", căci m-a invitat 
aici" — declara vădit „miș
cat" realizatorul 
„La izvorul dorului",

pre-
,Sărbătoarea pă- 

mărturisea că 
dată în Ardeal 
vadă costume 
și moțești. Pâ- 
văzut la tele-

de la

ieșită 
putut 
există

rubricii 
de la

Radioul regional pent/a 
Banatul JSirbesc.

Spectacolul-maraton de 
duminică, început cu ga
la laureaților, a continuat 
cu programele ansambluri
lor folclorice invitate, 
„Hațcgana" Hunedoara (al 
cărei taraf i-a acompaț- 
niat atât pe soliștii pro
prii, Viorica Brândușan și 
Valentin Ișfănom, cât șl 
pe alții), „Silvana" Deva 
(solistă Lia Ciobanu); gru
purile vocale din Lunca 
Cernii și Dăbica — Topll- 
ța, formațiile de jocuri 
pădurenești din Bătrâna, 
Feregi — Cerbăl, Ruda •— 
Ghelar, Lelese și Bunila. 
Au avut recitaluri Gheor
ghe Roșoga, Achlm Nica, 
Valeria Peter Predescu, 
Veta Biriș, Mariana Deae, 
Ana Banciu, soții Floren
tina și Petre Giurgi, Ra
du Ciordaș, Ciprian Ro
man, formația „Dor". Nu 
putea să lipsească, normal, 
Drăgan Muntean.

Un loc distinct în cadrul 
spectacolului l-a avut pre
zența a numeroși inter- 
preți pădureni, de toate 
vârstele. La concursul or
ganizat pentru ei s-au' în
scris foarte mulți. Prin 
calități vocale deosebite 
s-au remarcat loan Pădu- 
rean. Mariana Suciu șl A- 
nișca Catrina. Câștigă
torii concursului au fost 
premiați de sufletul săr- >i 
bătorii, Drăgan Muntean. 
Dumnealui a mai oferit 
recompense bănești și fe
tițelor Maria Sorina Se- 
leș (2 ani) și Ana Maria 
Panaite <5 ani) pentru 
costumele pădurenești ca
re le făceau să semene cu 
două păpuși.

..Sărbătoarea pădureni
lor" a mai beneficiat de 
prezența olarilor din 0- 
bârșa, de tot felul de ta
rabe, care desfăceau mici, 
dulciuri, legume și fructe, 
tot felul de alte articole, 
un carusel pentru copii. 
Dar mai ales s-a bucurat 
de ținuta interpreților, a- 
preciată atât de pădureni, 
cât și de oaspeții veniți din 
toată țara, dar și din ex
teriorul ei. Și, vorba dnel 
Murărescu, cei care au 
fost o dată la pădureni, 
vor simți nevoia să re
vină. Ei vor avea ocazia 
s-o facă în fiecare vară, 
în penultima duminică a 
lunii august, tot 
ța Voinii.

la Potent

‘-J

Aspect de pe Dealul Cornetului.Din Bătrâna a venit la sărbătoare mai bine de jumătate din
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Drepturi sociale 
suplimentare pentru 

elevi și studenți
Viața și week-end-ul 

unui tânăr miner
Printr-o ordonanță a Gu

vernului României, recent 
s-au acordat noi drepturi 
sociale suplimentare pen
tru elevii și studenții <Jin 
învățământul de stat, cur
suri de zi. Aceste drepturi 
se referă la anul 1997, iar 
resursele sunt din bugetul 
aprobat pe acest an Minis
terului Educației Naționa
le.

Cuantumurile individua
le pentru aceste drepturi 
sunt următoarele: • 600 000 
pentru elevii din clasele 
I—IV • 800 00 de lei pen
tru elevii din clasele V— 
VIII • 900 000 de lei pen
tru elevii din clasele IX— 
XII (XIII) și 1 000 000 de 
lei pentru studenți.

Trebuie remarcat că 
drepturile amintite se a- 
cordă prin unitățile și in
stituțiile de învățământ, în 
funcție de posibilități și 
pot consta în obiecte de 
îmbrăcăminte și încălță
minte, rechizite școlare, a- 
limente neperisabile Și o 
masă pe zi cu hrană caldă.

Ordonanța are ca parte 
integrantă o anexă cu pri- 
rire la categoriile de be

neficiari, criteriile genera
te de acordare și deconta
re a drepturilor amintite.

Se prevede în ’ primul 
rând că drepturile se a- 
cordă elevilor și studenți
lor, dacă provin din fa
milii care realizează un 
venit mediu lunar pe mem
bru de familie de până la 
50 la sută din salariul de 
bază minim brut pe țară 
în luna anterioară depu

j

i
I
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M-am gândit mult cum 
trebuie să-ți răspund la 
scrisoare. Aceasta pentru 
că răspunsul meu ar pu
tea fi luat drept propa
gandă antirasială.

îmi scrii cu năduf, re
coltată, chiar cu ură de
spre țigani.

E drept că sunt un 
grup aparte in societatea 
noastră șl nu doar la noi. 
E așa cum spui, șl eu 
m-am simțit contrariată 
și recoltată când o țigan- 
cușăde 11-12 ani, ziua in 
amiaza mare, in plin cen
tru al orașului, la col
țul farmaciei și-a ridi
cat fustele și cu cea mai 
mare naturalețe și-a fă
cut' treburile chiar pe 
trotuar, acolo printre pi
cioarele oamenilor gră
biți. Și deși erau mulți ni
meni nu i-a spus nimic, 
oamenii doar treceau și 
comentau. Când am în
trebat-o dacă nu-i e ru-

Ai uitat jocurile copi" 
lăriei și altele noi nu 
te-a învățat nimeni. To
tuși, în vacanță, ai un 
chef nebun de joacă. Ce 
să mai inventezi ? Iată 
câteva jocuri de vacan
ță, nu prea filosofice, 
dar ăsta e și farmecul 
lor. Deci, pentru o sea
ră, în gașcă, la malul 
mării sau în inima mun
ților, organizează:

• concurs de machiaj 
fete și băieți. Fiecare e

nerii actelor doveditoare la 
unitățile și instituțiile de 
învățământ. La stabilirea 
venitului mediu lunar pe 
membru de familie se iau 
în calcul toate veniturile 
realizate de familie în lu
na anterioară depunerii ac
telor, cu excepția alocației 
de stat pentru copii.

(Sine beneficiază de aces
te drepturi suplimentare?

• Elevii din învățămân
tul primar și gimnazial ca
re frecventează cursurile 
de zi, conform regulamen
telor școlare.

