
ÎN ZIARUL DE ASTAZI: • Sport • Ce 
acțiuni întreprinde Centrul de Afaceri Tran
silvania ? • între a subvenționa sau nu • Ma
gazine si prețuri • Horoscop.

ÎN EDIȚIA DE MÂINE: • Măsuri anti- 
criză ? • Femina * Codul Vamal al României 
(I) • Aflăm de la Poliție * Din sălile de jude
cată — Sugrumătorul • Vălișoara sub semnul 
înnoirilor.

VREMEA

Vremea va deveni in
stabilă în partea a doua 
a intervalului. Cer schim

bător. Local se vor sem
nala averse de ploaie și 
descărcări electrice, mai 
ales la deal, și munte. In 
rest precipitații izolate. 
Vântul va sufla din 
nord-vest, cu intensificări 
la munte.

cuvAntui
LIBER

Conferința de presă or
ganizată vineri de Aso
ciația Alter Ego (O.N.G.), 
la sediul acesteia din De
va. strada Andrei Șaguna, 
nr. 1, a avut ca tematică 
cunoașterea scopului or
ganizației, a obiectivelor 
el prioritare și activități
lor în curs de desfășura
re.

De ce și cum s-a în
ființat? Un grup de tineri 
idealiști au început efor
turile de creare a asocia
ției încă din toamna anu
lui trecut, 2 iulie 1997 
fiind, în fine, data înfiin
țării legale. A fost creată 
pentru educarea tinerei 
generații în scopul progre
sului, pentru binele ei, 
pentru promovarea și crey-

niei și cu efect construc
tiv și benefic societății, 
fiind o prelungire a Ad
ministrației Publice. ,.Do- 
rim să devenim un ele
ment de baia în sprijini 
rea activității Administra
ției Publice și rămânem 
deschiși oricăror cooperări 
cu asociații 'ce pot și do- 
resc sincer să sprijine pro
gresul" — se afirma cu a- 
cel prilej.

Ca obiective prioritare 
am notat: construirea și 
dotarea unei clinici mu- 
tualiste, înființarea unei 
tabere die copii, prelua
rea activității de curățe
nie a orașului, amenaja
rea unui parc de agre
ment, plan "area de arbori 
și arbuști, conform devi-
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Primăriile nu știu ce să 
facă in caz de calamitate
Vineri, 5 septembrie a.c., 

in sala mare a prefecturii 
a avut loc o întâlnire în
tre secretarii primăriilor 
localităților hunedorene și 
reprezentanți ai prefectu
rii. Scopul întâlnirii a fost 
cel de a clarifica anumi
te aspecte ce apar în acte 
normative și legi recent 
adoptate. In acest context 
au fost dezbătute Ordo
nanța nr 1/1992, odată cu 
prezentarea metodologiei de 
completa a registrelor a- 
gricole și Ordonanța 
tir. 21/1997, privind in
stituirea sistemului de cu
poane pentru agricultură. 
S-ți făcut de asemenea o 
prezentare a Normelor me
todologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
446/1997, pentru aplicarea 
Legii locuinței, nr. 114/ 
1996. Ordinea de zi a cu
prins o analiză a stadiu
lui la care s-a ajuns cu 
aplicarea Legii nr. 18/ 
1991, privind fondul' fun
ciar, precum și o radiogra

fiere a măsurilor de aplica
re a Ordonanței de urgen. 
ță nr. 30/1997, privind re
organizarea regiilor auto
nome.

Un punct „fierbinte" al 
întâlnirii s.a consumat 
chiar la începutul ei. J,i , 
s-a atras atenția secreta- I 
rilor d<.: primării că a- , 
ceste instituții nu sunt ! 
bine pregăti:.' penirti a 
acționa op ativ in caz de 
calamitate. A lost dat ca 
exemplu cazul primăriilor 
de la Baru, l’ui și Orăștioa- 
ra de Sus. Cu ocazia inun
dațiilor ce au avut loc în 
aceste zone ia începutul 
lunii august, s-a spus în 
cadrul întâlnirii,., primă
riile nu au știut cum să 
acționeze. Prefectura a a. 
flat vești despre calami
tate din alte surse ’ și cu 
mare întârziere. La primă
riile din localitățile cala-

(Continuare în pag. o 2-a)

Biserica ortodoxă din Vălișoara este pe drept 
cuvânt mândria localnici lor.

