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CUVÂNTUL
Ex-regele Mihai a 
revenit în județul

nostru

125 de am de existență 
a spitalului

Sala Căminului cultural 
din Baia de Griș a fost 
sâmbătă la amiază (30 
august 1997 — n.n.) arhi
plină. Motivul l-a consti
tuit festivitatea de aniver
sare a 125 de ani de la 
Înființarea spitalului din 
localitate. A venit multă 
lume la eveniment: locu
itori ai comunei, conducă
tori și alți reprezentanți 

O SĂRBĂTOARE DE SUFLET 
LA BAIA DE CRIȘ

ai unor instituții de să
nătate din județ, de la Di
recția sanitară județeană, 
personalități marcante ale 
vieții medicale din Cluj 
șl Tîrgu Mureș — cu ră
dăcini în Țara Zarandului 
sau vremelnic slujitori al 
Iul Hipocrate în acest colț 
de țara —, salariați ai in
stituției sărbătorite.

Au fost prezenți dnii 
Pompiliu Budulan — pre
fectul județului Hunedoara, 
loan Băda — vicepreșe
dinte al Consiliului jude
țean Hunedoara, loan Pe
tru Păun Jura — ministru 
secretar de stat la Minis- 
torul Muncii și Protecției

Componentă majoră a 
Forțelor de Ordine

Ziua Jandarmeriei Ro
mâne a’ fost marcată, sâm
bătă 30 august a.c., la Cen
trul de Instrucție Jandarmi 
Orășlie de acțiuni de su
flet și activități specifice 
care au dovedit încă o 
dată că jandarmii își au 
locul lor distinct în rân
dul ostașilor din țâra 
noastră.

Primenit și îmbrăcat în 
strai de sărbătoare, centrul 
?i-a primit oaspeții și in
vitații cu aceeași ospitali
tate cu care ne-au obiș
nuit.

Sociale ți firește dr. Gon- 
stantin Blejan — senator 
de Hunedoara, mulți ani 
medic și directorul Spita
lului din Bala de Criș și 
„motor" al organizării fes
tivităților de aniversare a 
instituției.

Aflat câteva zile în con
cediu cu familia și în ju. 
dețul Hunedoara, dl Mir
cea Ionescu Quintus, pre- 

ședințele Partidului Națio
nal Liberal și vicepreșe
dinte al Senatului Româ
niei — deci coleg pe două 
planuri cu dr. Constantin 
Blejan — a ținut să ia 
parte la acest important 
eveniment.

Luând cuvântul in des
chiderea festivităților ani
versare, dna dr. Emilia 
Trifan, directorul Spitalu
lui comunal Baia de Criș,

DUMITRU GIIEONEA, 
SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 2-a}

a fost deschisă prin depu
nerea dt coroane de flori 
la monumentul eroilor jan
darmi din incinta unității. 
Au participat reprezentanți 
ai unor instituții județe-

ZIUA 
JANDARMERIEI 

ROMANE

ne șl locale, veterani de 
război, • reprezentanți ai u- 
nor societăți comerciale.

în alocuțiunea coman
dantului Centrului de In
strucție, col. Octavian Stra- 
tulat, s-a arătat că Ziua

întrebări claref 
râspunsuri evazive

La sfârșitul vacantei 
parlamentare, Organizația 
județeană Hunedoara a 
Partidului Național Libe
ral a organizat vineri, 29 
august a.c., o conferință 
de presă- Profitând de 
vizita dlui Mircea Io
nescu Quintus în județul 
Hunedoara, președintele 
PNL și vicepreședinte al 
Senatului României, tema 

CONFERINȚA de presa

conferinței de presă n-a 
mai trebuit căutată, li
derul liberal acceptând să 
răspundă la Întrebările 
jurnaliștilor, mulți și în
setați de informație, în- 
tr-un moment cu destule 
elemente controversate în 
viața politică și economi
că românească.’

Să consemnăm mai în
tâi ceea ce însuși dl Mir
cea Ionescu Quintus ne-a 
spus la începutul întâi - 
nirii, după sc"zele de ri
goare pentru cele trei 
sferturi academice În
târziere eu care s-a pre
zentat în fața presei, răb
dătoare și curioase, și
anticipând două din în
trebările care cu siguran
ță l-ar fi fost puse șl 
care l-au fost puse de
către alții. .,Mă aflu în- 
tr-un periplu politico — 
turistio în județul Hu

sistemului 
Publică
Jandarmeriei Române se 
aniversează în condiții de 
adânci prefaceri în socie
tatea românească. Jan
darmii, a spus comandan
tul, s-au bucurat perma
nent și se bucură de res
pectul națiunii, iar crea
rea jandarmeriei trebuie 
asociată înainte de toate 
cu procesul complex de 
modernizare a societății 
românești, al mecanisme
lor de stat. în același timp, 
transformările petrecute în 
structurile organizatorice

VALENTIN NEAGU 

(Continuare în pag. a 4-a)

nedoara. Supt în conce
diu, împreună cu trei 
membri ai familiei mele, 
și am profitat pentru a 
vizita Organizația Jude
țeană Hunedoara a PNL 
— una dintre cele mai 
bune din țară și de a mă 
întâlni cu ziariștii, de- 
0arece ; consider dia
logul cu presa una din
tre cele mai necesare 

și eficiente modalități prin 
eare noi, politicienii, Să 
ne adresăm eleetora- 
tulului. publicului". Dl pre
ședinte al PNL ne-a mai 
spus că a vizitat marele 
Gombinat siderurgia din 
Hunedoara, care i-a pro
dus o impresie deosebită- 
că a fost și la Castelul 
Gorvinețtilor, că va mer
ge și la Bala de Criș (și 
a fost — n.n.), de unde 
se va opri o zi în jude
țul Alba, după ce vizi
tase șl județul Olt, pen
tru ca luni să fie pre
zent la începerea sesiu
nii de toamnă a Parla
mentului.

A doua întrebare pe care 
o anticipa și la care ne-a

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 4-a)(Continuare în pag. a 2-a)

Vizita fostului suveran 
al României, Mihai I, cu 
soția, aflat pentru a doua 
oară în județul nostru 
în acest an- a început 
sâmbătă, după—amiază. 
Primul oraș căruia l-a 
fost oaspete a fost mu
nicipiul Hunedoara. Pri
mirea, cu pâine și sare, 
a avut loc la intrarea în 
municipiu. Aici, a fost 
întâmpinat de vieepri- 
marul Hunedoarei, dl 
Constantin Buzea, care 
i-a adresat cuvinte de 
bun venit, și de dl . sub
prefect Nîeolae . Seges- 
vari. Preotul 1:0. Ru-. 
deanu i-a înfățișat re
gelui Evanghelia pe care 
acesta a sărutat-o. Men
ționăm că fostul suveran 
și suita era însoțit de 
prefectul județului Hu
nedoara, dl Pompiliu Bu
dulan șl primarul muni
cipiului Deva- dl Mircea 
Muntean. La primire s-au 
mai aflat localnici, câți
va purtând portretul re
gelui, lui și soției sale 
oferindtt-li-se buchete, de 
flori. i

Vremea potrivnică n-a 
împiedicat reușita 

manifestării
Ga și în anul anterior- 

capriciile vremii nu au 
ocolit nici duminică, 31 
august a.c., zona Bradu
lui, în special Baia de 
Griș, unde a fost orga

La cea de a patra ediție a expoziției—târg 
de animale din rasa 1‘inzgau, organizată 

la Baia de Cris

nizată cea de-a patra edi
ție a expoziției — târg 
de animale dedicată rasei 
Pinzgau, starea nefavo
rabilă a timpului anunțând 
astfel parcă o toamnă 
grea pentru agricultori 
și pentru țară. înfruntând 
ploaia mărunta și deasă 
din ultima zi de vară, 
răspunzând dorinței de 
competiție și de stimu
lare a preocupării pentru 
atingerea performanței in

După această scurtă 
oprire, sulta regală 's-a 
deplasat la Motelul Gin- 
ciș, unde a servit prân
zul, după care, în jurul 
orei 15, s-a vizitat Cas
telul Borvineștilor,’ prilej 
de întâlnire cu an mare 
număr de simpatizant!.

In curtea interioară a 
castelului i s-au adresat 
cuvinte calde din partea 
Filialei Hunedoara a A-

MINEL BODEA

(Continuare în pag. a 2-a)

zootehnie, crescătorii de 
animale nominalizați au 
ținut să înfrunte rlseod 
și să-și aducă animalele 
în fața comisiei de boni- 
tare în vederea stabilirii 

câștigătorilor premiilor 
c0 se acordă anual, cu 
aportul direct al unor 
sponsori generoși- pentru 
cele mai v aloroase exem
plare prezentate în ca
drul expoziției. Urmărind 
la fața locului filmul 
manifestării lată princlpa-

NICOLAE TÎRCOB

Ceremonia dedicată aces
tui important eveniment
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revenit în județul 125 de
nostru

(Urmare din oaq It

sociației Monarhiștilor din 
România, de cătr. 
Elena Constantin, 
prezenți care 
gele Mihai“, 
patria" le-a 
tul suveran, 
căldura cu care a 
întâmpinat.

Următorul moment 
desfășurat în Sala i 
lerilor, unde se 
veterani de război, 
deținuți politici- 
zentanți ai administra
ției locale și ai forma
țiunilor politice, alți in
vitați. Cu acest prilej, 
primarul municipiului 
Hunedoara, dl Remus Ma-
•*••••••••••

scandau 
„Regele 
răspuns 
mișcat

prof. 
Celor 
„Re- 

Și 
fos- 

de 
fost

s-a 
Cava- 
aflau 
foști 

repre

ani de existentă
9

riș, i-a înmânat ex—rege
lui Mihai cheia orașului. 
Din partea celor de față, 
regelui și soției sa.e le-au 
îost oferite numeroase 
buchete de flori. A fost 
vizitat Castelul Corvi- 
neștilor.

In cinstea oaspeților a 
fost 
coral
Catedralei ortodoxe 
Hunedoara, condus de prof. 
Marin Dârvă. Au fost 
vizitate expozițiile de artă 
plastică 
semnate 
zakaș și 
bău.

Peste
rege s-a 
năstirea

• • • • «

prezentat un concert 
susținut de corul 

din

reunind lucrări 
de Tiberiu Fa- 

Constantin Zgâm-

noapte, fostul 
odihnit la Mă 

Prislop,

întrebări dare,
răspunsuri evazive

(Urmare din pag. 1) Pe

(Urmare din pag. 1} care

prezentat secvențe din"

a spitalului
l-a

răspuns cu o serie de am
biguități a fost cea pri
vind eliberarea din func
ție a lui Valerian Stan, 
șeful Corpului de control 
al primului ministru. Și 
nu al Guvernului, a ți
nut să precizeze dl C u 
tus. Motivele, a 
domnia sa, sunt 
grave și repetate 
din activitatea sa 
timele două luni- așa 
ați aflat și dvs>, iar 
nu știu mai multe. 11 
pe dl Valerian Stan 
om corect, onest, 
dânsul nu a ținut seama 
de unele observații ale 
dlui prim-ministru Vic
tor Ciorbea, de aceea a- 
cerd încredere hotărârii 
luate de d. prim ministru. 
Ce ar fi fost 
dul Demo.rat, 
formațiune cn 
în CDR, 
Convenția Naționala

a-
relevat 
clare : 
abateri 
în ul- 

cum 
eu 

știu 
ca 

insa

ca Partl- 
a doua 

pondere 
înceapă 

de 
la lași cu un asemenea 
stigmat lipsit de acope
rire, de probe reale?

La întrebarea adresată 
de ziarul nostru referi
toare la abrogarea prin 
ordonanță de urgență a 
articolului 208 din Legea 
31/1990. prin care se pe
depseau cu inchisoare 
buzurlle 
losirea și 
Interesul 
cietăților
Mircea Ionescu Quintus a 
răspuns confuz, necon
vingător, 
cumentare suficientă 
acest caz . deoarece 
produs când eu nu 
în București. Este 
de o prevedere din ' 
falimentului. care 
Veche și desuetă 
Infracțiunea de 
frauduloasă ’ste 
complexă, care
O serie întreagă de tepte

sa-și

corupția, 
(alimentarea 

propriu a 
comerciale.

a- 
fo-
în 

so- 
dl

confuz,
„NU am o do

pe 
s-a 

eram 
vorba 
Legea 

este 
clar 

bancrută 
foarte 

cuprinde

incriminate în Coaul 
nai. Vreau sâ-i asigur pe 
toți cei care au îndoieli 
în privința justiției că dl 
ministru Valeriu Stoica 
este primul alături de 
președintele Emil Constan- 
tinescu în lupta împo
triva corupției și toate 
măsurile luate până
cum sunt instrumente de 
luptă Împotriva corupției. 
Acum, când vom modifica 
și îmbunătăți 
Codului Penal, 
infracțiunii de 
frauduloasă o 
tare 
exact 
actual. Nimeni 
vinovați de 
fapte n-o să scape".