• Elevii din învățămân
tul liceal cursuri de zi ca
re au obținut în anul șco
lar anterior cel puțin me
dia generală 9 și media a- 
nuală la purtare 10.

• Studenții de la învă
țământul de stat, cursuri 
de zi.

Criteriile specifice de a- 
cordare a drepturilor so
ciale suplimentare se sta
bilesc în consiliile de ad
ministrație ale inspectora
telor școlare teritoriale și 
senatele universitare în li
mita fondurilor repartizate, 
cu această destinație.

Trebuie reținut faptul că 
termenul de depunere a 
actelor doveditoare este de 
până la 1 octombrie 1997 
pentru elevi și 15 octombrie 
pentru studenți. De aseme
nea, acordarea acestora nu 
influențează dreptul la 
burse și se pot acorda o 
singură dată sau în mai 
multe tranșe, dar fără a se 
depăși cuantumul stabilit.

V. NEAGU

Teo, |
șine că e domnișoară ma- i 
re de acum, mi-a scos » 
limba și mi-a zis că nu ț 
are de ce să-i fie rușine, l 
Și peste câteva zile am) 
realizat că nu avea de j 
ce să-i fie rușine când l 
am văzut o țigancă, fe
meie în toată firea, cu 
doi plozi după ea, că 
intra pe zona verde, tot 
in centru (!) și iși face 
liniștită treburile ca și 
când ar juca „Iepure în 
iarbă".

E foarte greu să civi
lizezi un grup care de-a 
lungul istoriei a fost mar- 
ginalizat și etichetat, că
ruia nu i s-au dat șanse 
și a fost mereu condam
nat. Dar la fel de ade
vărat este că vedem prea 
puține eforturi din par
tea lor spre a se civili
za și a respecta cât de 

■cât regulile societății în 
care trăiesc. Pare a fi 
un cerc vicios. J

INA DELEANU )

obligat „să-și facă un 
cap"; cel mai haios e 
declarat maharajah; • 
concurs de mâncat cu 
două degete. Ce mân-, 
câți ? Obiectul ingurgi
tat nu prea are mare im
portanță, obligatorii sunt 
doar degetele, în număr 
de două; • concurs de 
codițe. Cine izbutește 
să-și împletească podoa
ba capilară în cât mai 
multe șl mal îmbârliga- 
te codițe, primește titlul 
de regină africană.

UN GÂND ȘI O POANTA LA CLUB T
Cât de des, ba chiar la sfârșitul fiecărei zile, 

înainte de culcare reamintește-ți faptele zilei tre
cute, una câte una, ca și cum le-ai citi după o listă, 
enumără-Ie și notează-le și cântărește-le cu un cân
tar desăvârșit și judccă-le după conștiința ta.

DIMITRIE CANTEMIR

La Chicago, un tânăr 
hoț de buzunare a fost 
prins în timp ce fura. A 
fost dus în fața jude
cătorului care l-a con
damnat la o amendă de 
100 de dolari.

— Trebuie sări ares
tez pe acest om, deoa
rece nu va putea plăti

Foto ANTON SOCACILa scăldat, în Cerna.

In luna iunie 1973 albu
mul de debut „Aerosmith" 
apare în USA pentru ca 
de-abia în octombrie 1994 să 
apară și pe piața europea
nă. Albumul are o durată 
de 35 minute și 41 secunde, 
cuprinde 8 piese și s-a cla
sat pe locul 166 în topul 
de albume Billboard. Pe 
acest album figurează și o 
excelentă variantă a hitului 
Walkin’ The Dog (Rufus 
Thomas) ce dovedește În
clinațiile spre soul și blues 
ale lui Tyler. Albumul are 
un feeling funky ce nu se 
potrivește cu stilul muzi
cal spre care se va orien
ta grupul Aerosmith. Deși 
apar câteva critici poziti
ve la adresa albumului, pe 
Tyler îl deranjează com
pararea lui Aerosmith cu 
o copie nereușită a lui Rol
ling Stones și muzică ba
zată pe soundul Led Zep
pelin.

Din cauza unor specu
lații bănești Glive Davis 

. ;"*■ - ■ ■
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amenda, că nu are asu
pra lui decât 30 de do
lari.

— Dă-i drumul în mul
țime, a replicat magis
tratul, dar nu-1 pierde 
din ochi. Și aduri la mi
ne după o oră. îmi men
țin 100 de dolari amen
dă!

Music box Aerosmith (VII)
este înlăturat de la casa 
Golumbia, formația pier
zând sprijinul cel mai im
portant, de aceea singlelul 
promotional Dream On nu 
a avut prea mare succes. 
Albumul s-a vândut bine 
la Boston și în împreju
rimi, grupul pornind în- 
tr-un turneu promotional 
cu oarecare speranță. Du-> 
pă ce cântă într-o serie de 
cluburi sunt invitați să 
cânte în deschiderea tur
neului grupurilor The Kings 
și Mott The Hoople. Ei nu 
ratează nici o ocazie cân
tând chiar și în deschide
rea unor trupe de acid rock 
cum ar fi Hawkind și Ma- 
havisnu Orchestra. în preaj
ma grupului apare și Ray 
Tabano urmărindu-le cu 
amărăciune succesul din ce 
în ce mai mare. Deși tru
pa nu-1 mai vrea înapoi 
Tyler îi propune să fie teh
nician la Aerosmith apoi 
el devenind chiar director 
marketing.

La finele lui 1973 gru

Au trecut doisprezece 
ani de când Doinei Gră- 
ciunescu, un tânăr înzes
trat, s-a angajat în subte
ran ca electrician la E.M. 
IDâlja, preferând riscul, în 
speranța unei vieți feri
cite. Atunci avea doar 
șaptesprezece ani. Adoles
centul de Ieri, bărbatul de 
azi, s-a maturizat.