Foto: ANTON SOC ACI

„Alter Ego“—la 
început, de drum
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Idar nu va livra agentul termic până ce RAGCL nu-și | 

va achiți datoriile Ce le are către furnizor și care •i*
I
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Vine apa caldă în Deva
Ieri a avut loc la sediul Prefecturii o întâlnire 

între conducerea Termocentralei Mintia și a RAGCL 
Deva. La întâlnire au luat parte dnii Pompiliu Bu-

I*
I 
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rea «lealurilot ia,
pornind de Ia premisa ca 
tinerii nu sunt ascultați, 
nu au un crez, sunt ex
cluși. nu le sunt cunos
cute aspirațiile.

Proiectele asociației si 
leagă în mod logic. Pri
mul pas? „Studierea eu-lul 
nostru pAtru a 'ne trans
forma noi înșine, a deve
ni mai buni, mai înțelepți" 
— afirma dl care a vor
bit reprezentanților mass
media, dar care nu și-a 
„divulgat" numele. Există 
în prezent două finale în 
județ șj una în Franța, 
numărul celei din Deva 
ajungând la 95. ,-Una din- 
Lre deciziile luate la în
ceput de drum a fost a- 
coej de a nu înmatricu
la mașini".

Dorința fondatorilor a- 
sociațici este aceea de a 
dovedi în .mod public că 
Societatea Civilii este o 
necesitate indisolubil lega
tă dr problemele Româ-

zei .Un om — un pom", 
preluarea fostei cantine de 
pe strada Barfțiit din De
va, implicarea activă în 
viața urbei (adică o pre
lungire a „brațului" pri
măriei).

Cu prilejul protocoalelor 
încheiate cu Mișcarea Ti
nerilor Socialiști din Bel
gia, cu Organizația Națio
nală de Tineret a P.S.D.R., 
s-au stabilit întâlniri co. 
mune, schimburi de infor
mații și experiență, ela
borarea mior program,:, de 
schimburi bilaterale.
Consemnăm că Alter Ego 
France (Saint Avertin) își 
propune obiective concre
te pentru ajutorarea asocia
ției surori din România. 

Totul este dublat de en. 
tuziasm, bunăvoință, dar 
și de modestie. Este Abia 
începutul, dar important 
este că s-a pornit cu drep
tul.

ESTERA SÎNA

'1

• 
dulău, prefectul județului, și Gheorghe Barbu, pre- | 
ședințele Consiliului județean. S-a discutat despre J 
o problemă ce interesează în cea mai mare măsură > 
locuitorii municipiului reședință de județ. Condu- I 

ai re- | 
Deva. I

*

cerea Termocentralei a comunicat că a terminat re
parația la magistrala ce aduce agent termic în 1 
și poate asigura apă caldă, iar mai târziu, căldură,

se ridică, la ora actuală, la circa un miliard de lei. I 
Conducerea IC 1GCL a subliniat că unitatea arc de ’ 
încasat de la agenții economici și de la populație I 
mati sume de bani. După mai multe discuții. s-a J 
întocmit un grafie de livrare a banilor către furni- | 
zorul de agent termic. S-a convenit, în final, că în I 
municipiul Deva a curge apă caldă începând de j

— Am auzit că ți-a murit soacra. Ți.u 
lăsat vreo moștenire?

- Da, liniștea familiei.

i
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liluma zilei«•
] vineri. (Tr. B, 1.
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• PARLAMENTUL A 
INTRAT ÎN SESIUNEA 
DE TOAMNA. Senatorii 
și deputății și-au reluat 
activitatea în cea de a 
doua sesiune a actualei 
legislaturi. Au avut loc 
ședințele birourilor per
manente, care și-au sta
bilit noile 
s-a discutat 
donanțelor 
date de guvern, despre 
noile legi, prioritare, care 
vor intra în dezbaterea 
parlamentarilor 4a înce
putul acestei sesiuni.