O altă întrebare pe 
care i-am adresat-o 
președintelui PNL a fost 
legată de statutul noului 
PL, al dlui Cerveni; dacă 
î fost, dacă va fi primit 
in CDR. „Dl președinte 
Niculae Cerveni consi
deră că PL s-a constituit 
prin absorbția PL 93 
către PNL—CD 
deci, face parte 
în continuare, 
considerăm că 
constituit o 
politică nouă, 
barea denumirii, 
statutului și 
buie să depună o cerere 
de primire în CDR, care 
urmează să 
și să se ia 
Comitetul 
CDR. Până

conținutul 
vom da 

bancrută 
interpre- 

care să corespundă 
pericolului social 

dintre cei 
asemenea

a
activitatea instituției, pre
cum și noua sa structură, 
în urma unor eforturi stă
ruitoare ale senatorului 
Constantin Blejan, ale con
ducerii Direcției sanitare 
județene și unității săr
bătorite.

In discursul său, dr. 
Constantin Blejan a făcut 
un istoric al Spitalului din 
Baia de Criș în cei 125 de 
ani de existență, unde șl-a 
îngrijit sănătatea câteva 
zile însuși Crăișorul Mun
ților — Avram Iancu ș! 
în a cărui Carte de Onoare 
au semnat, de-a lungul 
vremii, înalte personalități 
care ău trecut prin fru
moasa Țară a Moților și 
pe la Baia de Criș. Spița. 
Iul din Baia de Criș a 
fost unul din primele trei 
spitale românești, dacă nu 
chiar primul, care au a- 
părut în Transilvania sub 
administrație maehiară în 
secolul trecut, ceea ce îi 
conferă dreptul, în accep
țiunea dr. Constantin Ble
jan. să fie considerat mo
nument istoric. O pleiadă 
de medici deosebit de va
loroși, alături de persona
lul mediu și auxiliar, au 
dat faimă și tradiție Spi
talului din Baia de Criș, 
l-au impus în conștiința 
pacienților. Dr. Constan
tin Blejan a conturat apoi 
profilul unuia dintre 
mai renumiți medici pe

• • •
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avut această 
instituție de sănătate, dr. 

Florea, care a 
cel mai 

aces
ta formarea 

și promovarea

■Nicolae 
clădit poate 
mult la prestigiul 
tui edificiu, 
cadrelor 
înaltelor atribute ce tre
buie să 
sonalul

Din partea instituțiilor 
pe care le-au reprezentat 
la festivitate au 
mesaje de salut 
sărbătorite și angajaților 
săi, împreună cu îndem
nul de a ridica tot mat 
sus ștacheta calității ac
tului medical și cu urarea 
de la mulți ani întru a- 
părarea sănătății oameni
lor din zonă, dnii Pom- 
piliu Budulan, Ioar Bă- 
da, loan Rău — direc
torul Direcției sanitare 
a județului Hunedoara, 
Horia Romeo Fărcaș — 
primarul comunei Baia 
de Criș.

Invitat cu Insistență să 
la cuvântul, dl Mircea 
Ionescu Quintus a vorbit 
în calitate de vicepreșe
dinte al Senatului Româ
niei. După ce a subli
niat, pe scurt- cu umoru-i 
cunoscut, că în urmă cu 
foarte puțin timp un 
distins medic i-a reco
mandat să nu vorbească 
vreo trei . ore, ca mai 
apoi un alt distins medic 
să-l ' roage să vorbească 
(opțiuni contradictorii pe

caracterizeze per
med i cal.

adresat 
unități;

•.e.e.ee.e.e

de 
Și că, 

din CDR 
Or- noi 
dânșii au 

formațiune 
cu schim- 

siglei, 
că ea tre-

România: ora 6 
8,30 Desene ani- 
9,00 TVR Clnj-N.; 
TVR Timișoara ; 

Secretele
Serial a

Desene 
Emisiune

nisipului; 
Șeicul ; 
animate; 
în limba 
Serial •

fie analizată 
o hotărâre în 
Executiv al 
acum o ase

menea cerere nu s-a for
mulat. deci nu s-a dezbă
tut, deci PL este in afara 
CDR. care vor fi perspec- 

PL eu mă abțin 
Și aceasta 

mult 
U- 
nu 
IM 
a-

6,00 
fix ;
mate;
11,00 
13,05 
14,10 
15,05 
16,00
maghiară; 17,05 
Specialitatea casei; 17,35 
Medicina pentru toți ; 
18-00 Tele-estival Camei 
Planet; 19,00 Serial • 
Sunset Beach; 20,00 Jur. 
nai; 21,00 Film • Cazul 
Paradine (SUAJ; 23,05 
Canary Wharf (sj; 23,50 
Universul cunoașterii ; 
0-30 Planeta Cinema.

Cultura in lume 
11-35 Sunset Beach 
12,30 Serial • Sa. 

13,30 Con- 
14,30 Serial • 
e acasă!; 
animate; 
nisipului 

Serial • 
Puterea, 

194)0 Opțiuni;
• Maigret și 
recalcitranți; 

(mag.j;

mate ; 8,30 Serial •
Canary Wharf (r); 9,00
Echipa de intervenție (sj; 
10,45
(r) ; 
w-
vannah (r>; 
viețuiri; 
Ce bine
Desene 
Secretele 
17,00 
18,00
(s) ; 
Film 
torii 
Cultural
Arhive românești; 
TVM. Mesager.

15.30
16,°0

(s);
Șeicul ;

pasiunea 
20.00 
mar- 
22,00
23.30
0,00

[ANTENA 1)

tivele
să comentez, 
împiedică așa de 
trâmbițata unificare 
btrală. Pentru că noi 
putem, nu dorim să 
unim cu formații din 
fara CDR".

ț TVR 2 )
7,00 TVM. Telcma- 

tinal; 8,00 Desene ani-

............................5..................
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6,30 Tele—Dimineața;
9,00 fntre prieteni 
9,40 Viața în trei 
10,15 Serial • Iluzii (r);
11,05 Film • Cerul drept 
martor (r); 13-10 Mo.
del Academy (s); 14,20

w;

■

care le evidențiază frec
vent și politicienii în Se
nat — după afirmațiile 
dlui M.I.Q.), domnia sa 
i-a felicitat cu căldură pe 
sărbătoriți pentru pro
fesionalismul și conștiin
ța lor morală, le-a urat 
mulți ani — spitalului și 
fiecăruia dintre angajații 
săi — în slujba alinării 
suferințelor oamenilor din 
zjnă. ale tuts or celor 
ce vin să se trateze la 
Baia de Crlș.

In cuvintg emoționan
te- care au însuflețit a- 
sisiența, dl acad. prof. dr. 
Romeo Vlaicu, binecunos
cută și apreciată perso
nalitate a lumii medicale 
românești, a vorbit deo
potrivă despre școala me
dicală clujeană, din*  al 
cărei izvor s-a „adăpat**  
din plin și Spitalul din 
Baia de Criș, îndeosebi prin 
medicul 
calitate 
morală 
Nicolae 
despre 
tatea de a face mult 
cu bani puțini, de a alina 
suferințe cu o vorbă bună, 
cu sufletul deschis, 
iubirea fierbinte față 
oameni.

Un spici scurt, dar care 
le-a mers la inimă celor 
prezenți- despre medici 
și medicină, despre boli 
și bolnavi, despre expe
riențele sale la spitalele din 
Brad și Baia de Criș —-

Nicolae 
nu doar 

mentor 
o

unde doctorul 
Florea „mi-a foot 
prieten, dar si 
și a cărui f olograf ie 
păstrez la loc de cinste
pe un, perete în biroul 
meu" — a rostit dl prof, 
univ. dr. Simion Cotoi, 
prorector al Facultății de 
medicină din Tg. Mureș.

Asistența s-a îndreptat 
apoi spre spital, unde pri
marul localității- Horia 
Romeo Fărcaș, a dezvelit 
o placă comemorativă, a- 

clă- 
fost 

la 
de-

de o desăvârșită 
profesională 
care a fost 
Florea, ca 

nevoia șl posibili- 
f»

5» 
dr.
ți

cu 
de

Lumină călăuzitoare (sf,
15.10 Nixon (do., cp. lj;
16.10 Madison (s); 16,50
Serial • Iluzii ; 17,40
Dosarele Antena 1; 18.20 
Desene animate; 18,15 
Telercbus; 19-30 Alondra 
fs); 20,30 Observator ; 
21,30 Film • Misterul 
zborului 1501 (SUAj; 23,20 
Disraeli (sj.

Cpro - TVj
7,00 Ora 7, bună di

mineața!; 9,00 Sport la 
minut: 9.15 MAS1I (sj; 
9,45 Tânăr și neliniștit 
(r); 11-15 Serial • ~
cana timpului ; 
Profesiunea mea — 
tura; 15,U0 Maria 
Nadia (sj; 15>50 Sport pe 
plajă; 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 Șoap
te de iubire (sj; 18,15 
Sport la minut; 19,00 Știi 
și câștigi !; 19-30 Știri ; 
20-00 Serial • Chicago 
Hope; 21,00 Secrete de 
familie (s); 22,00 Serial

Cap- 
13,09 
cul- 

de

T

plicată pe una dmtre 
dirile în care au 
aduse primele paturi 
acest spital mai mult 
cât centenar. împreună 
cu medici și cu persona
lul mediu au fost vizita
te secțiile spitalului, stră
lucind de ordine și cură
țenie, s-a discutat cu 
pacienți, s-au rostit cu
vinte de apreciere pentru 
tradiția ..... 
tru 
din ultimii ani 
organizarea.
starea generală 'a ' insti
tuției. calitatea actului 
medical. Mulți si au lăsat 
impresii de neuitat în 
Cartea de onoare a Spi
talului din Baia de Criș, 
care 
me
1997
sat 
tentă.

La mulți ani, cu să 
nătate, întru sănătatea 
oamenilor I

spitahrtBf, pen- 
rezul talele deosebite 

privind 
modernizarea,

vor purta peste vre*  
data de 30 . august 
— când și-a. aniver- 
125 de ani» 4e exis-

• Familia Bundy. 23,30 
La limita imposibilu
lui (s).

6,00 — 7,00 Reluări ;
15,00 — 16,00 Reboot (s) • 
Divertisment ; 1' 
18,35 O,im. ni de mili
oane ; 21,50 — 22,00 Știri 
locale.

tDEVASATț)
7-00 Preciosa ; 8.00

Desene animate; 9,00 
Casa de n< buni (S/; 10,00 
Ploaie caldă de vară (fj;
12.30 Lumea animalelor 
sălbatice ; 13,00 
text;
18,00 
19,00 
(s); 
gardă (sj;
21.30 
Brigada de șoc (s>; 23, W 
Tr;in-formarea (film).

’Video-
17,00 Preciosa (sj; 
Desene animate ;
Casa de

19,30 Farmacia
20-00 I

Muzică .

nebuni 
i de 
Film;
22,30
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♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport

EI DIVIZIA A

Scorul etapei la Galați
Oțetul Galați continuă seria vic

toriilor șt la egalitate de puncte cu 
F.C. Argeș este în continuare li
der. Nu se aștepta nimeni să. pro
ducă Jiul ' ~
Dimpotrivă, a fost surclasat cu un 
scor ztrrobitor (7—0) și a îmbună
tățit serios golaverajul gdlățenflor. 
Ne îngrijorează evoluția Jiului, fap
tul că după 5 etape nu a acumulat 
nici un punct și are un golaveraj 
catastrofal: 1—23 ! Și perspectiva 
este tnei sumbră pentru fotbaliștii 
din Petnșani...

Der**-Ui  etapei F.C. Național — 
Steaua ■ mulțumit... pe suporterii 
echipei slin Ghencea. Steaua a ju
cat pe Budionul din Cotroceni cum 
ar fi dorit să evolueze la Paris: 
cu acțiuni in viteză, cu șuturi la 
poarta adversă și din afara careu
lui Numai că în față i-a avut pe 
fotbaliștii de la F.C. Național, ca
re in prima repriză nu au arătat 
nimic deosebit. Dents Șerban și 
Ciocotu „perforând" de două ori 
poarta tui Ștefan. Poate că altfel 
decurgeau ostilitățile in partea a 
doua a meciului dacă R. Niculescu 
nu «r fi ratat o lovitură de la 11 
m. SteiiștH și-au văzut de treabă, 
mai tnscrUnd două goluri prin Ba- 
cbi și D, Șerban, în timp ce gaz
dele eu reușit golul de onoare prin 
Pigulea.