împreună cu Mariana 
soția lui și cei trei copii 
(Mădălin, Alexandru, Cris- 
tinel) locuiește în Ponor, 
la treizeci de km de Pe
troșani, în- aceeași casă cu 
mama lui. în timpul liber, 
mai dă o mână de ajutor. 
Este harnic, spune soția 
lui. Ziua de muncă înccpo 
dis de dimineață, indife
rent de șut. în schimbul 
I se trezește la ora trei, 
înainte de răsăritul soa
relui. Naveta o face cu 
autobuzul pus la dispozi
ția minerilor de întreprin
dere. Mâncarea este bună, 
zice el. La ora șase co
boară în subteran. Condi
țiile în adâncul pământu
lui sunt grele, instalațiile 
de aerisire și climatizare 
nu sunt suficiente, galeria 
este strâmtă, uneori ume
dă, plină de șobolani, pla
fonul jos, iluminatul slab, 
cauze ale multor pericole și 

pul începe înregistrările u- 
nui nou album în studio
urile Record Plant din 
New York cu producătorii 
Jack Douglas și Ray Col
cord supervizați de cele
brul producător Bob Ezrin. 
Anul 1973 a fost un an 
greu pentru grupul Aeros
mith, presiunea care a a- 
păsat mereu asupra lor du
când la consumul mare de 
alcool și droguri. Din acest 
motiv Tyler și Perry au 
fost porecliți Toxic Twins 
(gemenii toxici).

în luna noiembrie 1974 
a apărut albumul „Get 
Your Wings" (38 minute și 
8 secunde) ce cuprinde 8 
piese și un bonus track 

Train Kept A Rollin/ Stran
gers In The Night (live 
version) piesa cu care gru
pul încheie de obicei con
certele. Albumul a figurat 
pe locul 74 în revista Bill
board, pe el fiind incluse 
piese valoroase cum ar fi: 
S.O.S. (Too Bad), Same 
Old Song And Dance S' 

accidente, mai mult sau 
mai puțin grave. Oricând 
poate fi agățat de benzi
le rulante, electrocutat, 
prins de eventuala surpa
re a galeriei sau aprinde
rea metanului.

Cu toată asprimea vie
ții de miner, Doinei iubeș
te meseria și locul de 
muncă, altfel ar fi dat bir 
cu fugiții, așa cum au pro
cedat mulți colegi de 
breaslă. Dar el, salvatorul 
(din 1996 este absolvent 
al cursurilor de salvatori), 
a rămas la prima iubire 
— mina.

Primește un salariu de 
800 000 lei pe lună, având 
categoria maximă. în re
munerație sunt incluse 
sporurile de vechime, fi
delitate și conducere. îm
părțită la șase, revine un 
venit de 133 333 lei .pe 
persoană. Mult, puțin..

Doinei este creștin or
todox cu toate că-n comu
nitatea unde locuiește sunt 
mulți adventiști de ziua a 
șaptea. Este credincios și 
frecventează biserica atunci 
când preotul oficiază sluj
ba religioasă în satul Iui; 
timpul petrecut în bi
serică exercitând asupra 
Iul o influență binefăcă
toare când se roagă și 
cântă la strană.

Weck-cnd-ul este foarte 
scurt. Sâmbăta lucrează 
pământul, duminica când 
preotul slujește în satele 
vecine (Ohaba, Federik, 
joacă fotbal cu tinerii din 
sat. Sportul în aer liber 
pentru el este o plăcere, 
un mijloc de recreere și 
relaxare la sfârșit de săp
tămână, după stresul șî 
întunericul din ' mină. Du
pă amiaza o petrece în fa
milie, urmărind emisiunile 
tv împreună cu soția șî 
copiii lui, copii frumoși, 
inteligenți și plini de via
ță. Viața merge înainte...

VIRGIL BUTAȘ

Pandora Box. De remarcat 
faptul că numele albumu
lui vine de la noua prezen
tare a emblemei grupului 
Aerosmith cu aripi ce se 
va păstra pe parcursul în
tregii cariere. A urmat un 
turneu american în deschi
dere.! grupului Deep Pur
ple. Impresarul grupului» 
Krebs spunea că acest tur
neu i-a epuizat. Criticii 
muzicali îi compară în con
tinuare cu Rolling Stones 
lucru care l-a determinat 
pe Joe Perry să afirme: 
„Probabil că ne asemănăm 
fizic cu ei, însă stilurile 
muzicale pe care le prac
tică cele două grupuri se 
deosebesc". Piesa Train 
Kept a Rolling extrasă pe 
single a figurat timp de 
doi ani în topul Rock 
Tracks din Billboard. In 
Europa apare primul disc 
„Aerosmith" urmat la scurt 
interval de timp de „Get 
Your Wings", (va urma)

IIORIA SEBEȘAN
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Kwta MWLs/ra cea de toate zilele^
Gheorghe Angliei, din 

Vulcan, bate pe la ușile 
ziarelor, posturilor de 
radio și televiziune ce- 
rându-le sprijinul. Pro
blema care-1 frământă 
de mulți ani este regă
sirea unui frate pe care 
familia l-a „pierdut1* a- 
cum 46 de ani, când el 
avea abia un an.

Cum s-a întâmplat ? 
Fratele căutat, pe nu
mele său Anghel Ion 
Frunză, pe atunci de 
12 ani, era retardat. Fa
milia a decis să_l inter
neze într-un cămin-spi- 
tal și când îi „făceau 
formele de internare", 
copilul a zis că nu se 
mal întoarce acasă până 
nu moare tatăl. Proba
bil că în mintea lut așa 
se gândea să-și pedep
sească familia p.entru 
c.ă-1 trimiteau de-acasă. 
Episodul s-a petrecut la 
Rîu Vadu (jud. Sibiu), 
deși familia Anghel este 
din Dolj. în spitalul cu 
pricina mai exista un 
copil cu același nume.

al celui căutat acum, 
care ulterior a fost de
clarat decedat.

După un timp, familia 
a dorit să-și reia copi
lul acasă. Dar, susține 
dl Gheorghe Anghel,

Pentru a’Și găsi co
pilul, familia Anghel a 
făcut tot felul de demer
suri, de la ghicitori, care 
le-au spus că e viu, pâ
nă la Ceaușescu. Răs
punsul primit la „nivel

lș> caută fratele dispărut 
de peste patru decenii

fratele său „a fost schim
bat". Acesta era blond, 
avea păr galben și- „era 
însemnat", pentru că 
peste cap avea o dun
gă albă. Iar copilul ca
re a fost prezentat fa
miliei Anghel era bru
net. Totuși, l-au luat a- 
casă. Dar, după o vre
me, băiatul și-a visat 
părinții și și-a amintit 
adresa lor din Caran
sebeș. A fost dus la fa
milia sa naturală.

înalt" a fost că în Ro- 
mân'a sunt prea multe 
asemenea cămine-spital 
șl e greu de găsit. în 
cele din urmă, familia 
s-a consolat cu gândul 
că poate a murit.