■ ÎNTÂLNIRI I,A NI
VEL ÎNALT LA VIL
NIUS. La sfârșitul săp
tămânii trecute, preșe
dintele României, dl Emil 
Constantincseu, a parti
cipat, în capitala Litua
niei — Vilnius, — la Con
ferința internațională cu 
tema. „Coexistența na
țiunilor și relațiile de. 
bună vecinătate — garan
ții de securitate și sta
bilitate în Europa'1. Șe

ful statului român s-a în
tâlnii cu omologii săi din 
Lituania, Polonia, Un
garia, Ucraina, Finlanda, 
cu șefi de guverne.
•' CONCURSUL IN

TERNAȚIONAL DE CAN
TO „HARICLEA DAR- 
CI.E1C". I,a teatrul Ma-

clee este de 10 000 de do
lari. Vor fi acordate și 
două premii speciale de 
câte 2 5#0 de dolari.

• ApR -- ÎNSCRIS 
GA PARTID POLITIC. 
Tribunalul municipiului 
București a admis cere
rea di? înscriere a Alian-

componcnțe, 
asupra or
ds' urgență Jietiaspectiuă

ria Filotți din Brăila a 
început primul Concurs 
Internațional de Canto 
„Hariclea Darclee", închi
nat memoriei celebrei 
cântărețe de operă năs
cută în orașul de la Du
năre. Festivalul, care va 
reuni 160 de concurenți 
români și străini, se va 
încheia duminică, 14 sep
tembrie, când va avea 
loc Gala Laureaților. Un 
bilet de intrare la spec
tacole costă 10 000 de lei, 
Iar marele Premiu Dar-

ței pentru România ca 
partid politic. Formațiu
nea lui Teodor Meleșca- 
nu vrea să acționeze în 
Parlament ca „un grup 
politic de opoziție". Pe 
die altă parte, liderii 
ApR se plâng că ideile 
lor sunt preluate și de 
PSDR, și de guvern.

• ȘEFUL POLITIEI 
ROMANE - SCHIMBAT 
DIN FUNCȚIE. După nu
mai șase Iun! de la nu
mirea în importanta func
ție de șef al Inspecto-

râtului General de Poli
ție, generalul de briga
dă Pavel Abraham a 
fost eliberat din funețio 
printr-un. ordin al mi
nistrului de interne. Ga- 
vril Dejeu. Gauza ? Ne- 
Implicarea cu toată ca
pacitatea și responsabili
tatea în lupta împotriva 
corupției. Pavel Abraham 
susține că 
o greșeală.

• N@UL 
GENERAL 
NIEI.

măsura este

PROGUROR 
Alb ROMA- 

După eliberarea 
din funcție a lui Nicolae 
Cochinescu, prin ordin al 
ministrului justiției, Va
lerin Stoica, în cursul 
săptămânii trecute a fost 
instalat în funcția de 
Procuror General al Ro
mâniei, consilierul prezi
dențial Sorin Moisescu. 
Acesta le-a cerut tuturor 
procurorilor care știu că 
au sâvârș’t abuzuri să-și 
dea demisia, să-și ceară 
transfer-! ori să se pen
sioneze. 'l
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Nu mi s-a dat carnetul 
și restul de bani

Am tost membru al Ca
sei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din anul 1967 
până în anul 1997. In 
toată această perioadă nu 
mi s-a dat dreptul meu 
de împrumut legal după 
vechime și cotizație.

în anul 1991, după o 
nedreptate mai dureroasă 
(mi s-a reținut din pen
sie chiar din ziua în ca
re am ridicat împrumu
tul), am fost silit să mă 
retrag după achitarea îm
prumutului.

în 19S4 am solicitat din 
nou casei de ajutor drep
tul de bat i depuși ca și 
contribuție dar nu mi 
s-au restituit. Persoanele 
de la biroul respectiv 
mi-au vorbit în felul ur
mător: „Dacă doriți să
fiți primit din nou în CAR 
vă primim și vă asigurăm

Poșta
• Stimată doamnă Da. 

nieIa Truță, de vreme ce 
v-ați adresat Primăriei mu- 
nicip.ului Deva (personal 
dlui primar)- Prefecturii 
județului, Gărzii financia
re, Poliției Economice, Co- 
m|isiei Anticorupție (pre
ședintelui acesteia), infor
mând despre neregulile de 
la Cantina Restaurant și 
de asistați sociali de la 
Primăria Deva, trebuie să 
vi se dea un răspuns.