Greu, printr-o lovitură de la 11 
metri a câștigat Rapidul în fața 
Petrolului1 In rest rezultate nor
male, cu victorii ale gazdelor, mai 
puțin la Bacău, F.C.M. — Gloria 
Bistrița 0—0.

REZULTATELE ETAPEI A 5-A: 
F.C. Național — Steaua 1—4; 
resta 
4—2; 
4—1; 
2—1; 
șani
Cluj-N. 2—0: F.C.M. Bacău — Glo
ria Bistrița 0—0; F.C. Argeș — 
Ceahlăul P.N. 1—0; Dinamo — F.G. 
Chindia 4—1.

o surpriză la Galați.

Fo- 
•Fălticenf — Sportul Stud. 
Univ, Craiova — Farul Cța 
Rapid — Petrolul Ploiești 

Oțelul Galați — Jiul Petro- 
7—0; C.S.M. Reșița — „U"

CLASAMENTUL
1. Oțelul Galați 5 5 0 0 20— 1 15
2. F.C. Argeș 5 5 0 0 7— 0 15
3. F.C. Național 5 1 0 1 7— 4 12
4. Steaua 5 4 0 1 11— 6 12
5. Rapid 5 3 1 1 7— 3 10
6. CSJVI. Reșița 5 3 1 1 6— 8 10
7. Univ. Craiova 5 3 0 2 11— 5 9
8. Gloria Bistrița 5 2 1 2 9— 6 7
9. Dinamo 5 2 0 3 8— 7 6

10. Foresta 5 2 0 3 6— 6 6
11. F.C.M. Bacău 5 1 3 1 4— 6 6
12. Ceahlăul 5 1 1 3 7— 6 4
13. Petrolul 5 1 1 3 5— 8 4
14. Farul 5 1 1 3 3— 8 4
15. Chindia 5 1 1 3 3—11 4
16. „U” Cluj-N. 5 1 0 4 4— 8 3
17. Spartul 5 1 0 4 6—11 3
18. Jiul 5 1 0 4 1—23 0

ETAPA VIITOARE: 
C.S.M, Reșița; Jiul — 
nai; Ceahlăul — Oțelul Gl.; „U" 
Cluj-N — F.C.M. Bacău; Sportul 
—,iUniv. Craiova; Gl. Bistrița — 
Foreșta; Farul — Rapid; Petrolul — 
Dinaițto; F.C. Chindia — F.G. Ar-

Steaua — 
,F.C. Națio- 

Ceahlăul — Oțelul Gl.;

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
II

REZULT AȚELE ETAPEI A 4-A: Da
cia Pitești — F.C. Maramureș 2—1; C.F.R. 
Cluj-N. — Gloria Reșița 2—1. Inter Si
biu — Vega Deva 1—0: Minerul Motru
— Electroputere Craiova 1—0; Gaz Me
tan — U.M. Timișoara 3—0: Unirea Dej
— ARO C-lung 2—0; Corvinul Hd. — 
A.S.A. Tg. Mureș 3—3; Poli. Timișoara
— Olimpia S.M. 0-
— U.T. Arad 2—0.

-1; F.G. Apullum A.I.

CLASA MEN T u L
1. AS.A. Tg. M. 4 3 1 0 8-3 10
2. Olimpia S.M. 4 3 0 1 6—3 9
3. Unirea Dej 4 2 1 1 8-4 7
4. C.F.R. Cluj 4 2 1 1 4—4 7
5-6. U.M. Timiș. 4 2 0 2 7—5 6

Gaz Metan 4 2 0 2 7—5 6
7-8. Gl. Reșița 4 2 0 2 6—5 6

Inter 4 2 0 2 6—5 6
9. Min. Motru 4 2 0 2 5—4 6

10. F.C. Maram. 4 2 0 2 7—7 6
11. ARO C iung 4 2 0 2 4—5 6
12-13. Electroputere 4 2 0 2 4—6 6

Daci., Pitești 4 2 0 2 4—6 6
14. Corvinul 4 1 1 2 5—7 4
15. U.T. Arad 4 1 2 4—6 4
16. Vega Deva 4 1 1 2 1—3 4
17. Apullum A.I. 4 1 0 3 3—7 3
18. Poli. Timiș. 4 1 0 3 2—6 3

REZULTATELE CONCURSULUI

DIN 31 AUGUST

♦ Sport r Sport ♦

A DIVIZIA C3 S-a reunit lotul 
reprezentativ pentru 

meciul cu 
Liechtenstein

Ieri, la F.R.F. s-a reunit lotul repre
zentativ de fotbal al României pentru 
meciul din preliminariile C.M. *98 cu 
Liechtenstein, ce se va desfășura sâmbă
tă, 6 septembrie. Selecționerul Anghel 
Iordănescu a convocat următorul lot de 
jucători: Stelea, Stângaciu. D. Petrescu, 
Prodan, Doboș, Ciobotariu, Dulca, Sely- 
mes, Potocianu, D. Munteanu, D. Șerban, 
Gabi Popescu, Gîlcă, V. Ștefan, I. Dumi
trescu, Craioveanu, C. Barbu, V. Moldo
van. La solicitarea echipelor de club din 
Turcia, Hagi. Filipescu, Gică Popescu. A- 
drian Ilie și Sabin Ilie n-au fost convo- 
cați pentru această partidă.

După cum se poate vedea, au fost che
mați la lot rapidistul Dulea și pitestea- 
nul Barbu, steliștii Baciu și Reghecampf 
fiind „transferați” la lotul de tineret.

Minerul Certej — 

Minerul Mătăsari 3-1
Spectatorii ce au înfruntat ploaia 

și frigul pentru a viziona meciul 
Minerul Certej — Minerul Mătă
sari au trăit cu intensitate desfășu
rarea acestei partide, în care oas
peții au dat o bună replică gazde
lor. luând conducerea pe tabela de 
marcaj din minutul 28 al primei 
reprize: la o lovitură liberă de la i 
40 de metri (!), fundașul Oprița tri
mite o „ghiulea" pe care Tiliban 
nu a putut să o rețină, balonul ud 
strecurându-se în plasă: 1—0. Ce 
a fost până atunci 2 Profitând de 
unele slăbiciuni ale gazdelor, oas
peții nu s-au cantonat în apărare, 
au inițiat deseori atacuri la poar
ta lui Tiliban. Călugării, Paicu, 
Scoruș, bine sprijiniți de Manea și 
Tihoc, au căutat deseori penetrarea 
apărării din Certej. Acțiunile în
treprinse de înaintarea gazdelor in 
prima parte a jocului — Zalomir, 
Ovidiu Marin, Pisoiu, Șipoș, Cioba- 
nu n-au avut sorți de izbândă, 
fiindcă aproape fiecare jucător voia 
să între cu mingea la picior în ca
reul advers, neglijând mereu șu
turile din afara careului, in con
dițiile când terenul era îmbibat 
cu apă. Deși după golul oaspeților, 
Zalomir, Gheară, Ov. Marin și alți 
coechipieri iși întețesc atacurile 
spre careul fotbaliștilor din Mătă
sari, scorul rămâne neschimbat.

1 După săpuneala de la pauză și * 
schimbările produse in formația ț 
din Cenej, gazdele par mai decise < 
să schimbe rezultatul in favoarea ! 
lor. In minutul 58, Borșa ii pasează | 
lui Preda și acesta cu un șut jos 
in stânga lui Muja aduce egalarea; 
1—1. Și cu toate că în min. 65 Bor 
șa este eliminat de pe teren de ar
bitrul S. Bogdan (Craiova/, după un 
fault la Steică. gazdele ambalează ’ 
„motoarele" și în min. 73 după o 
excelentă centrare a lui Zalomir 
Preda plasează balonul în spate 
cu capul și Gheară venit in viteză

1 înscrie, în același colț al porții 
lui Muja : 2—1, ]ocul se menține 
în aceeași intensitate și in min. 89, 
Preda primește mingea dintr-un 
ricoșeu și stabilește scorul final: 
3—1. O victorie mai greu obținută 
decât arăta scorul, dar pe deplin 
meritată.

MINERUL CERTEJ : Tiliban, Sâr
ghie, Stroia, Ohii, Gheară, Bozga. 
Pisoiu (’46 Preda), Șipoș (’46 Bor
șa), Ov. Marin, Ciobanu (’80 Dobra), 
Zalomir.

REZULTATELE ETAPEI A 4-A: 
CS Olt Scornicești — Petrolul Vi
dele 1—0; Parîngul Lonea — Rul
mentul Alexandria 2—5; Șoimii 
Sibiu — Minerul Uricani 2—0; U- 
nirea Drăgășani — Mine Ral lovi- 
nari 3—0; Drobeta Tr. S. — Sever- 
nav Tr S. 2—0; Minerul Certej — 
Minerul Mătăsari 3—1; Petrolul
Stoina — Min. Berbești 1—0; FG ’ 
Vîlcea — Alprom Slatina 5—0 ; !
CFR Caransebeș — Minerul Lupeni 
6—0; Termo Tr. S. — Petrolul Ți- 

i eleni 1—0.

ETAPA VIITOARE: F.C. Maramureș 
— Vega Deva: A.S.A. Tg. M. — Gaz Me
tan; Olimpia S.M. — Corvinul ; U.T.A. — 
Poli. Timișoara: Electroputere — Dacia ; 
ARO — Min. Motru- U.M. Timișoara — 
Unirea Dej; C.F.R. Cluj — Inter; Gloria 
Reșița — Apullum A. Iulia.

F.C. Corvinul — 
A.S.A. Tg Mureș 

3-3
La Hunedoara s-a desfășurat sâmbătă 

o partidă nerecomandată cardiacilor. Oas
peții conduceau la pauză cu 1—2, fără 
să-și fi creat nici o ocazie de gol. Lip
sită de aportul lui Stoica și Costăchescu, 
echipa Corvinul s-a bazat din nou pe ve
nirile la atac ale celor doi fundași cen
trali Sterian, Haidiner, târgmureșenii, ca
re nu primiseră nici un gol în primele 
trei etape, mizând pe arma „contraatacu
lui". In min. 13 Păcurar șutează de la 8 
m. In min. 32 avea să se deschidă scorul: 
Bordean a șutat de la 20 m, centralul M. 
lonescu a considerat că „liberoul" Ciula a 
atins balonul cu mâna și penalty-ul acor
dat a fost transformat de Bardac, 1—0. 
Mingea a fost repusă la centru și furios 
Chiraicu a șutat exact de la 52,5 m spre 
poartă. Incredibil, Ceclan a scăpat ba
lonul, care a revenit înapoi din bară și 
același mare „gafeur" Ceclan și-a intro
dus mingea în poartă, marcând un „auto
gol" dămn de Cartea Recordurilor!

Hunedorenii se mențin în atac, Nel- 
coni și Păcurar ratează 2 ocazii bune. Și 
în loc de 2—1, va fi 1—2. In min. 44 Ste- 
rean trimite din lateral spre propriul 
portar, Ceclan „luftează" ca un începător 
(cum avea s-o mai facă în câteva rânduri 
și în repriza a II-a), Cioloboc II intercep. 
tează, Chezan deposedează corect și ace
lași M. lonescu dictează surprinzător 
„penalty', transformat de același târgmu- 
reșan.

Hunedorenii au revenit de la vestiare 
hotărâți să refacă rezultatul ș> in min. 53 
avea să se egaleze scorul. Bordean a e- 
xecutai o lovitură liberă de Ia 17 m și 
mingea a poposit la vinclu: 2—2. Se joa
că pe contraatac și în min. 69 mare bu
curie: Procorodie execută cel de-al 8-lea 
corner și bine lansat, Haidiner, care mar
chează: 3—21 Meciul are ritm în conti
nuare, fazele alternează la cele două 
porți, dar in min. 72 Sterean este elimi
nat cu ușurință pentru 2 „galbene". Și 
oaspeții rămân in 9 jucători de câmp, șl 
când se credea că acesta va fi rezultatul, 
cu 5 minute înainte de final, apărarea 
gazdelor gafează și Chiratcu șutează în 
colțul lung al porții lu‘ Ceclan: 3—3.

Slab arbitrajul lui M. lonescu (Plo
iești).

CORVINUL s Ceclan, Bordean, Ste
rian, Haidiner, Procorodie (70 Chira); A- 
nița, Ch izan, Bardac, Dinu, Păcurar, Neî- 
conî (74 Tibichi).

Steaua și F.C. Nat'onal 
in cupele europene

Așadar, vineri la Geneva, sorții au ho. 
tărAt ca în primul tur al Cupel UEFA 
Steaua să întâlnească, la 16 septembrie, 
la București, pe Fenerbahce Istanbul. Cea
laltă formație a noastră calificată în 
Cupa cupelor, F.C. Național, va disputa 
primul său meci cu Kocaelipsor, la 18 
septembrie. în deplasare.

Deci, vom juca cu 2 echipe turcești, 
la care evoluează Sabin Ilie (Fenerbahce) 
și portarul Stângaciu (Kocaelispor).