Singurul care nu a ac
ceptat acest gând se pa
re că este fratele Gheor
ghe, cel care în 1976 a 
avut o presimțire în ceea 
ce-1 privește pe dispă
rut. Și, la puțin timp, 
o persoană cu semnal

mentele fratelui pier- \ 
dut a venit în Vulcan, l 
de 2 ori, spre a se in
teresa de familia An- î 
ghel. Dl. Gheorghe An- i 
ghel spune că vec'nii ■' 
de la fosta sa adresă > 
vulcăneană îșl mai amin
tesc de acest lucru, el 
fiind plecat de-acasă în 
ambele dăți.

Anul acesta, tatăl fra
ților Anghel a murit și 
„pentru că așa a zis el 
la plecare" — mărturi
sește Gheorghe Anghel 
— a început să-l caute. 
Speră, presimte că fra
tele dispărut de peste 
patru decenii este în 
viață șj se vor întâlni. 
Sperăm și noi că pre
zentând cele întâmpla
te, și care par desprin
se dintr-un roman, se 
vor găsi între cititorii 
noștri persoane care să 
știe ceva despre cel dis
părut, să-l poată ajuta 
pe fratele său să-l gă
sească.

VIORICA ROMAN
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BERBEC
Vecinii , vă deranjează, dar nu interveniți. Aten- I

țiela ce mâncați, miercuri. E posibilă o realizare 'so
cială sau profesională. în călătorii cu scop financiar 
e posibil să cunoașteți persoane utile în viitor. Fle
rul creator se vede în tot ce faceți. Duminică — o zi 
bună. Doriți schimbări, dar exagerați; atenție I

TAUR

I 
I
I
*Vă enervează că partenerii de afaceri vor să-și | 

impună punctul de vedere. Criza e trecătoare; ar fi J 
bine să vă ocupați de sănătate. Situație financiară > 
profitabilă, joi. In călătoria de afaceri puteți lua și I 

I partenerul de viață. Sfârșitul de săptămână — plin j 
de optimism și farmec. Adaptarea rapidă se impune | 
luni. »

II
*
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I
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I 
I 
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I

GEMENI
Mulțumirea vă e dată de relațiile cu cei tineri. |

La serviciu — posibile schimbări. Joi, zi potrivită 
speculațiilor. Capacitate deosebită de a rezolva ori
ce problemă. Propuneri ademenitoare, vizite plăcute 
sâmbătă și duminică. Luni — șansa vă surâde, prie
tenii vă ajută, puteți juca la LOTO.

R A C
Doriți îmbunătățirea garderobei, dar banii... Mai 

lăsați din pretenții, ascultați un sfat înțelept. Aveți 
o minte eficientă, o intuiție deosebită. Sâmbătă sun
teți zâmbitor, optimist. O întâlnire de dragoste vă 
marchează puternic. Sunteți 
mai bine rezolvați câte ceva

foarte sentimental, d 
pentru dv.

Ub E
La serviciu sunteți apreciat. înclinați să cheltuiți 

dezavantajos și puteti regreta. Reușiți să rezolvați 
divergențele cu șefii. îndemânarea vă ajută în treburi 
casnice. O zi liniștită în familie, sâmbătă. Duminică, 
relații încordate cu persoana iubită. Luni — o zi în

| care uitați toate necazurile.

FECIOARA
Dacă inima nu vă e ocupată, azi sigur o „anco

rați". O surpriză plăcută „deschide" ziua de mier
curi. E timpul să vă ocupați de familie. Deși sunt 
multe de făcut, aveți succes în toate. Un prieten vă 
scapă de griji. O zi mai lejeră, duminică. Trebuie 
stă dați curs invitației la un dialog în familie.

I 
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Rîușorul, care traversează comuna Rîu de Mori, unul dintre numeroasele puncte atractive din îm
prejurimile așezării, a ~ - — -cărui apă se speră să nu fie captată în cadrul sistemului energetic din zonă. 

Foto ANTON SOCACI
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B A b A N Ț A
Preocupări legate de familie. Mici nemulțumiri |

exagerate, căci greul a trecut. Inițiativele se bucură 
de succes, joi. Relația cu persoana iubită capătă sta
bilitatea dorită. Rezolvați o problemă spinoasă pri
vind o călătorie în străinătate. Comunicare plăcută 

J cu persoana iubită. Vorbiți mai puțin, ca să evit- 
| problemele.

SCORPION
O mulțime de drumuri, dar nu obosiți. Sentimen

tal nemulțumit, dar n-aveți dreptate. Relații tensio-

I
«

I

; Monument
I Inch nat celor

I
iI
kI
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«

I »
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«_________ Miniere I 

din Valea Jiului și a f 
Subfilialei locale a f 
Partidului Unității Na- » 
ționale Române în o-1 
rașul Vulcan a avut loc 
ceremonia dezvelirii u- * 
nui monument închi- î 
nat memoriei celor ce l 
au decedat în acciden- j 
tele de muncă ce au l 
avut loc in subteran. * 
La manifestare au luat f 
parte lideri ai ligii, » 
dl Valeriu Tabără, pre- , 
ședințele PUNR, Petru I 
Șteolea, deputat în * 
Parlamentul României J 
precum și un numeros ♦ 
public. Monumentul es- » 
te din marmură și a< 
fost amplasat în fața j 
Oficiului postai al o-? 
rașulul. (Tr.B.) »• -. . ... •

decedați
In subteran
în organizarea Ligii 

Sindicatelor

i

l

î
1

f 
» J 
ț 
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i
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*

I
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Inate în familie. O întâlnire cu rudele vă relaxează.
Capacitate maximă de convingere. Popularitate în 

I creștere, coca ce vă ajută. Dorința exagerată de câș- 
I tig vă face să pierdeți.
I

Capacitate maximă de convingere. Popularitate în 
creștere, ceea ce vă ajută. Dorința exagerată de câș-

I
«

I
I

Ca în fiecare an, șan
tierul de săpături de la 
Sînpetru a găzduit și-n 
această vară lucrările re
prezentând săpături pa
leontologice desfășurate 
sub îndrumarea secției de 
specialitate din cadrul 
Muzeului Civilizației Da-

astfel de cercetări, lucră
rile au putut fi realizate 
cu echipament adecvat. 
„Probabil și datorită a- 
cestuia, pe lângă faptul 
că am fost mai mulți, a- 
nul acesta a fost foarte 
productiv", e de părere 
dna Coralla Jianu. S-au

ÎN URMA SĂPĂTURILOR DE PE 
ȘANTIERUL DE LA S1NPETRU

cice și Romane Deva. „E- 
chipa de lucru", coordona
tă de dna Coralia Jianu, 
paleontolog, s-a compus 
din 25 de membri; elevi
lor din Deva și Hunedoa
ra li s-au alăturat, în a- 
cest an, cinci tineri ita
lieni care au dorit să vi
nă și să lucreze aici, pre
cum și un specialist ame
rican — prof. dr. David 
B. Weishampel.