Mai reținem din scri
soarea dv că v-ați depla
sat la București și că ați 
lăsat memorii la Ministrul 
de Interne, la primul mi
nistru ți la postul de te-

că veți primi drepturile 
după vechime și cotizație11. 
Am primit atunci carne
tul nr. 1079/’94.

In anul 1997 am pri
mit un împrumut de 
200 000 Ici și după ce am 
achitat acest împrumut — 
mai repede cu o lună —, 
am solicitat altul. Nu mi 
s-a a.robat decât In va- 
loire de 190 000 lei, ceea 
ce iu a nemulțumit deoa- 
re :■? tiveam Q cotizație de 
160 000 lei.

Mi s-a spus atunci că 
dacă nu sunt mulțumit 
să-mi fac cerere de retra
gere, dându-mi-se și o 
coală în acest scop. Mi 
s-a dat cotizația, dar con
tribuția nu mi s-a dat și 

' nici carnetul.
Rog redacția să facă cu

noscut faptul prin ziar. 
(Gheorghe Mâlcomiș, Si- 
meria, str. Traian, nr. 19).

rubricii
leviziune PRO TV. Vă 
încheiați rândurile în fe
lul următor : „Dle preșe
dinte, uhima speranță sun
teți dv și am toată încre
derea că se va rezolva".

Nu vă lecem nici un 
reproș că v-ați amintit 
de noi in cele din urmă. 
Dimpotrivă. Vă mulțumim 
pentru încrederea pe ca
re ne-o acordați. Este co
rect că v-ați adresat unor 
instituții județene abili
tate să facă lumină In 
cazul prezentat.

Sperăm- alături de dv. 
că adevărul va ieși la lu
mină. Bineînțeles, dacă 
situația este așa cum ați 
prezentat-o dv.

■ S.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA |
, CU SEDIUL 1N HUNEDOARA, PIAȚA IANCU DE HUNEDOARA, NR. 1

ANUNȚA
I 

SCOATEREA LA CONCURS A URMĂT OARELOR POSTURI:
i — 3 (trei) posturi de analist programator;

— 7 (șapte) posturi de economist;
CONDIȚII DE PARTICIPARE:

— absolvenți ai unei facultăți de profil tehnic, economic, informatică, matematică 
sau fizică;

! — domiciliul stabil în Hunedoara. I
înscrierile la concurs: până in data de 22. 09. 1997.
Informații privind modul de desfășurare a concursului se pot abține la SERVICIUL ; 

| NORMARE-SALARIZARE țieleion 716121 — interior 1012).

Rîul Mare — Barajul Hidrocentralei de Ia Fă clisa — Cirnești. Foto: ANTON SOCAC1
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Primăriile 
facă in caz 

(Urmare din oan 11 

mitate nu a existat per
manență la telefon, fiind 
imposibil pentru lucrăto
rii prefecturii de a obți
ne informat» în funcție 
de care să poată concepe 
o strategie de ajutorare. 
S-a cerut imperativ secre
tarilor de primării pre- 
zenți să ia imediat legă
tura. în caz de calamita
te, cu reprezentanții Co
misiei județene de Apă- 
rare împotriva dezastrelor 
(tel. 211039 sau 211037), 
sau cu una din cele 5 sub
comisii evstente. fiecare 
specializată oe un anumit 
tip de dezastre: comisia 
de apărare la inundații, 
accidente hidrotehnice *1

nu știu ce să 
c'e calamitate

alte fenomene meteorolo
gice — tel. 215740. 211773, 
fax: 211536, comisia de 
combatere a efectelor se
ismice și a alunecărilor 
de teren — tel. 211624, 
fax: 214130, comisia pen
tru accidente nucleare, că
dere de obiecte cosmice, 
accidente chimice- a- 
varii la magistralele de 
transport gaz metan — 
tel. 232831, 211850, comi
sia de asistență medicală 
de urgență la dezastre și 
epidemii — tel. 211848, 
fax: 213758 și comisia pen
tru acțiune în caz de con
taminare radioactivă, chi
mică și biologică a pro
duselor vegetale și anima
liere — tel. 221145, fax: 
225500. (A-S.)