Al DIVIZIA D
REZULTATELE ETAPEI NR. 3, din 

31 august: C.F.R. Marmosim — Min. Ghe- 
lari 0—2- A.S.A. Aurul Brad — Casino 
Ilia 2—1; Min. Bărbăteni — Victoria ’90 
Călan 3—1; Retez. Hațeg — Constructo
rul Hd. 1—7; F.C. Dacia Orăștîe — C.S.M. 
Paroșeni-Vulcan 2—1; Min. Teliuc — Met. 
Crișcior 2—0; Min. Livezeni — Min. Ani- 
noasa 2—2.

CLASAMENTUL

1. Dacia Orăștie 3 3 0 0 6— 2 9
2. Aurul Brad 3 3 0 0 5— 1 9
3. Min. Ghelar] 3 2 0 1 4— 2 6
4. Min. Aninoasa 3 111 5— 4 4
5. Min. Teliuc 3 111 5— 4 4
6. C.S.M. Paroșcni-V. 3 111 6— 6 4
7. Constr. Iluned. 3 111 7— 2 4
8. Min. Bărbăteni 3 111 5— 5 4
9. Victoria Călan 3 10 2 8— 6 3

10. Casino Ilia 3 10 2 4— 6 3
11. Metalul Crișcior 3 10 2 2— 6 3
12. Retezatul Hațeg 3 10 2 5—14 3
13. Min. Livezeni 3 0 2 1 4— 5 2
14. C.F.R. Marmosim 3 0 12 2— 5 1

CLASAMEN T U I*
L Rulmentul 4 3 1 0 13— 5 10
2. Drobeta T. S. 4 3 1 0 5— 1 10
3. Termo T. S. 4 3 0 1 4— 2 9
4. Un. Pitești 4 2 1 1 8— 5 7
5. CFR C-sebcș 4 2 0 2 10— 6 6
6. M. Berbești 4 2 0 2 8— 4 6
7. Mine Ral 4 2 0 2 9— 7 6
8. Șoimii Sibiu 4 2 0 2 6— 6 6
9-10. M. Uricani 4 2 0 2 5— 5 6

Petr. Stoina 4 2 0 2 5— 5 6
11. Min. Lupeni 4 2 0 2 7— 8 6
12. Min. Certej 4 2 0 2 6— 7 6
13. CS Olt 4 2 0 2 5— 8 6
14. Alprom Slat. 4 2 0 2 2— 8 6
15. Severnav 4 1 1 2 4— 6 4
16. Petr. Videle 4 1 1 2 3— 5 4
17. M, Mătăsari 4 1 1 2 3— 6 4
18. FC Vîlcea 4 1 0 3 7— 7 3
19. Petr. Ticlenl 4 1 0 3 3— 6 3
20. Parîngul L. 4 1 0 3 6—12 3

ETAPA VIITOARE : Casino Ilia — 
C.F.R. Marmosim; Victoria '90 Călan — 
A.S.A. Aurul Brad; Constr. Hunedoara — 
Min. Bărbăteni; C.S.M. Paroșeni-Vulcan 
— Retezatul Hațeg; Met. Crișcior — F.C. 
Dacia Orăștie; Min. Aninoasa — Min. Te
liuc: Min. Ghelari — Min. Livezeni.

’97DIN 31 AUGUST ’97 
Atalanta — Bologna 
Barj — Parma 
Empoli — Roma 
Inter — Brescia 
Juventut. — Lecce 
Lazio —• Napoli 
Piacenza — Milan

Atalanta — Bologna
Barj
Empoli

Parma
Roma

Inter — Brescia
Juventus
Lazio

Lecce
Napoli

Piacenza — Milan 
Sampdoria — Vieenza 
Udinese — Fiorentina 
Ancona ■
Luccheso 
Monza —
Venezia — Genoa

Torino
— Ravenna
Pescara

1
2
2
1
1
1 

x>
1
2
I
I
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[cuvântul LIBER 1

Vremea potrivnică n-a împiedicat 
reușita manifestării

{Urmare din pag. 1)

Ii le aspecte ci au reținut 
atenția participanților ve- 
niți în număr mare să 
asiste la această expo
ziție — târg cu caracter 
zootehnic.

Deschiderea • oficială a 
manifestării a «fost făcută 
de către dl Romeo Horia 
Farcaș, primarul comunei 
Baia de Criș, care în alo
cuțiunea sa a salutat pre
zenta crescătorilor de 
animale, a reprezentanților 
administrației județene, 
a invitaților din partea 
<’•ganismelor de specia
litate centrale și din alte 
județe, a oaspeților străini 
și a reprezentanților mass 
—media. Ir. continuare 
dl ing Ghecrghe Iovan, 
directorul general al DGAA 
a Județului Hunedoara, a 
i ibliniat importanța ma
nifestării pentru soarta 
zootehniei în această zo
nă cât țl In ansamblul 
preocupărilor pentru a 
spori eficiența activită- 

i r' icniul creșterii 
animalelor, avansând ideea 
că se resimte cu acuitate 
nevoia ca o astfel de 
activitate, reînnoind tradi
ția, să fie organizată și 
pentru crescătorii de ani
male din rasa Bălțată ro
mânească, aceasta având 
o pondere de peste 9fi 
ia sută în structura ra
selor de bovine ce se 
cresc în județul nostru. Din

partea Prefecturii ju
dețului Hunedoara, dl 
subprefect Nicolae Seges- 
vâri a evidențiat rolul și 
locul competitivității pen
tru progresul zootehniei, 
precum și al lărgirii rela
țiilor cu alte țări în do
meniu. fiind un real câș
tig participarea la mani
festări zootehnice cu 
caracter internațional. In 
continuare dl Gheorghe 
Dreghici, vicepreședinte 
al Consiliului județean, 
a remarcat eforturile de
puse de către organizatori 
pentru reușita manifestă
rii, i-a felicitat pe mani- 
festanți și a apreciat ideea 
de a se acorda atenția 
cuvenită încurajării creș
terii animalelor din rasa 
Bălțata românească. Ca un 
bun cunoscător al zonei, dl 
senator C-tin Blejan a 
adresat îndemnul ca pro
prietarii de pământ și 
crescătorii de animale să 
valorifice mai bine poten
țialul existent, resursele 
de furaje îngăduind să fie 
sporite efectivele și pro
ducția animală, care să a*  
sigure o bună aprovizio
nare a populației cu lapte 
și carne. In context, vor
bitorul a evocat posibilita
tea alocării unor fonduri 
bănești venite din străină
tate pentru îmbunătățirea 
producției de furaje pe 
pășunile și fânețele natu
rale din zonă.

în continuare, comisia 
de bonitare formată din 
specialiști competenți din 
afara județului a vizitat

standul de animale pre
zentate la expoziție și a 
stabilit" clasamentul pentru 
acordarea premiilor.

Manifestând un interes 
aparte pentru această ex
poziție și pentru stabilirea 
unor relații de durată în 
domeniul zootehniei și îm
bunătățirii permanente a 
rezultatelor în acest sec
tor, am remarcat prezența 
aici a dlui ing. Rainer Win- 
dirsch, consilier trimis din 
partea ministrului agricul
turii al landului Hesen — 
Germania, ca și a unei 
delegații de oameni de a- 
faceri din această țară, 
care au avut contacte cu 
specialiști români în vede
rea găsirii modalităților 
concrete de colaborare.

In contrast, specialiștii 
și agricultorii cu care am 
stat de vorbă și care afla
seră de prezența în jude
țul nostru a dlui Dinu 
Gavrilescu, ministrul A- 
griculturii și Alimentației, 
și-au manifestat nemulțu
mirea față de disprețul a- 
cestuia pentru problemele 
grele cu care se confrun
tă lucrătorii ogoarelor, fapt 
dovedit și prin atitudinea 
sa de duminică, când a 
preferat să se afle în preaj
ma ex-regelui Mihai decât 
să vină să discute cu pro
ducătorii agricoli despre 
frământările ce le au a- 
cum, la început de cam
panie agricolă. Mare pă
cat I

De menționat că în ca
drul manifestării s-a în
scris și prezentarea reali

zărilor firmei Pioneer la 
culturile de porumb și 
floarea soarelui de pe lo
turile organizate în jude
țul nostru, precum și a 
expoziției de instalații, ma
șini și utilaje agricole pte- 
zentate de firmele consa
crate — Mecatim Timișoa
ra, Azoma Arad, Mecanica 
Orăștie și Agroservice De
va, ca reprezentant auto
rizat al unor fabrici de 
profil din țâră.

După deliberarea juriu
lui cu aportul unor spon
sori generoși s-au înmâ
nat premii în bani și în 
natură pentru crescătorii 
de animale și cele mai 
valoroase exemplare.

Iată premiile acordate t 
la categoria vițele (Peuna, 
de 20 de luni) ' — Victor 
Bele, din Caraci; la ace
eași categorie, clasa exce
lent (Florica, în vârstă de 
28 luni) — Elena Jîman 
din Ribița; la categoria 
vaci (Bujoara, la prima 
lactație) — Victor Ianc 
din Garacl; la categoria 
vaci multipare (Mândruța) 
— Ileana Stanciu din Ri
bița. Marele premiu al ex
poziției a revenit dlui 
Nicolae Muntean din sa
tul Cărăstău, pentru vaea 
Dorina, care la prima lac
tație a dat o de
peste 3 900 kg lapte, cu 
grăsime de 3,32 la sută. 
De subliniat aportul deo
sebit al SC Semtest Timi
șoara în acțiunea de ame
liorare, care pune la dis
poziția zootehniei material 
seminal de înaltă valoare 
biologică.
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BER B EG ț
Ea serviciu feriți-vă din calea șefului. încordare B 

relațiile cu persoana iubită. Posibil să faceți achl- ■ 
zițiile dorite. Primiți aprecierile cuvenite. Sâmbătă,! 
puteți câștiga bani. Fiți mai indulgent cu copiii.»

în

boar cu sprijinul cuiva de încredere puteți finaliza B 
proiectele dv. Un ajutor feminin e binevenit. ®

Câștigătorul marelui premiu al expoziției, dl 
Nicolae Muntean, cu vaca sa Dorina.

Aspect de la standul expoziției.
Foto PAVEL LAZA

Componentă majoră a sistemului Forțelor de Ordine Publică
(Urmare din pag. I)

.-le jandarmeriei nu se pot 
disocia de cele dintr-un 
cadru mai larg, la nivel 
continental.

încă de la începutul e- 
xistenței jandarmeriei, o 
atenție specială a fost a- 
c.ordată educației, de 
transformare a comporta
mentului jandarmului în 
serviciu și pe câmpul de 
luptă într-unul de onoare 
militară. De asemenea, e- 
ducația a creat în jandar
mul de orice grad respec
tul față de lege, față de 
valorile supreme ale na
țiunii și patriei române, 
în acest context a fost a- 
dus un omagiu eroilor jan
darmi.

S-a arătat că la nivelul 
trupelor de jandarmi se 
consideră că executarea 
serviciului militar la jan
darmerie constituie o 
școală a bărbăției și cu
rajului. De aceea, de Ia 
general la soldat, se cuvi
ne a se acorda atenție de
osebită cunoașterii și res
pectării legilor și regula
mentelor militare, culti
vării spiritului onoarei și 
demnității ostășești, stabi
lirii unor raporturi corec
te cu societatea civilă.

în încheierea alocuțiunii, 
col. Octavian Stratulat a 
precizat că este de datoria 
•jandarmilor să se impli
ce cu toată capacitatea și 
inteligența în amplele ac
țiuni de perfecționare la 
parametri competitivi, eu
ropeni, a pregătirii profe

sionale și tehnice pentru 
îndeplinirea cu onoare și 
devotament a misiunilor 
încredințate.

Ordinul de Zi al minis
trului de interne cu pri
lejul Zilei Jandarmeriei 
Române a fost prezentat 
de col. Samoilă Matieș, 
șeful Statului major al 
centrului. între altele, în 
acest ordin se precizează 
că anii care au trecut de 
la revoluția din decembrie 
1989 au găsit în jandar
merie o instituție echidis
tantă din punct de vedere 
politic, atașată valorilor 
democrației, un garant al 
siguranței cetățenilor, care 
— îndeplinind o gamă lar
gă de misiuni — și-a con
solidat permanent locul și 
rolul de componentă ma
joră a sistemului forțelor 
de ordine publică.

O seamă de chestiuni 
legate de contribuția jan
darmeriei la apărarea in
dependenței și suveranității 
naționale, precum și jert
fele acestei arme la men
ținerea integrității terito
riale și ordinii publice au 
fost prezentate de genera
lul de brigadă Vasile Ne
meș, președintele Asocia
ției Veteranilor de Război 
din Ministerul de Interne 
din județul Hunedoara.