Cu sprijinul societății 
americano „Dinosaur So
ciety", care sponsorizează

scos la suprafață nume
roase fragmente osoase 
din schelete de dinozauri, 
a căror vechime este apre
ciată la 67 de milioane 
de ani. Nu lipsesc dintre 
acestea dinți și bucăți de 
craniu care, dând indi
cații precise pentru de
terminarea lor, sunt ce
le mai valoroase. Au mal 
fost găsite de asemenea, 
oase de animale mici (șo- 
pârle, pești) care împreu
nă cu toate celelalte vor 
fi supuse de-acum mun-

cii de „laborator", până ț 
la determinarea lor corn- i 
pletă. „Studiindu-le, par- ? 
că studiezi un experiment 1 
natural și speri de fie
care dată să afli ceva 
nou, care să completeze 
imaginea unei lumi dis
părute", mărturisește in
terlocutoarea noastră.

Toate aceste descoperiri 
nu fac decât să confirme 
ori să justifice (dacă mai 
era nevoie) interesul de 
care se bucură străvechea 
zonă a Hațegului nu doar 
pe plan local sau națio
nal, ci și internațional. în 
mod special, aceasta se 
referă la documentarul pe 
care o echipă a postului 
de televiziune „Discovery" 
l-a realizat anul trecut 
în zona amintită, având 
ca subiect „Dinozaurii pi
tici din Transilvania", și 
care continuă să fie di
fuzat pe acest canal de 
televiziune, în cadrul pro
gramului „Jurasștc".

GEORGETA BÎRLA
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sfârșit de săptămână. E posibilă o călătorie; nu luați J 
hotărâri în probleme sentimentale. <

I

SĂGETĂTOR
Dificultăți legate de un drum. Se petrece un e- 

veniment important în familie. Partenerul de viațăI
Ivă face o surpriză. Vineri sunteți pe cale să dema

rați o afacere. Primiți invitații și vă simțiți bino lai
I
I 
I
I
*

I*
I 
I
I
w

I
I
I
I

CAPRICORN (
E timpul să vă îngrijiți de aspectul exterior. Vă » 

priesc activitățile intelectuale. Idei neașteptate vă a- | 
jută în rezolvarea problemelor. Vă faceți remarcat ’ 
prin inteligență și bun-gust. Vă bucurați de o zi de 
odihnă, sâmbătă. Activitățile casnice vă iau tot tim
pul. Aveți mult de furcă cu problemele financiar- 
contabile.

VĂRSĂTOR
greu față cheltuielilor. Mai romantic 

miercuri. Relațiile cu șefii se detensio-

*

I
*

I
I
*

I
Faceți cu 

ca de obicei, 
nează. Sunteți mal deschis și așa vă faceți noi prie- , 
teni. Primiți bani și puteți cheltui. Duminică, vă pu- | 
teți relaxa. Trebuie puse la punct unele lucruri în < 
familie; meritul rezolvării lor vă revine. j

PEȘTI ;
Relansați afaceri abandonate. Zi potrivită pen- | 

tru curățenie, miercuri. Vă e apropiată dorința de a 
ajunge la o înțelegere în familie. O persoană de sex 
opus vă face să vi se taie respirația. O zi plăcută, 
sâmbătă. Atenție la ce mâncați, puteți avea proble
me. Ieșiți în întâmpinarea partenerului de viață, 
care vrea să fie conciliant.

I
! s
I
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SOCIETATEA

COMERCIALA

„URSUS" S.A.

CLUJ-NAPOCA

ii
I

județul HunedoaraAngajează pentru
AGENT COMERCIAL
Se cer:
— studii medii sau superioare;
— vârsta maximă 30 ani;
— persoanii dinamică;
— aspect fizic plăcut.
Interviul preliminar va avea loc la adre

sa: Aleea Păcii, nr. 2, sc. 4, ap. 61, Deva, 
în data de 28. 08. 1997. ora 16.

Informații suplimentare la tel. 064/430201, 
430207, int. 166, 130. (7962)

REGISTRUL AUTO ROMAN DEVA 
OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU 

PROTECȚIA CONSUMATORULUI 
DEVA

ÎN ATENTIA PROPRIETARILOR !;
DE AUTOVEHICULE ȘI PARr r>' AUTO S 

Conform regulamentelor europene 27 ECE î 
ONU vă informăm că la

PRESTO NICO AUTO
S.R.L.

Comercializează

PIESE AUTO IMPORT:

Firma'MAUNA produce, livrează 
și instalează in 24 de ore, 
în orice localitate 'din țara?, 

BRUTRR1I
MATIN0 

performante, economice, adaptate 
făinii românești, omologate de 

RENEL și avizate de Ministerul 
. Sănătății.

S C CHIMICA S.A. ORAȘTIE
Acționarii societății S.C. Chimica S.A. Orăștie sunt rugați să se 

prezinte la sediul societății, str. Codrului, nr. 24, pentru ridicarea 
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 LJ 26-28 R 18-19 V,W,Z
26-30 D.E 17-21 K,L

• —M—

inspecțiile tehnice •£ 
f periodice sau la inspecțiile de omologare, auto- J 

in dotare triunghi S 
i
>■

£ vehiculul trebuie să aibă
5de presemnalizare, omologat de Registrul; 
> Auto Român, și trusa medicală, omologată; 
£ de Ministerul Sănătății. î
? Atragem atenția că cele două articole î

Amortizoare. 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, 
program 9—19, sâmbătă 9—14.

sunt prevăzute cu etichete ce conțin avizul și î; 
numărul de omologare al RAR 796/96, res- !;

!«pectiv avizul și numărul de omologare al! 
Ministerului Sănătății (pentru truse sanitare),! 
conform modelului de mai jos:

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
AUTORIZAȚIE

Nr. 2791/1997
Director O.JP.C.

Dr. Mihai Rudeanu

I

I
î-

A 04491
Șef reprezentanță
Ing. Gabriel Baiu 

(7958)

S

BANC POST S
FILIALA BRAD S

Organizează in data de 28 august 1997 3II

/Â NU P1EMETI 0CAZ19

- vi UCoUtit
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 
de primăvară, ploi 
bușiri și alunecări 
cendii provocate de

târzii 
torențiale, furtună, pră- 
de terenuri cultivate, 
descărcări electrice.

in-

; pentru vânzarea următoarelor bunuri:
I • Chioșc aluminiu, situat în Brad, strada A.. 