J
6,00 România : ora 6 

fix !; 8,30 D.a./r; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,00 Știri; 10,05 
TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12.05 Credo (r); 
13.05 Secretele nisipului 
(s/r); 14,00 Știri; 14,10 
Șeicul (s/r); 14,55 Bursa 
invențiilor (r); 15,05 D.a.; 
15,30 
Em.
17,05 
17,35
toți; 18,00 Tele-estival Ca
mei Planet (d); 19,00 Sun
set Beach (s); 20,00 Jur
nal; 21,00 Bandiții de pe 

Italia/S<pania); 
frânt.

23.00
23,30

Ecclesiast ’97; 16.00 
în limba maghiară; 
Strada Libertății (s);

Medicina pentru

7,00 TVM. Telematinal; 
8,00 D.a. (r); 8,25 Canary 
Wharf (s/r); 8,50 Echipa 
de intervenție (s/r); 9,45 
Memorialul durerii (do/r); 
10,45 Cultură în lume (r); 
11,35 Sunset Beach (s/r);
12.30 Savannah (s/r); 13,15 
Biserica satului; 13,30 
Conviețuiri; 14,30 Ce bine 
e acasă (s); 14,55 Știri; 
15X15 Timpul Europei (r);
15.30 D.a.; 16,00 Secrete
le nisipului (s)‘, 17.00 Șe- 
icul (S); 18,00 Puterea,
pasiunea (s); 19,00 Op
țiuni; 20,00 Magazin spor
tiv. Fotbal: România — 
Islanda (tineret) (d); 22,30 
Ce-i de făcut ?; 23,30
Arhive românești; 0,90 
TVM. Mesager; 0,30 Me
ridianele dansului.

viera (f/r); 12,10 Lumină 
călăuzitoare 
Huckleberry
14,00 Știri; 14.20 Cea mai 
bună alegere (dramă 
SUA); 16,00 Iluzii (s) ; 
17,00 O echipă fantastică 
(s, d.a.); 17,30 Telerebus; 
18,00 Alondra (s); 19,00
Observator; 19,45 Un a- 
devăr 
SUA);
Burke
rii de _ ...
0,00 Știri; 0,15 Aphrodisia.

(s); 13,10
Finn (s);

dureros (thriller
21,30 Legea lui 

(s); 22,30 Milioua- 
la miezul nopții ;

[PRO - TV]

râu (w.
22,40 Zbor
Hașdeu;
Wharf (s);
23,50 Universul 
terii; 0,30 Planeta

Iulia 
Canary 
Jurnal; 
cunoaș- 

Cinema.

[ ANTENA 1)
6.30 Tele-Dimineața; 9,00

D.a. (r); 9,40 Viitorul în
cepe azi (s/r); 10,30 Ri-

7,00 Ora 7, bună dimi
neața 1 ; 9,00 Sport la mi 
nut; 9,15 M.A.S.H. (s' ; 
9,45 Tânăr și neliniștit 
(s/r); 10,30 Șoapte de iu
bire (r); 11,15 Capcana 
timpului (s); 12,00 Misiu
nea Galactica (f- SUA, p. 
I); 13,00 Media-Fest (d); 
14,30 D.a.; 15,00 Maria (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 16,45 Șoapte de iubi
re (s); 17.30 Arca Iul Noe 
(s); 18,15 Sport Ia minut; 
18,35 Cine este șeful ? (s); 
19,00 Știi și câștigi!; 19,30

Știri; 20,00 Chicago Hope 
(s, ultimele ep.); 22,00
Familia Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 
Știri; 23,30 Concert Me
dia-Fest (d);

(DEVflSflT+)
7,00 — 12,30 Reluări; 

13,00 Videotext; 17,00 
Preciosa (s); 17,40 Dese
ne animate; 18*30 Deșer
tul vorbește (s); 19,00
Casa de nebuni (sj; 19,30 
Farmacia de gardă (»); 
20,00 Cel mai bun învin
ge (f.j; 21.30 Crescătorii 
de câini; 22,30 Brigada 
de șoc (s); 23,00 Spellcas- 
ter (f.); 0,30 Serial ero
tic; 1,30 Videotext.