Un sobor de preoți a să
vârșit un parastas de po
menire.

Exercițiile și activitățile 
specifice prezentate cu a- 
cest prilej au încheiat o 
zî cu aleasă semnificație 
pentru jandarmii de la 
Orăștie și din întreaga 
țară.

TAUR J
Popularitate în creștere la serviciu. Neplăceri! 

din cauza rigidității, miercuri. O veste din străină- b 
tate vă bucură. O investiție importantă, alte cumpă-| 
râturi dorite, vineri. Atenție la pericolele de tot fe-B 
Iul. Relațiile cu persoana iubită sunt favorabile. Inl-| 
țiativele dv se dovedesc utile. |

_______________ ._____I 
familie rezolvă multe. Gălătoria dorită e I 
ii amânați. Feriți-vă de activități corner- ■

■ 
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I ■ I 
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I ■ 
I
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SEMENI
Nu e momentul semnării de acte importante. 0 

petrecere în f 
bine s-o mai amânați. Feriți-vă de activități comer
ciale, vineri. Copiii vă scot din starea psihică nu 
prea fericită. Duminică, ați putea să vă realizați pla
nurile secrete Fiți sincer Ia întâlnire,, cu un prieten.

I
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BAG
Exagerați cu problemele sentimentale. Posibile 

neînțelegeri cu prietenii. Nu amânați întâlnirea cu 
doctorul, joi.' La serviciu vi se recunosc meritele. 
Sâmbătă vă relaxați între prieteni. Discuția cu par
tenerul de afaceri vă satisface. Ar fi bine să vă o- 
rientați curiozitatea maximă spre studiu.

LEU
E posibilă o afacere rentabilă. Miercuri, vă su

râde șansa. Rezolvarea unei chestiuni profesionale 
impune multe drumuri. Problemele de sănătate au 
nevoie de odihnă. Sâmbătă, problemele de familie 
le rezolvați cu bine. Se detensionează relațiile cu 
partenerul(a). Dorința dv de câștig poate genera dis
cuții neplăcute.

F E G I O A R A
O întâlnire cu prietenii v-ar putea schimba sta

rea de spirit Rezultatul Ia o afacere e cel dorit. 
Tratative cu partenerii de afaceri. Randament ma
xim in toate, vineri. Dorința de drumeție vi se îm
plinește. Răspundeți măcar la o invitație, duminică. 
Doriți o schimbare de anvergură- ascultați sfaturile 
primite.

BALANȚA
Atenție la ce și cât mâncați. Folosiți energia a- 

cumulată. Chestiunile oculte vă preocupă joi. V-ar 
trebui o călătorie scurtă, pentru odihnă. Sănătatea 
vă joacă feste. E nevoie să vă relaxați înainte,, unei 
noi săptămâni. Cineva de la serviciu vă împiedică 
să plecați într-o călătorie și asta vă înfurie.

SCORPION
Șansa unei realizări profesionale deosebite. Ea 

serviciu lucrurile merg binișor, nu insă și cu sănă
tatea. Încercați să dregeți problemele căsniciei. In
stabilitatea nervoasă vă face necazuri. Aveți un en
tuziasm molipsitor, sâmbătă. înclinația spre specu
lații vă poate aduce bani. Intențiilor bune alătura- 
ți-le sfaturile celorlalți.

I 
I 
I

I 
I 
I
I
I 
I 
I

SĂGETĂTOR
Relații excelente în căsnicie. Nu duceți lipsă de 

bani. Rezolvarea problemelor de serviciu e remar
cată de șefi. Gu dispoziția instabilă de vineri e mai 
bine să amânați întâlnirile importante. Timpul li
ber cu prietenii vă bucură. Duminică, zi agitată. La 
serviciu, fiind fermecător, obțineți ajutorul colegilor.

CAPRICORN
Suspiciunile strică relațiile cu prietenii. Banii 

de la prieteni vă ridică moralul. Informațiile primite 
joi vă ajută în viitor. Drumurile vă răpesc tot tim
pul. Ca să nu aveți surprize neplăcute, fiți atent în 
folosirea informațiilor avute. Duminică, puteți evita 
o ceartă plecând de-acasă. Discuții aprinse cu rudele.

VĂRSĂTOR
Proiectele legate de o casă se pot împlini. ® ie

șire în afara orașului v-ar prinde bine. Sfaturile dv 
sunt la mare preț. Veți împiedica niște manevre 
care vă dezavantajau. Sâmbătă, aveți idei sclipitoa
re. Prudență, evitați activitățile riscante, duminică, 
în familie cineva are probleme cu sănătatea.

PEȘTI
Rezultate nesperate din tranzacții financiare. Ci

neva încearcă să vă păcălească familia, dar dv pu
teți împiedica acest lucru. Dispoziție romantică, joi. 
Chestiunile domestice vă sufocă. O schimbare a as
pectului exterior vă face bine. O plimbare, întâlniri, 
rezolvarea unei situații delicate, duminică. Vești 
îmbucurătoare, luni.

I

I

t
I
I

I
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Varsta de aur

ii

Privind în urmă, gân- 
dindu-ne la ea și retră- 
ind-o în amintiri, imagi
nație, speranță... Totul 
este posibil, totul pri
mește dimensiuni impre
sionante în conștiința 
noastră. Copilăria — sin
gura vârstă în care des
tinul ne dă prilejul să 
visăm, singura vârstă 
spre care ne întoarcem 
cu nostalgie atunci când 
viața ne trădează. Ne a- 
mintim de ea, de candoa
rea, de frumusețea sa; ne 
amintim și suspinăm. Ge 
frumos e spectacolul 
vârstei fericite I

Gopilăria, acest univers 
miraculos, ne apare ca 
un tărâm al bucuriei și 
al inocenței, fără griji șl 
suspine, în care fantezia 
completează realitatea și 
jocul este suprema preo
cupare.

„Puritatea copilăriei. 
Orice râu e limpede la 
vărsare", spunea Valeriu 
Butulescu intr-unui din-

I
= =

«■□■iu

tre celebrele sale aforis-.*l»  
me. Odată cu înaintarea»; 
în vârstă înțelegem căj> 
trecutul este partea cea' 
mai frumoasă a vieții. El*  
înseamnă tinerețe, iar ti-; 
nerețea înseamnă 
sețe și fericire.

Soarta nu ne 
numai bucurii, 
multe piedici pe care tre-jî 
buie să Ie învingem. Nu<! 
putem obține întotdeau-’j 
na totul, dar e bine ca, J * 
indiferent de vârstă, să » J 
păstrăm în noi ceva din ! • 
sufletul unul copil, căci '! 
„vei fj cu atât mai feri- • [ 
cit, cu cât va trăi mai J i 
mult în tine copilul ce»; 
ai fost" (Nicolae Iorga). î>

Să nu regretăm în exis- 5 
tența noastră decât un' 
singur vis pierdut: copî-j! 
lăria — vârsta de aur. ■; 
spre care e bine -ic!; 
întoarcem din când fnj» 
când. •;

frumu-

rezervă 
Există

:

!; 
MANUELA RUSU, < 

elevă — Brad !;

I

| Nostalgiile toamnei J
IMă simt copil în toamna asta caldă, |

Ca mai demult când florile de zadă

IMi se’așterneau pe tâmple și pe mâini; I
Când așteptam ca să miroase via !

IȘi-n așteptare treceau și săptămâni. I
Când mustul, merele veneau cu bucuria. !

| 'Mă simt copil aici pe malul Cernei, J
ICum veri de-a rândul mă simțeam zburdând | 

. Și mi-amintesc și-acum de toamna-aceca .
| Când la oraș m-au luat din sat plângând. g
■ georgiana bAi.dea I

1
*

I
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LA ROCHEFOUCAU LD
0 „In prietenie, la fel 

ca in dragoste, adesea te 
fac mai fericit lucrurile 
știute, decât cele pe care 
nu le cunoști".

V AUV EN ARGUES
0 „Ura celor slabi nu 

este atât de primejdioasă 
pe eât este prietenia lor".

MARK TWAIN
0 „E nevoie să conlu

creze un dușman și un 
prieten, ca să-ți fie rănită 
adânc inima: unul pen
tru a te defăima și celă-

Prietenia

văzută de:
lalt pentru a-ți aduce 
vestea".

ROBERT STEVENSON
0 „Un prieten este un 

dar pe care ți-l faci sin
gur".

OSCAR WILDE
0 „Oricine poate corn-

JE3CTC1OC

1Delia,
Iți dorești un câine sau o pisică dar părinții nu-țl 

permit aceasta, pentru că locuiți la bloc.
Nu mi-aș putea închipui viața fără animale îa 

jurul meu și sufăr când nu le pot avea în apropiere. 
Norocul meu este că locuim la casă și avem curte și 
grădină, unde pisicile și câinii se pot mișca în voie. 
La noi animalele sunt ridicate la rang de membri ai 
familiei. Nu lovim niciodată un animal, nu ml-am 
văzut niciodată părinții să fi bătut un câine. Anima
lele se pot educa precum copiii și poate chiar mai 
bine pentru că sunt mai ascultătoare și sunt credin
cioase stăpânului. Am fost crescută având mereu în 
jur pisici și câini și alte animale in gospodărie și cred 
că pentru „umanizarea" oricărui om este necesară 
conviețuirea cu animalele.

Probabil, părinții tăi nu-ți permit aducerea unul 
câine sau unei pisici din rațiuni de igienă sau spațiu 
prea redus. Dar nu te-ai gândit la animalele mai 
mici ? Un hamster, cobai sau chiar un acvariu cu 
peștișori ? Sunt la fel de frumoși și necesită atenția, 
dragostea și grija ta. Când vei fi la „casa ta*  vei pu
tea ține “și câini și pisici. Acum, dacă nicicum nu-i 
poți convinge, se pare că trebuie să ajungi la un con
sens cu părinții. Oricum, e locuința lor!...

IN A DELEĂNU

Taberele școlare — la ultimele serii de elevi
După ce pe întreg par- 

, cursul vacanței de vară 
1 taberele școlare din jude- 
î țul nostru și-au primit
* oaspeții, practic la capa.
* citate maximă (cu excep- 
« ția celei de la Bulzești, 
J care n-a funcționat în a- 
I ceastă vară), la ora ac-
* tuală ultimele serii de e-
* levi sunt găzduite de ta-
* berele de la Brădățel, 
| Gostești și Orlca.
I De altfel, la Brădățel,
* în urma lucrărilor de re-
* amenajare șl modernizare 
ț realizate în prima jumă-

tate a acestui an, condi
țiile de cazare s-au îm
bunătățit simțitor: încă, 
peri tip garsonieră și a- 
partament, cu baie pro
prie („îmbrăcată” în gre
sie și faianță), centrală 
proprie, deci apă rece și 
caldă curentă etc. Din 
cele spuse de dna Moni
ca Banciu, instructor tu
rism (intern) la Adminis
trația Permanentă a Ta
berelor Școlare din Deva, 
solicitările pentru tabere, 
le din județul nostru au 
venit din toată țara, câ

teva dintre tabere dobân- 
dindu-și chiar „clienții" 
lor, constanți de-a lungul 
câtorva vacanțe. Ga în 
fiecare an, programul a 
fost foarte bogat și di
vers, predominând ex
cursiile (autocarele au 
fost permanent la dispo
ziția copiilor), alături de 
celelalte activități — jo
curi, concursuri, seri de 
dans ș.a. La Gostești, ta
băra a beneficiat și de 
contribuția unui anima
tor de tabere, cu moda
lități inedite și mai ales

instructive [>entru copii 
de a-și petrece timpul li
ber.

Pe de altă parte, elevii 
din-județul nostru s-au 
putut bucura de zilele 
mai mult sau mai puțin 
însorite ale vacanței de 
vară, petrecându-și-le în 
numeroase localități și j 
stațiuni din țară: cele de 
pe litoral, dar și la Păl
tiniș, Bucșoaia, Bicaz, 
Bușteni, Predeal, Sovata, 
Moncasa ș.a. *|

G. liîRLA .

pătimi cu suferințele u- 
nui prieten, dar îți 
buie un suflet foarte 
ca să poți împărtăși 
cesul unui prieten".

tre- 
ales 
suc-

JULES RENARD
0 „Mai ales în priete

nie poate dăinui multă 
vreme ipocrizia. în dra.' 
goste nu-i de-ajuns să 
vorbești, trebuie să ac
ționezi. Prietenia se poate 
lipsi multă vreme de do
vezi".