,! Iancu. Preț de pornire 22 000 000 'iei.
;î • Autoutilitară ARO 320 D, an fabricație> 
;■ 1993. Preț de pornire 10 000 000 lei. ;
;> Licitația se va ține la sediul Judecătoriei;.
;!Brad, biroul executori judecătorești, ora 10.;! 
!; Relații suplimentare la tel. 233238, Banc Post; ! 
!;Brad.
Si ■!

« 
a

I 
I
I
■

S.C. .,UZO BALCAN TRANS" SRL
str. Libertății, nr. 12 

OFERĂ
t. ------ depozitul en gros, situat în Deva,
•țstr. Ardealului, nr. 1

Prin

— Deva)

FOARTE IMPORTANT I
Producătorii care se asigură an de 

beneficiază de importante reduceri la primele 
de

an

I
(sediul Romcereal

• Făină import: 
Tip BL 80 
Tip BL 55 
BL 55 ambalată la 
kg, 5 kg; preț

• Făină indigenă
tip 480
tip 550
tip 680
tip 780 

Prețurile nu includ 
Relații la tel. 054/711752; tel Mobil : 

092227592. (7959/

— 2140 lei
— 2320 lei

pungi de 1
— 2800

kg, 2 
lei

s

tel.

— 2020
— 1920
— 1800
— 1750

lei ;;
lei î;
lei
lei

TVA.

I*
I
I
I
I*
I
w

I

J
B-dul Lillu Maniu (fost Armata Poporului) nr.6, sector 6. 

77202 București Tel/fax: (01) 410 43 77; 
TeLceL: 018 60 33 46; tax: (01) 771 57 68 

e-mail: matina@mbroknetro

Vizitați-ne la INDAGRA ‘97 
între 7-11 noiembrie 1997

Brutăria standard de 100 pâini de 400 g pe oră consumă 
3,5 kW/h ;i costă 16.954.000 lei (fără TVA).

•2t

ib
OFERTĂ 

EXCEPȚIONALĂ ! 
UNIC DISTRIBUITOR

PENTRU PRODUSELE 
COMPANIEI 

KOBER ROLAC 
PIATRA-NEAMT 

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. D1 parter, (zona'gării) 
Pentru vânzări en-gross - reducertsubstantiale

și transport gratuit;
Vă stăm la dispoziție zilnic între.orele 8â19'si7sâmbăța 

între 9 -13. Telefonrț054-216160K

de- 
in-

asigurare.
AGRAS ASIGURA DE ASEMENEA 

Clădiri, alte construcții și materiale 
pozitate, pentru daune provocate de 
ce»diy 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 

ț mortalitate sau sacrificări de necesitate- 
î torate unor boli sau accidente. 
( REPREZENTANTA JUDEȚEANĂ AGRAS 
i S.A. Deva. str. 1 Decembrie, nr. 19. Telefon 
■218762; Fax 219069.

*
i

I
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Societatea Comercială 'DEVASAT“ SRL «| 
Una dintre cele mai dinamice și cunoscute? 

firme din județ.
Vă oferă șansa de a promova produsele î 

câtorva dintre cele mai renumite firme
, lume!

<

din 7,«i

Dacă aveți mai puțin de 35 de ani. i 
locuiți în Deva, Hunedoara, Simeria sau Orfiș- ] 
tie, sunteți ambițios, energic și dăruit cu pu-^

Pentru instalații de încălzire centrală:
- RADIATOARE DIN FONTĂ
- CAZANE (24KW) DIN FONTA, 
pe cărbune sau £âxe.
Tel.0W05620/4208885; 094644225

T. ■...............

4. - -
J tere de convingere, depuneți până la 20 august, 
jsau trimiteți prin poștă, un curriculum vitae
4 la sediul firmei noastre pentru a deveni 2, 

ÎAGENT DE MARKETING]! 
• Veți avea șansa unor venituri excelente?! 
.și de a promova în structura Departamentului^ 
de•1 

JR, parter.

4 și un numXr de telefon/fax.

vânzări al societății noastre.
Adresa noastră: Deva, bdul Decebal, bl.

i
* Important: nu uitați să menționați adresa
i

■M.M I *-«  •
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CUVÂNTUL LIBER
XJJL

—

( VÂNZĂRI- I 
Lciimpârări J
• Vând urcent 

bilă diversă, preț 
nabil Tel. 225512.

mo- 
conve-

(7625)
o Vând apari ament 2 

camere ultra6cntr;’l, preț 
70.tM10.000, negociabil. Tel. 
221951, după ora 16.

(2251)

• S.C. EXETech 
COMPUTERS S.R.L. 
vă oferă la cele mai 
mici prețuri calcu
latoare; imprimante; 
consumabile; 
sorii. Deva, Pța 
rici, nr. 2 
ct. 4, cam. 
fax 212430; 
interior 171.

acce- 
Victo. 
(II’II), 

101. tel./ 
213730;

A

• Făină 
garia: BL 
kg/sac, BL 
15 kg/bax, 
50 kg/sac. 
garantată. 
057/281116.

albă U ii-
SS — 50
55 1/1 —
BL 80 — 

Calitate 
Tel/Fax:

• Vând apartament cen
tral. 2 camere, parter, bun 
pentru privatizare. Infor
mații tel. 620673, seara.

(7660) 
urgent aparta- 
camerc. Micro 

Tel. 227811.
<7691) 

apartament 4 
l. 613382. (7651)

• Vând 
mont două 

r<5, Teilor.

• Vând ; 
•a mere. Tel.

• Cumpărăm porci pentru
sacrificare. Tel. 211113, 
212214. (7603)

• Vând apartament două
eamere, str. N. Bălcescu, 
sc. D, etaj 2, ap. 18, De
va. Informații (el. 069/ 
553057. (7666)

• Vând Dacia Combi, 
stai;c perfectă, te). 661169,. 
4>reț 7 000 000 lei, 
bil.

• Vând/scliimb 
foarte convenabil, 
tament 4 camerfi Deva, M. 
Emincscti, bl. H, eu două 
camere. Tel. 622357, 232129.

(2257)
• Vând apartament 4 

camere, Zarandului. In
formații tel. 661725, între 
orele 7—10, 18—22. (2256)

• Vând casă, curte, gră
dină în Sântandrei. tel. 
«73191. (2255)

• Vând apartament două

negocia- 
(7659) 

urgent, 
apar.