Selecție de 
1LIE LEAJIU

în tabăra 'de la Brădățel, condițiile 
în acest an

de cazare s-au îmbunătățit simțitor 
Foto : ANTON SOCACI

Prima parte a lui 1975 
și-o petrec în studiourile 
de înregistrare, unde pre
gătesc un nou disc alături 
de. producătorul Jack 
Douglas. Albumul „Toys 
In The Attic" a apărut 
în magazinele din USA 
în același timp cu turneul 
lor anîerican. Toys In 
The Attic No. 11 in Bill
board a fost unul dintre 
cele mai reușite albume 
ale lui Aerosmith, având 
o cifră de vânzare de 6 
milioane de exemplare. 
LP-uî are o durată de 37 
minute și 13 secunde, in
cluzând 9 piese, din ca
re se remarcă Walk This 
Way (locul 10 în Bill
board în 1977), Sweet 
Emotion (un blues cu 
tentă rock ce a ocupat 
locul 36 în Billboard), 
You See Me Crying și 

, piesa titlu

Până la apariția Iul 
Toys In The Attio gru
pul încă era anonim în 
Europa, însă odată cu 
lansarea lui grupul de
vine cunoscut și aici. Tur
neul american alături de 
pianistul Cushnie le adu
ce numeroși fani, în pa
ralel albumele Aerosmith 
și Get Your Wings ating 
statutul de aur, în timp 
ce Toys In The Attic pe 
cel de platină. Anul 1975 
este cel al afirmării gru
pului Aerosmith, ei de
venind artiștii No. 1 aî 
Casei de discuri Colum
bia și unul dintre cele 
mai bune grupuri de 
rock’n’roll din America. 
Pentru a sărbători acest 
eveniment, ei relansează 
singlelul Dream On, care 
ajuns pe locul 6 în Bill
board devine cel mai 
bun single al lor.

AEROSMITH (VIII)
Anul 1976 începe în- 

tr-o dispoziție foarte bu
nă, ei înregistrând un 
album nou în studiourile 
Record Plant, tot cu pro
ducătorul Jack Douglas. 
Buna dispoziție era am

Al patrulea album in
titulat „Rocks" a apărut 
în iunie 1976. Criticii a- 
mericani l-au considerat 
cel mai elaborat disc al 
grupului de până atunci. 
Rocks (34 minttte și 28

MUSIC BOX
plificată și de consumul 
exagerat de droguri și 
alcool. Perry și Tyler 
consumau numai heroi
nă pură, ei renunțând la 
surogate cum ar fi bar- 
biturice, hașiș, Tuinoll și 
Seconoll, pe care le de
numeau mărunțișuri.

secunde) s-a vândut în 
două milioane de exem
plare, cuprinde 9 piese 
și este dedicat lui An
thony D. Perry (tatăl lui 
Joe) și Herb Spar (un 
prieten apropiat de grup), 
ambil decedați cu câteva 
luni înainte de apariția

• . • < • * - • *

discului. Albumul a figu
rat pe locul 3 în topul 
Billboard de albume, din 
el fiind extrase single*  
șurile: Last Child (No. 
21 în 1976) și Back In 
The Saddle (No. 38 în 
1997), de reținut fiind și 
piesele Nobody’s Fault și 
Lick And A Promise.

După ce discul apare 
și în Europa, grupul de
cide că a sosit timpul să 
concerteze în afara Ame- 
ricii. Managerii se opun 
deoarece membrii grupu
lui erau dependenți de 
droguri și era periculos 
să traverseze Europa cu 
droguri. La insistențele 
lor, până la urmă Krebs 
și Leber acceptă turneul 
european. Pentru a-și fa
ce reclamă, membrii gru
pului au avut o idee ge
nială. Cu puțin timp îna
intea turneului enrorn-»n

la un important meci de 
box transmis în toată ’
Europa, ei pun la dispo- 11
ziția ambilor boxeri șor- r
turi purtând inscripția
Aerosmith. De aceea, când 
aterizează, la 9 octombrie, 
la Londra, grupul era 
deja cunoscut. Primul 
show a avut loc la 13 ,
octombrie Ia Empire din 
Liverpool Deși publicul 
i-a primit cu căldură, '
criticii au fost severi, lu- •
cru care l-a deranjat pe (
Tvler. După ce s-a cer- 
tat cu prieten.q sa (Bebe '
Buel). T.yler sparge totul (
în culisele celebrei Ham
mersmith Odeon din •
Londra. Acest incident a *
pus capăt turneului, gru- <
pul intorcându-se în «
America (Va urma) >

Hoint sebesaN
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PDSR contează pe foștii aliați la guvernare
PDSR mizează în conti- 

Miare pe foștii aliați la 
guvernare, PRM și PUNR, 
dar șl pe „oamenii rațio
nali djn actuala coaliție 
■najoNtară", a declarat li
derul acestui partid Ion 
Uiescu. La ședința Birou- 
gal Eaeeutiv Central al 
PDSK au fost discutate 
poslbllltAțile de colaborare 
gi de formare a unor a- 
■aațe aîe partidului con- 
iu de Ion Iliescu. Docu
mentau, prezentat de A- 
drian Năstase, urmează să 
tie analizat șl aprobat la 
Viitorul Consiliu Național 
al PDSR, programat pen
tru 12 septembrie, în plan 
parlamentar, PDSR 
tează t 
votul 
PRM 
celor 
i-a numit 
coaliție". El a spus că nu 
este vorba „neapărat" de 
reprezentanții PD, de care 

! parlamentarii PDSR se 
1 simt apropiați doctrinar, 
ei de senatori sau deputați 
ca George Pruteanu — pre- 
ședințe al Comisiei sena-

I

i con
ta acțiunile sale pe 
celor de la PUNR și 
dar și pe acelea ale 
pe care Ion Iliescu 

„raționalii din

toriale de învățământ 
partea PNȚCD.

Ion Iliescu și-a declarat 
sprijinul și simpatia pen
tru crearea unor alianțe 
ale PDSR cu partide din 
interiorul și din afara Par
lamentului, precum și cu 
organizații civile. El a ară
tat că încurajează „toate 
formele de alianțe tn teri
toriu cu alte partide" și a 
salutat inițiativa de coagu
lare „a forțelor interesate 
de degradarea fără pre
cedent a țării, provocată 
de actuala guvernare".

Iliescu a declarat, ta re
petate rânduri, că o alian
ță a partidelor parlamen
tare de opoziție Intr-o 
structură organizată este 
prematură. în același timp, 
el a invocat reticența ce
lorlalți lideri din opoziție 
In privința unei asemenea 
perspective ca fiind deter
minată de orgoliile aces
tora și de temerile lor de 
a nu ii umbriți sub o „um
brelă a PDSR".

Spre deosebire de Năs- 
tase, președintele PDSR, 
Ion Iliescu, a vorbit despre 
o poziție de expectativă

din pe care partidul său ar 
trebui s-o adopte în noua 
sesiune parlamentară. Ilies
cu s-a referit la acțiunile 
pe care PDSR le va iniția 
in funcție de propunerile 
Executivului și ale coali
ției majoritare.

Iliescu așteaptă, așa cum 
a declarat după ședința 
BExC al PDSR, o strategie 
coerentă din partea 
vernului In privința 
structurării industriei 
agriculturii. Reforma 
nomică, spune E. 
PDSR, trebuie adoptată ta 
Parlament. In același timp. 
Ion Iliescu dezaprobă de
cizia recent! a Executivu
lui de lichidare a între
prinderilor nerentabile, 
măsurile luate în agricul
tură și modifiearea, prin 
ordonanțe de urgență, a 
Legii administrației publi
ce locale și a învățămân
tului.

Pe lângă dezbaterile pe 
care intenționează să le im
pună în Parlament pe ches
tiunile mai sus-menționa- 
te, Iliescu mai enumera, 
printre prioritățile legisla
tive ale PDSR, și „respin-

Gu- 
re- 

Și » 
eco- 

liderul

gerea inițiativelor funda- 
mentaliștilor țărăniști”.

La sfârșitul săptămânii 
trecute, coaliția majorita
ră a hotărât, prin regula
ment, In cadrul unei în
tâlniri la vârf, ca inițiati
vele legislative pe care 
Executivul Ie va Înainta 
să fie mal prompte și să 
aibă, în prealabil, acordul 
partidelor aflate la guver
nare.

RENEL

*

Nicolae Herlea sărbătorit
Baritonul Nicolae Her

lea va fi sărbătorit de 
Opera Română la înce
putul lunii octombrie, a 
declarat miercuri, agen
ției Mediafax, directorul 
instituției Răsvan Cer- 
nat. Spectacolul va mar
ca Împlinirea a 70 de ani 
de la nașterea celebru-

lul bariton și a 45 de ani 
de activitate artistică. La 
manifestare vor lua parte 
artiști ai scenei lirice ro
mânești, precum șl tine
re talente, programul ne- 
fiind încă definitivat. Ni
colae Herlea s-a născut 
la 28 august 1927 In Bu
curești. A studiat, alături

de David Ohanesian, Dan 
Iordăchescu, cu baritonul 
Aurel Costescu Duca. El 
a fost prezent pe toate 
marile scene ale lumii. 
La Opera Română, Ni
colae Herlea a cântat a- 
proape 40 
toriul său 
zând arii, 
lieduri.

de ani, reper- 
vast cuprin- 
canțonete șl

RENEL are nevoie de 
circa un miliard de do
lari anual, pentru refa
cerea capacităților de 
producție, a declarat a- 
genției Mediafax Aureliu 
Leca, președintele RE
NEL. în următorii cinci 
ani, jumătate din echipa
mentele regiei vor atin
ge limita maximă a du
ratei de viață și vor tre
bui refăcute, a precizat 
președintele RENEL. Re-; 
gia nu dispune de re
surse financiare pentru 
începerea investițiilor, 
iar potențialii investitori 
sunt atrași de perspecti
va- derulării de afaceri 
cu RENEL numai după 
transformarea regiei în 
societate comercială. Ban
ca Europeană de Recon
strucție și Dezvoltare s-a 
arătat, totuși, interesată 
să sprijine financiar ie- 
gia, iar din luna octom
brie ar putea deveni o- 
perațional un proiect fi
nanțat de Olanda, pri
vind construirea a opt 
sau zece centrale de ter- 
moficare, a adăugat 
Aureliu Leca.

Noul șef al serviciilor de 
contraspionaj franceze

Guvernul socialist fran- ducerea Direcției Supra- 
cez l-a numit pe Jean- vegherii Teritoriului (DST) 
Jacques Pascal, reprezen- ‘ ‘ '
tant al forțelor politice 
de stânga, în funcția de 
șef al serviciului de con
traspionaj al Franței, re
latează Reuter. Această 
numire este a doua ma
re schimbare în ierarhia 
serv'ciilor de infor
mații, care au avut 
loc după preluarea pute
rii, la alegerile din lu
na iunie, de către coali
ția de stânga. Jean-Jacques 
Pascal, In vârstă de 
54 de ani, a preluat con-

de la Philippe Parant, 
care fusese numit în 1993 
de fostul ministru de In
terne, Charles Pasqua.

Prima schimbare ma
joră efectuată de guvern 
în cadrul poliției a avut 
loc In luna iunie, când 
a fost demis șeful poli
ției judiciare, Oliver Foil, 
condamnat pentru necola- 
borare la o anchetă a- 
supra situației financia
re a primarului conser
vator al Parisului, Jean 
Ti beri.

refacerea capacităților
de producție

Restructurarea RFNEL 
va deveni posibilă după 
definitivarea de către Gu
vern a strategiei energe
tice până în anul 2'110. 
a României și după a- 
doptareâ ieijli Energiei.' 
Legea va . introduce -de
mente ce vi».- nutea fa 
ce posibilă flcsccn zaliza 
rea activității c-g.iei, par
ticiparea capitalu'ui pri 
vat și Inf'intarea unul 
organism de reglementa 
re, care să acorde 
de operare și să 
vegheze modul - de 
re a prețurilor

Procesul de restructu
rare a regiei prevede în
ființarea, 
toamnă, 
ționale de 
precum și constituirea a 
80 de centre de profil din 
actualele filiale RENEL, 
cu bugete individuale. 
Centrala de la Cernavo
dă se va 
RENEL și 
gie.

Numărul 
va reduce,

licențe 
supra- 
forma-

din eceastă 
a societății na- 

electricitate,

angajaților se 
in următorii

cine! ani, la jumătate din 
cei 93 000 de salariați din 
prezent, npreciază Leca.

Restructurarea regiei 
implică și schimbarea, 
până în anul 1999, a mo
dului de tarifare a ener
giei electrice Consumato
rii casnici vor plăti mal 
mult decât cei industri
ali, fiind eliminate ,.sub
vențiile încrucișate " --■
consumatorii industriali 
plătesc în plus energia 
furnizată de RENEL (cu 
18 % la electricitate și 
cu 40 % la energia ter
mică), costuri care se re
găsesc în prețul plătit de 
consumator uentru 
furile cumpărate.

„Actualele prețuri 
energiei nu vor fi 
difîcate până »n primă
vara viitoare", a precizat 
Aureliu Leca.

Pentru creșterea efici
enței energetice, PFNEL 
a investit circa 21 miliar
de de lei în acest an, va 
investi 200—250 miliarde 
lei în 1998 și consideră 
necesară elaborarea unui 
program național de efi
ciență energetică.

măr-

ale 
mo

România își intensifică eforturile pentru un loc în cadrul NATO
România, care nu face 

parte din primul val de 
extindere NATO, depune 
eforturi susținute pe plan 
politic, economic și mili
tar, care să îi garanteze 
Că se va afla printre țările 
care vor face parte din al 
doilea val al extinderii 
NATO, potrivit unui arti
col publicat de cotidianul 
The Washington Post. Co- 

I Ionelul Mihai lonescu, șe
ful Direcției pentru Inte
grare Europeană și Nord- 
Atlantică, din cadrul Mi
nisterului Apărării Națio
nale. a declarat că inte
grarea României în NATO 
a fost principalul obiectiv 
Înainte de summitul de la 
Madrid, în prezent el o- 
cupând un loc foarte im
portant în politica româ
nească. Hotărârea de a a- 
dera la NATO a atins, în 
România, aproape nivelul 
unei obsesii naționale, mai 
mult de 95 la sută din 
populația țării aprobând 
această decizie, în pofida 
costurilor ridicate ale a- 
derării, fapt considerat de 
clasa politică din România 
drept o dovadă a dorinței 
populației ca țara să fie 
din nou asociată statelor 

occidentale, după lunga 
perioadă a comunismului 
și a dictaturii lui Nicolae 
Ceaușescu. Sorin Ducaru, 
șeful Direcției NATO din 
MAE român, consideră că 
pentru România aderarea 
la Alianța Nord-Atlantică 
reprezintă o chestiune de 
identitate.

Decizia Statelor Unite de 
a susține integrarea în 
NATO a Poloniei, Unga
riei și Cehiei, cu prilejul 
summitului de la Madrid, 
nu a determinat apariția 
de resentimente în rându
rile populației românești, 
precizează cotidianul citat. 
România și-a amplificat e- 
forturile privind strânge
rea relațiilor strategice cu 
Statele Unite, recunoscând 
rolul determinant al Wa
shingtonului în structurile 
NATO, precum și intere
sele sale în Europa de Est. 
Autoritățile de la Bucu
rești urmăresc însă cu a- 
tenție și desfășurarea pro
cesului de aderare la A- 
lianță a Poloniei, Ungariei 
și Cehiei, pentru a evita 
greșelile și a prelua expe
riența acestor state.

în unele privințe, fap
tul că România nu se află 

printre statele invitate la 
Madrid să înceapă nego
cierile de aderare poate 
fi pus și pe seama neapli- 
cării unor reforme econo
mice care fuseseră deja 
puse în practică într-o se
rie de state est-europene, 
ca urmare a restructurării 
economice începute de Mi
hail Gorbaciov în Uniunea 
Sovietică.

Guvernul format în Ro
mânia după revoluția din 
1989, sub conducerea pre
ședintelui Ion Iliescu, a 
promotțfit reforme în arma, 
tă, primul semn al orien
tării către NATO fiind 
semnarea, în 1994, a pro
gramului Parteneriatului 
pentru Pace, dar nu au 
fost luate măsurile econo
mice necesare pentru a re
forma economia socialistă 
a României.

'Alături de Slovenia, ca
re nu a fost inclusă în pri
mul val al extinderii A- 
lianței, a înregistrat cel 
mai mic procent al produc, 
ției în sectorul privat, din
tre statele care au solici
tat aderarea, acest fapt 
fiind considerat ca fiind 
cel mai important motiv 
pentru neincluderca Româ

niei în NATO.
Ion Iliescu, care a fost 

considerat drept neocomu- 
nist, a pierdut alegerile, 
în luna noiembrie anul 
trecut, în fața unei coali
ții de opoziție, condusă de 
Emil Consta'ntinescu, aces
ta fiind primul scrutin ne
contestat, începând dinain
te de al doilea război mon
dial, prin care a fost trans
ferată puterea.

Președintele Constantines- 
cu și premierul Ciorbea 
au anunțat că vor promo
va reformele menite să in
troducă economia de pia
ță, dar imaginea României 
de țară unde schimbările 
au loc foarte încet era 
greu de schimbat înainte 
de summitul de la Madrid, 
precizează ziarul Washing
ton Post.

„Noi nu am pornit prea 
târziu, dar am fost remar
cați prea târziu", a mai 
declarat Sorin Ducaru. Gu
vernul Ciorbea a anunțat, 
în cursul lunii august, nu
mele celor șaptesprezece 
întreprinderi de stat care 
urmează să fie lichidate, 
închiderea acestor între
prinderi va determina apa. 
riția unul număr de 30 000 

de șomeri, aceasta repre
zentând prima fază a te
rapiei economice de șoo 
promise de actualul guvern. 

Diplomații din România 
afirmă că acesta este doar 
începutul unui proces, a- 
vând în vedere că, deși 
jumătate din activitatea 
economică a României a 
trecut în sectorul particu
lar, 80 la sută din produc
ția industrială provine în 
continuare de Ia întreprin
derile deținute de stat. Mi
nistrul Apărării a dispus 
analizarea situației actua. 
le și evaluarea măsurilor 
necesare pentru a asigura 
integrarea României în 
NATO, în 1999, aceasta 
analiză urmând să fie fi
nalizată In următoarele 
zile. Victor Babiuc, minis
trul Apărării, a fost anun
țat de curând că va tre
bui să susțină o reducere 
de aproximativ 10 la sută 
a bugetului ministerului 
pentru acest an, care fu
sese stabilit la un miliard 
de dolari, această măsură 
urmând să accelereze re
ducerea efectivelor de la 
200 000 la 165 000, până în 
anuî 2000, precizează Wa

shington Post,

Un proiect prevede mo
dernizarea celor 100 de 
avioane de vânătoare MIG- 
21, de către un grup de 
companii conduse de fir
me din Israel, pentru a le 
dota cu echipamente elec
tronice compatibile cu sis
temele NATO. lonescu a 
afirmat că autoritățile ro
mâne speră ca schimbările 
economice să permită, de 
asemenea, achiziționarea 
unor avioane de vânătoare 
americane F-16 sau F/A-18, 
înainte ca modernizarea a- 
vioanelor MIG să fie în
cheiată.

Armata română a achi
ziționat, de asemenea, șase 
unități radar FPS-117 și 
patru avioane de transport 
C-130 Hercules, intențio
nând să achiziționeze al
tele opt în următorii doi 
ani. fn prezent. România 
încearcă să obțină un con
tract cu Lockheed Martin 
pentru constituirea unui 
centru regional est-euro- 
pean destinat asigurării' 
asistenței tehnice pentru 
avioanele C-130.
«■v < g g^» g ^aa a a aa^v
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S.C. AVICOLA S.A. DEVACONDUCEREA S.C. „CORA" S.A. 
HUNEDOARA

ț Convoacă Adunarea Generală a Acționa- 
t rilor pentru data de 17. 09. 1997, ora 12, la 
Z Clubul Siderurgistul sala mică
* Ordinea de zi a Adunării generale este ur_ 
| mătoarea :
» 1. Akgerea Consiliului de Administrație.

2. Prezentarea situației economico—finan' 
ciare pe primul semestru al anului 1997.

3. Prezentarea raportului cenzorilor.
4. Diverse.
Acționarii pot încredința procură de 

prezentare specială eliberată de la sediul

I
ț
i»
l _ . _______
? cietății, care după completare și semnare se va
J depune la sediul societății, până la data de 12. 
1 09. 1997.
ț în cazul în care Adunarea Generală

re-
SO'

------------ ------------ a >
ț Acționarilor nu va fi statutar constituită se va 1 

12, \

I
4

ț reprograma în data de I X. 1997. ora
ț la Clubul Siderurgistul, sala mica.
i Informații suplimentare la sediul societă'
i ții, din bdul Dacia, nr. 9, bl. A 1—2, tel./ 
? fax 712244.

il
l
r

j

*
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S.C. AVICOLA S.A. ALBA
- cu sediul în comuna Sîntimbru, jud. Alba 

Livrează următoarele produse:

J Produsul Prețul/kg 
fără TVA

Carne pui, cal. I, cu cap 14 800
și picioare
Carne găină, cal. I 11 000
Carne găină, cal. a Il-a 8 000
Ficat de pasăre 19 000
Pipote pui 14 500
Pui de gătit 10 000
Tacâmuri pui 7 500

mai ieftinemultProdusele noastre sunt
l și gustoase față de produsele din import.
i ' Relații la tel. 058/842444, interior 428. I

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică si mare nu- J 
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen-} 
țiile nublicitare din : J

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie-, nr 35 'în clădirea\ 
Tribunalu'ui județean); — la chioșcul d\n | 
CENTRUL MCNlClPlUT Cț lăndă maga
zinul ,,Comtima; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobus 
„Orizont*).

i

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel 
716926).

• BRAD, strada Republicii (teL 
650968). la sediul S.C. ..MERCUR*.

• ORASTIE. la chioșcul de lângă ma
gazinul „Patia*.

• HAȚEG, pe str. Proaresului. nr. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367. 
770735.

Aaentiile ziarului nostru asigură. la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publicitate.
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Ca urmare a anunțului nostru din ziarul 
Cuvântul liber**  din zilele de 11 și 12 au' 

gust 1997, adunarea generală extraordinară a 
acționarilor planificată 
amână pentru data de 19. 
in

pe 29. 08. 1997 
09. 1997, ora 

același loc, cu următoarea ordine de zi
1. Modificarea statutului societății

— structura acționariatului
— tipul societății
— modalitatea de contractare a 

ditelor
2. Redactarea contractului
3. Alegerea cenzorilor
4. Aprobarea bilanțului la
5. Diverse. 
Informații suplimentare se

tel. 054/625796.

societății

se
14,

ere

30. 06. 1997

pot obține la 
(7977)

CREDIT BANK DEVA
VINDE LA

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

LICITAȚIE PU9UCA j
ce va avea loc in data de 03. 09. 1997
— distilerie — instalație tip BLAZE, si

tuată în Orăștie, str. Unirii, nr. 1, capacitate 
3000 1/zi, mașini de tricotat, bobinat, cusut— 
surfilat.

— camion IFA

I — imobil 4 niveluri destinat desfășură' |
rii activităților comerciale, depozit en gros, I 

I situat în Deva, str. Braniște!, nr. 7, județul J 
! Hunedoara. '

I
I
I 
I 
I
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GRUPUL SPORTIV ȘCOLAR 
DEVA

Organizează concurs de selecție, duminică, 
ț 7 septembrie, ora 9, pentru clasele 1—IV la 
1 gimnastică si la atletism pentru clasele V— 
J VIII.
ț Relații suplimentare la tel. 217015.

Pentru instalații de încălzire centrală:
- RADIATOARE DIN FONTĂ
- CAZANE (24KW) DIN FONTA, 
pe cărbune sau gaze.
Te).01/420S620/4208885; QSM644225
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04. 09. 1997 — fabrica de bere, capacitate 
5000 1/zi, situată în Ilia, jud. Hunedoara.

Informații suplimentare la sediul Credit 
Bank sau la tel. 054/211853.
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__________ DIN STR. DE- 1 
OPOZITELOR, NR 17 (SITUAT IN INCINTA S.C ROM-I 

1 CAMION DEVA]______________________________________f
MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DiN IMPORT t

1 LA PREȚURI ACCESIBILE: *
• — PAL MELAMINAT IN 20 NUANȚE *

— FOLIE CANT ASORTATa DE 19 ți 28 mm l
— BLATURI BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO- 1. 

IZOLATA F
— CHIUVETE INOX MARCA BLACO ț

| — ACCESORII MOBILA (balamale zincafe cu a*  J'
ț runcător, țuruburi: balamale, îmbinare ți confirmare, *
• mânere diferite mărimi ți nuanțe) ăi
• — BORDURA PVC de 19 ți 28 mm în nuan|e di*  I
2 ferite f

Il 1

<

<1

41

1 
i

1997

M.L.P.A.T. I.C.L.P.U.A.T, 
HUNEDOARA — DEVA 

INSPECȚIA ÎN CONSTRUCȚII
Susține în data de 16 septembrie

examen pentru atestarea laboranților și per 
sonalului C.T.C., la sediul S.C. CONDOR S.A. 
DEVA, str. Avram Iancu, bl. H3, ora 10.

SOCIETATEA COMERCIALA 
COMSIM S.A. SIMER1A

Convoacă Adunarea Generală a Acționa' 
rilor, ‘în data de 15 septemh ic 1997, ora 
11, la sediul societății, cu următoarea ordine 
de zi:

1. 
tație a 
zării.

2.

Stabilirea prețurilor de pornire la 
unui număr de trei active supuse

lici 
vAn

lici"Stabilirea taxei de participare la 
tație pentru fiecare ofertant.