1 I 
I

! *1

camere, Dacia, bl. 18, ap. 
59, 30 milioane, negocia
bil, tel. 621925. (8238)

• Vând apartament trei
camere, cărămidă, cu te
lefon, Brad, Libertății, bl. 
A2. etaj 1, ap 22, mobilă 
camera zi. Tel. 650642, 
651272. (7677)

• Vând casă, gaze, cu
șură și grădină. Informații 
Turdaș, str. Mureș, nr. 
115. (7496)

• Vând casă Spini 68,
gaze, Grădină mare. Tel. 
660297. <7678)

e Vând apartament două 
camere decomandate, De
va, bdul Bălcescu, bl. 22, 
etaj 6, ap. 27. (7681)

• Vând motocicletă IJ 
350 cmc, Popești, nr. 51,

Pelreu Dorin. (7682)
• V and apartament 2

camere Deva, str. Emi- 
ticscu, bl. 43, ap. 3, preț 
convenabil. (7681)

• SC Cernafruct 
SA Hunedoara, strada 
Carpați, nr. 92, orga
nizează licitație pu. 
blică, în data de 25. 
09. 1997, în vederea 
vânzării următoare
lor active, situate în 
municipiul Hune
doara: Unitatea nr. 
7 — magazin Royal, 
Complex Gambrinus, 
unitatea nr. 9 — Ma
gazin ABQ zona Gării, 
Unitatea nr. 10, —
Sală biliard Marco,- 
fost sediu Cernafruct. 
Informații suplimen
tare sc not obține la 
adresa de mai sus și 
la tel.: 711269; și
715482. (6839)

ființă a celui care a fost 
un bun fiu, frate și nepot 

ADRIAN CARAGUȚ 
Nu te vom uita niciodată.

(7692)

• Prețuirc eternă, 
lacrimi și flori pen. 
tru soțul meu 

prof. col. 
CONSTANTIN 
PINTILESCU 

de la a cărui trecere în 
neființă sc* împlinesc 
șapte ani. (7626)

I-DECESEl .1

• Vând două seturi/ 
6 persoane 
argint Rusia, 
tel. 223762.

tacâmuri 
Deva, 
(7685)

• Vând teren intravilan, 
1000 mp, 2 pokere electro
nice, dulap frigorific, bar 
bere. Tel. 777309.

• Spray contra 
lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, afro- 
disiacc. 01 — 6376273 ; 
018—606134.

(6270) 
ejacu

SC PYROSTOP Stl Oradea

tei?;;toi?. I k ISUÎIb)Reprezentanța! fjaupl

INSTALEAZĂ

<

• SC Agromec Săvârșin
SA Arad licitează în fie
care joi, începând cu 28. 
08. 1997 până la epuiza
rea stocului următoarele: 
grup electrogen 75 kw, 
autoutilitară, bazine com
bustibil, tractoare, mo
toare, mașini și utilaje 
agricole. Informații zilnic 
la tel. 557431. (2251)

• Vând apartament două
camere, decomandate. De
va, Micro 15, bl. 66, sc. 
I, ap. 63. Tel. 613110, o. 
rele 10—19. (7697)

• Vând apartament 2
camere, decomandat, ul
tracentral, preț negociabil. 
Tel. 613781. (186579)

• Vând Dacia 1300, pen
tru pic.se de scliimb. Re
lații 
TBC 

mat.

Geoagiu, sanatoriul 
(7131) 

Vaud Trabant hîco- 
starc perfectă. Orăș- 

tic. tel. 641079. (7133)
• Vând casă țărănească,

împreună cu pășune apro
piată, prefer ciobani. Geoa
giu, str. Principală, nr. 
273. (7134)

• Vând Dacia 1310, cu 
remorcă, motor de Lada 
1200 și piese de schimb. 
Turdaș, nr. 106.

• Vând apartament 
camere, etaj II, < 
Eroilor, bl. 36/34, 
convenabil.

• Vând teren 
intravilan, 15 ari, 
Lotica, str. C'rișaii, 
Hațeg,

(7435)
2 

Orăștie, 
pre( 

(7437) 
agricol 

Licăti 
. nr. 6, 

(6273)

CURSUL VALUTAR
25 AUG! ST

| OFERTE DE " 
L SERVICII

• Cu sufletele profund 
Îndurerate și un gol de 
neînlocuit în inimile noas
tre, ne*a  lăsat pentru tot. 
dcauna cea care a fost 
soră, cumnată și mătușă

MARIA BALAN 
de 79 ani. Te vom păstra 
mereu în sufletele 
trc. înmormântarea 
avea Ioc în 
august 1997, 
cimitirul din 
Germania.

• Familia

noas- 
va 
26 
la

Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
Ja efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit închis

: de control al accesulu. prin cartele 
țrr -oisiemri de ințerfonie și videointerfonîe

Alarme auto
y .Geamuri termoizolatoare și securizante

^Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SuA.

•»

Sisteme 
•/*  -Sisteme

! y

• Meditez engleza, orice
nivel, convenabil, efectuez 
traduceri. Tel. 621609, sea
ra. (7191)

• Firmă de comerț, cu 
medicamente, angajăm a- 
gent comercial. Condiții: 
posesor auto, vârsta ma-, 
ximă 35 ani, de preferință 
studii superioare, trimiteți 
C.V. și fotografic 
'069/216034.

• Importator
Lycra. Căutăm distribui
tor în județul Hunedoara. 
Informații la tel. 069/ 
235102. (OP)

• Meditez engleză și
română, Orăștie, Mureșu
lui, bloc 12/3. (7136)

la fax 
(7689) 

ciorapi

r DIVERSE ~J)

data de 
ora 14, 
Trunstadt — 

(7970) 
Curea Con

stantin anunță decesul ce
lui care a fost fratele 

CUREA GHEORGHE 
din Ilia. Dumnezeu 
odihnească.

• Familia mulțumește 
tuturor rudelor, cunoștin
țelor și conducerii „Con
dor" Deva care au fost 
alături de noi la greaua 
încercare prin pierderea 
celui care a fost

CUREA GIIEORGIIE

să-1 
(77201)

4r «mv • — t• —- » —- • •r o *
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I
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S.C. „CETATE" S.A. DEVA

Str. Mureșului, nr. 4.
ORGÂNIZEAZĂ CONCURS 

în vederea angajării absolvenților de liceu 
anul 1997 pentru postul de vânzători și

I 
I*
I

din 
vânzătoare la unitatea Patiserie Deva.

Condiții:
— fără antecedente penale;
— statura — 1,70 m. înălțime/65 kg gre

utate.
Cererile sc primesc până la data de 9 

septembrie 1997.
Relații suplimentare la Serviciul personal

213356; 214225. (7968) |

I
*

I
1
1
*

I
w

Bota, 
For. 

cu mul- 
deccsul 
fost 
IOAN 

va 
08. 
or- 

Emi-

I
COOPERATIVA „MOȚUL" BRAD I

IOferă spațiu în contract de colaborare în 
complex vechi „Moțul" Gurabarza.

Informații tel. 650688, între orele 8—16.
I
I
«
I

I
I
k

I

• Familiile 
Redl, Floca și 
nade anunță 
tă durere 
celui care a 

ing. BOTA
Inmormăn tarea 

avea loc azi 26. 
1997 la Cimitirul 
todox din str. 
nesca, Deva.

Dumnezeu să-1 o- 
dihnească. (7706)

• SG Cernafruct SA
Hunedoara anunță că iu
ti ncât până la această dată 
cheresteaua aflată în in
cinta Uscătorului Hațeg 
nu a fost revendicată de 
nici o persoană fizică sau 
'uiidică, în vederea evi
tării degradării materia
lului lemnos (cherestea 
iag), începând cu data de 
29 august 1997 S.C. Cer
nafruct SA Hunedoara va 
proceda la valorificarea- a.. 
cestcia. Cei interesați pot 
depune cereri în acest 
scop. Ia sectorul Hațeg, 
str. MihaB Kogălniceanu, 
sr 7. 16839)

• SC Pescăruș Sibiu,
Sucursala Simeria, anunță 
majorarea prețurilor în. 
cepând cu data de 1. 10. 
1997. ______________ (7687)

(i PIERDERII |

EM 
do 

Deva 
fa-

I
REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 

COMUNALA ȘI LOCATIVA BRAD I
Cu sediul în Brad, str. Vânătorilor n 

| 49, jud. Hunedoara, organizează
CONCURS

I pentru ocuparea postului de ȘEF SECȚIE 
j PRESTĂRI SERVICII.

Concursul va avea loc în dala de 1 sep- 
| tembrie 1997, ora 10,00. la sediul unității.
« Condiții: studii tehnice superioare și ve- 
| chime minim 3 ani în funcții tehnice.
♦
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• Conducerea 
Deva și colegii 
la Secția Mină 
sunt alături de 
milia Bota, greu în
cercată în aceste mo
mente, prin dispariția 
fulgerătoare a celui 
carc a fost un bun co. 
leg și prieten,

Ing. BOTA IOAN 
Sincere 
familiei 
Dumnezc^ 
nească în

Informații suplimentare la biroul personal 
din cadrul unității, tel. 651843 și 650932. I

*

I
APELE ROMÂNE R.A. FILIALA TG. MUREȘ j 

septembrie |
.1 « 1 --1 — . 1 , » ay

în cadrul Stației hidrologice Deva, absolvent al | _ . - -- ~ . . .. _ - „ .

I k
I * 
I

condoleanțe 
îndurerate. 

să*l  odih- 
pace!

(7698)I

I
I
I
I 
I I

Organizează în data de 16 i 
concurs pentru ocuparea unui post de hidrolog

• Soția Sofia, fiica 
Rozalia și 
Mihai anunță 
fundă durere 
rea din viață 
carc a fost 
sot și tată

VASII DIONISIE 
în vârstă de 61 ani. 
înmormântarea azi, 
26 august, ora 13, în 
comuna Șoimuș. Vei 
rărrâno, veșnic în su
fletele noastre.

(7971)

ginerele 
cu pro- 
înceta- 
a celui 

un bun

lei 
ki 
Iei 
Ici 
lei 
lei 
lei

l
1

100
t
I
1

101
Cursurile incluse în această listă au 

cotați! ale societăților bancare autorizate 
tiiezr operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 

" a tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări.

a

dolar StA 
marcă germană 
yen! japonezi 
liră sterlină 
franc elvețian 

franc francez 
lire italiene 

incluse în această listă

7456 
1087
6311

11 945
4965
1213

419
la bază 

1 să ‘fev

1 ♦
I 
r *
* 
I *

(7972) î

NU UIT ATI! NUMAI APELÂND LA SER
* VICIUL NOSTRU.
*

Economisiți timp în obținerea autorizației 
ț pentru funcționarea legală a firmei dumnea- 
J voastră. Efectuăm traduceri română — fran

ceză și invers. Tel. 222366. Deva. I 
P 4 ' • 
B «...

ANUL IX • NB. 1958

t—r -----

• Pierdut legitimație de 
handicapat și abonament 
autobuz, pe numele Cucu 
Maria, Le declar nule.

• Pierdut certificat ac
ționar Balan Constantin, 
nr. 3631171/829, Bâgu A- 
finița, certificat 
3673714/829.
nule.

• Pierdut parafă 
baela Stanca, 
cialist ORL. 
nulă.

• Pierdut 
tate seria B 
declară nulă.

nr.
Se declară 

(7683) 
Mi.

medic spe- 
Se declară 

(7679) 
carte identi- 
361559. Se 

(7679)

• Familia Cărăguț a- 
nontă împlinirea a ‘ 10
ani de la trecerea în ne-

• Familia Dărăbanț 
Angliei și soția Ica 
cstc alături de fami
lia îndurerată în 
greaua încercare pri
cinuită de dispariția 
celui carc a fost bu
nul lor cumnat

VASII DIONISIE 
îți vom păstra veș
nică amintire. (7971)

■ ■

Facultății de Geografie, Construcții hidroteh
nice sau Hidroenergetice, promoția 1992—-1997, 
dispunând de cunoștințe în domeniul utilizării 
calculatoarelor.

Bibliografia va fi afișată la sediul Stației 
Hidrologice Deva, str. Minerului, nr. 32.

Relații suplimentare la tel. 065/160289, | 
int. 457. '

I* 
j BANKCOOP S.A. SUCURSALA JUDEȚEANĂ |
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HUNEDOARA — DEVA
Vinde Ia licitație publică:
• Autoturism Renault 21 RX i, 

■ație 1986,
Preț de pornire: 16 000 000 lei. 
Licitația are loc în data de 29.
9, la sediul BANKCOOP S.A. Deva.ora

I 
fabri- j 

08. 1997, !

I

an
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• MARTI, 26 AUGUST 1997