3. Stabilirea comisiei de licitație.
4. Stabilirea indemnizației comisiei 

licitație.
5. Diverse.
Relații suplimentare Ia tel. 054/661816 

între orele 10—12. (7993)

de

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AUTOPARTYTRANS**  S.R.L. DEVA

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN,

J

— BORDURA PVC da 19 ți 28 mm in nuan|e
j
— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE Șl CULORI
— GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR
— ROTILE MOBILA
— BALAMALE UȘI STICLA MOBILA 
PROGRAM DE LUCRU: ZILNIC ORA 7.30, ORA

* inclusiv SAMBATA.
ț INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR. 054/ j
* 233443.

V,

/'Brutăria standard de 100 pâini de 400 g pe oră consumă \ 
______ 3,5 kW/h ți costă 18.954.000 lei (fără TVA). J 

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

TeLceL: 018 60 33 46; fax: (01) 771 57 68 
e-maifc matina@mbjc>kneitro

Firma’MAT1NA produce, livrează!,,, 
instalează jn 24 de ore., fe 

in orice localitate 'din țarajț r 
BRUTĂRII ?
MflTINfl

performante, economice, adaptate, 
fainii românești, omologate de 

RENEL și avizate de Ministerul 1 
, Sănătății.
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Vizitați-ne la INDAGRA '97 
între 7-11 noiembrie 1997

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

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

---------- ------- r

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEM1JRIE

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 26-28 R 18-19 v,w,z
26-30 D.E 17-21 K,L

e 27-31 M

I 
ț k l
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• Mulțumim tutu
ror celor care au fost 
alături de noi la de
cesul iubitului nostru 

PETRU FLOREAN 
Familia. 4~

(7780)

nrct negociabil. Tclefo

( ANIVERSĂRI

• Azi. eanil împlinești 2 
Miișori, dragă Bogdan 
Cozmescu, bunica îți U' 
rcază din Lot sufletul 
„La mttlți ani •'

(Grt)

VÂNZĂRI - 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament trei 
camere, etaj 1, central, 
posibilități privatizare, 
birouri. cabinet. Tel. 
1111599

(7722)

• Vând urgent casă Si. 
meria. sir. Spicului, nr. 
42. Informații str. Câm
pului: bl. 1. sc. B, ap. 22.

(7761)

• Vând convenabil două 
buc. autotractor Baba 
CU șa 17 t, TVA recupe
rabil. Tel. 092/281904.

(2279)

• Vând semănătoare
nouă grâu. 15 rânduri,
Zăric loan, Vâlcelele 
Bune, 128.

(186587)

• Vând apartament 4 
camere decomandate, etaj 
4. Deva, Eminescu (zona 
liliacului). Tel. 224922.

(7711)

• Vând apartament 2 
camere. Deva. Informații 
AI. Romanilor, bl. 20, 
ap 11.

<7691)

• Vând în Hațeg prune 
din livadă cules0 de cum
părători. Tei. 054/770715.

(2266)

• Vând societate pro
ducție, scutită impozit 
până în ianuarie 1999. 
și echipament schi com
plet. Tel. 660508,

(7760)

• Vând AHO 240 Die
sel. Deva. str. Mureșului, 
nr. 7. (7760)

• Vând microbuz VW. 
Relații la tel. 731406.

(7765)

• Vând (schimb cu au
toturism) autocamion bas
cul SRD 6135, stare per
fectă. Vața, sat Ocișor, nr. 
E (7766)

• Vând motocicletă 
4uwa 350. stare foarte 
bună. Tel. 673162.
/ (2283)
a

• Vând apartament 2 
camere, Deva. Informații 
tel. 2129111. orele 8—20.
’ ... . <7767)

• Vând (sau schimb cu 
npartament Deva) casă 5 
camere, dependințe, apă> 
gaz și grădină în Vine
rea, jud. Alba. Informații 
tel. 229050.

(7771)

< • Vând cadă baie 1700 
și garnitură baij noi. Tel. 
611267. (2’85)

• Vând apartament ' 2 
camere, chioșc 21 mp.

i>
712821.

(G850)

• Vând Dacia Picup, 
1301, staro excepțională, 
1988. preț negociabil. Tel. 
617733, după ora 19.

(7447)

• Vând moară măcinat 
cereale pentru animale. 
380 tV. Vaidci, nr. 40.

(7448)

• Vând teren pe malul 
lacului Citiciș, zona vile. 
Tel. 715529.

(2155)

• Vând garsonieră, con
fort sporit, mobilată, în 
Geoagiu Băi, Tel. 233131.

(2154)

• Vând teren intravi
lan, la șosea, 19 ari. In
formați Cristur, 375.

(2151)
• Spray contra ejacu- 

larii rapide, medicamente 
potență, frigiditate, afro- 
disiace. 01 — 6376273 | 
018—606134.

• STAȚIUNEA DE 
CERCETARE ȘI PRO
DUCȚIE POMICOLA 
GEOAGIU livrează r 
Rachiu mer0 — 41- 
45 grade — 8000 lei/ 
1; Rachiu mere 35 
grade — 6200 lei/
1; Țuică prune 32 
grade — 6000 lei/1. 
Prețurile includ și 
TVA.

(7700)

• Pierdut Carte iden
titate camionetă Magirus. 
SG 4910001625 SM 6627189, 
Se declară nulă.

(7762)

țț 7
• Școala Sa Uitară 

Postliceală „Carol 
Davila" București, fi
liala Călan, face în
scrieri pentru anul 
de învățământ 1997 
— 1998 la următoarele 
specialități : asistent 
generalist ; asistent 
igienă; asistent far
macie ; asistent, asis
tență socială. înscrie
rile se fac zilnic la 
sediul școlii din ca
drul Casei de cultu
ră. situată în Călan, 
până la data du 20 
septembrie. Informa
ții suplimentare la 
tel. 730601 sau 730668, 

(7653)

• Cu autorizația nr. 
518/21. 02. 1997. dl Szc 
kcly Zoltan, din Deva, 
sir. Mihai Emineșcu, prac
tică activitatea de sobar.

(6125)

ÎNCHIRIERII ),

• Caut spațiu de 
închiriat în Hunedoara 
sau Petroșani pentru 
activitate comercială 50 
—70 mp. Sunați Ia tel. 
018623032, între orele 
7—9. (OP)

• Cedez contract în
chiriere spațiu comercial, 
zona Sala Sporturilor De. 
va, tel. 216043. (7763)

• Caut pentru închiriat 
pe termen lung auto
camion TIR. Tel. 054/ 
G47789.

(7770)

• închiriez garsonieră 
mobilată cu telefon în 
Deva. 735142 ; 622119.

(2281J

OFERTELE 
, SERVICII
• Societate particulară 

de construcții angajează 
urgent șofer categ. D. 
Relații la tel. 616795, în
tre orele 7—15. (2278)

• Dual: 230449. An
gajăm absolvenți făcui, 
tate calculatoare, cunoș
tințe baze de date (pre
ferință Fox).

(7983)

(MATRIMONIALE i
• Tânăr, 24 ani, tâm

plar, caut domnișoară în 
vederea prieteniei, even
tual căsătoriei. Geoagiu, 
Calea Romanilor, nr. 84.

(7449)

I

i Societate comercială 
cu capital privat

VINDE*
l ;■

EN GROS ȘI EN DETAIL 1

f 4> pate de ficat în diferite sortimente, 
i carne de porc cu fasole boabe în cutii metalice

• bere „SILVA" 1/2 1 — 2614 lei

1 • bere „REGUN" 1/2 I — 2331 lei

• bere „SILVA" 0,33 1 — 2272 lei

• berc „SILVA" (neagră) 1/2 I — 2950 lei

• apă minerală BIBORTENT 1,5 I — 2601

• rom 32 grade 1/2 1 — 2664 lei
I'1 wRelații la depozitul — magazin, situat în l 

'■ incinta S.C. Polidava S.A. Deva, str. 22 De- i 
| cembrie, nr. 257. I

Telefon: 225904. orele 10—15. |
! t

(L .licitații) J
• In data de 4 septem

brie 1997, ora 10, va 
avea Ioc Ia restaurantul 
„Astoria" Deva licitație 
în vederea vânzării unui 
cuptor rotativ pentru copt 
pâine și Un malaxor pen
tru pâine. Informații tel, 
621762.

(7758)

• Cooperativa Arta 
Populară Hunedoara scoa
te la licitație următoarele 
mijloace fixe : un camion 
Savîem» 6,5 tone, două 
cântare, balanță. Licitația 
are loc în fiecare zi de 
joi, Începând cu 11. 09.
1997. Informații telefon 
718231.

(2153)

LOECESg. 1

• A plecat pe dru
mul fără întoarcere 

MARIA GROZA 
din Șesuri, lăsând o 
maro tristețe în su
fletele copiilor, gi
nerilor, nepoților care 
au lubit-o și prețuit 
pentru deosebita afec
țiune și bunătate. în
mormântarea azi, 2 
septembrie 1997, Ora 
13, Veșnică amintire ! 
Dumnezeu să te o- 
dlhr.cască:

(7772)

: «*
Taxa pentru drumuri —

pânâ la 30 noiembrie a.c. !
' Taxa pentru utilizarea drumurilor se a- I 

| chită de către toți deținătorii de autovehicule | 
j Ia agențiile CEC din țară, până Ia data de 30 j 
, noiembrie 1997, a precizat directorul general j 
| al Administrației Drumurilor Naționale.

Taxa se poate plăti și în rate, ultima a ' 
! treia, neputând fi mai mică de 30 la sută din I 
| valoarea totală. i

I_________________________ i
CRIZA DE ROȘII PUTEA FI EVITATA

Gospodinele nu știu cine 
le-a tăiat rația și a 
scumpit vitamina C

Pe dl ing. A. Ilie (acum 
pensionat, dar încă pasio
nat de agricultură, făcând 
producție pe care o valo
rifică pe piață), l-am în
tâlnit deseori bine dispus. 
Zilele trecute a ținut însă, 
de la masa unde vindea 
produsele, să-și exprime, 
ca un adevărat profesio
nist de astă dată, nemul
țumirea pentru faptul că 
unele produse de pe piața 
Devei sunt mult prea 
scumpe în plin sezon de 
recoltare și de valorificare 
a acestora.

Referire concreta a fă
cut, de pildă, la roșii, unde 
consideră că nu este nor
mal ca în această perioa
dă să se vândă kilogramul 
cu 4000—6000 lei, poate 
chiar mal mult. Căutând 
răspuns la întrebarea: de 
ce se întâmplă acest lu
cru?, dl A.I. mi-a spus-o 
pe cea dreaptă șl adevă
rată. „Eu cred că de vină 
— zicea Interlocutorul — 
sunt specialiștii agricoli, 
respectiv cel de la Stațiu
nea de cercetare din Geoa- 
giu șl cei de la Inspecto
ratul județean pentru pro
tecția plantelor și caranti
nă fitosanitară, care nu au 

CURSUL VALUTAR
1 SEPTEMBRIE

■ 4 dolar SUA — 7476 le*
• t marefl germană — 4119 lei
• 400 yeni japonezi — 6189 lei
• 4 liră sterllnfi — 42033 lei
• 4 franc elvețian — 5001 lei
• I franc francez — 4224 lei
• 400 lire italiene — 421 lei

Borșurile incluse In această listă au la bază 
eotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu lmplieă obligativitatea utilizării cursurile: In 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

TRAGEREA LOTO SPECIAL 6/49 
din 31 august 1997

38, 49, 22, 34, 46, 14. 

TRAGEREA NOROC 
din 31 august 1997

2425174

stăpânit problemele sr 
cifice și nu au dat la tii 
avertizările astfel încât 
producătorii agricoli să știe 
când să facă stropirile ne
cesare împotriva bolilor 
și a dăunătorilor, în spe
cial pentru mană, aceasta 
fiind cauza pentru care 
consider că s-a compromis 
în masă cultura de roșii. 
Ga urmare, s-a ajuns să 
fie așa scumpe roșiile, Con
secințele negative ale lip
sei acestui produs putân- 
du-se constata abia peste 
câtva timp, tn special la 
iarnă, când populația în
deosebi copiii șl bătrânii 
putând să fie afectată de o 
seamă de boli, ca urmare 
a neasigurării vitaminei G 
în organism, fapt ce se pu
tea realiza prin utilizarea 
în alimentație a bulionului 
sau a pastel de roșii. Dar 
iată cum, dintr-o eroa- 
sau scăpare de sub co. 
trol a tratamentelor fito- 
sanitare adecvate, se poa
te pierde o cultură. Impli
când aici și problemele ce 
țin de alimentația oame
nilor. Asta vreau să știe 
și gospodinele" — a spus 
în concluzie dl A.T. (N.T.)
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