(PRO-TV-DEVfl)

6,00 — 7,00 Reluări; 
15,00 — 15.50 — F-s. JLA. 
ge și ordine*; 18.15 — 
18-35 „Oameni de milioa
ne", realizator Alia Benaj 
21.50 — 22,00 Știri locala.
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LA CAMPIONATELE
MONDIALE

Un excelent bilanț 
ai gimnastelor noastre
• 4 MEDALII DE AUK . Echipa 

— Simona Amânar, Gina Gogean, 
Alexandra Marinescu, Claudia 
Presecan Mircla Țtlgurlan, Co
rina Ungurcanu. Simona Amâ
nar — la sărituri, Gina Gogean 
— la bârnă și sol

• 4 MEDALIE DE AKGINTi Si
mona Amânar — individual om- 
pus

• 2 MEDALII DE BRONZ . Adrian 
Iaaculcscu la băieți și Gina 
Gorean, ambii la sărituri.

După un început destul de ezi
tant in calificări, gimnastele noas
tre și-au adus aminte că echipa 
Romă nici trebuie să-și apere titlul, 
de Campioană Mondiale., și au e- 
volaat ca „la carte", impresionând 
asistența, pe arbitri, tetele noastre 
s-au mobilizat exemplar pentru 
întrecerea pe echipe și nu au mii 
comis decât o singură greșeală, cn- 
otrmd a treia oară consecutiv ti
tlul mondial șt au intrat in pose
sia medaliei de aur.

A urmat apoi întrecerea celor 
WMti bune gimnaste ale lumii pen
tru titlul suprem la individual com
pass. Evoluând cu o siguranță de
zarmantă și ambiție greu de des
cris, Gina Gogean a cucerit 2 me- 
Mii de aur și una de bronz, Si- 
menta Amânar o medalie de aur 
și tina de argint. O noua „salbă" 
de medalii împodobește aura ste
lelor gimnasticii românești.

Li se cuvin fetelor, antrenorilor 
țt conducerii școlii devene de gim
nastică călduroase felicitări și u- 
rcirt de noi izbânzi, care să le țină 
și mai departe în fruntea ierarhiei 
mondiale..

IATA CONFIGURAȚIA 
CLASAMENTULUI 

PE ECHIPE
1. ROMANIA
2. Rusia
3. China
4. Ucraina
5. Franța
6. S.U.Ă.

— 153,720 p.
— 153,197
— 152,001
— 150,803
— 148,369
— 147,897
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A DIVIZIA C3
REZULT AȚELE ETAPEI A V-A: Me

talurgistul Sadu — CFR Caransebeș 3—1; 
Petrolul Videle — Parîngul Lonea 4—0; 
Minerul Uricani — Unirea Drăgășani 2—0; 
Mineral Rovinari — Drobeta Tr. Severin 
0—0; Severnav Tr. Severin — Minerul 
Certej 1—0; Minerul Mătăsarl — Petro
lul Stoina 4—2; Minerul Berbești — Ter- 
■io Tr. Sev. 4—1; Petrolul Țiclenl — FG 
Vîlcea 2—0; Alprom Slatina — Minerul 
Eupeni 1—0.

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE: Min. Certej — Mi
neral Rovinari.

1. Rulm. Alex. 5 4 1 0 18— 6 13
2. Drobeta Tr. S. 5 3 2 0 5— 1 11
3. Min. Berbești 5 3 0 2 12— 5 9
4. Min. Uricani 5 3 0 2 7— 5 9
1 Metalurg, Sadu 5 3 0 2 8— 9 9
6. Term o Tr. S. 5 3 0 2 5— 6 9
7. Ăiprom Si. 5 3 0 2 3— 8 9
8. Mineral Rov. 5 2 1 2 9— 7 7
8. Petr. Videle 5 2 1 2 7— 5 7

10. Un. Pitești 5 2 1 2 8— 7 7
11. Min. Mătăsarl 5 2 1 2 7— 8 7
U. Severnav Tr.S. 5 2 1 2 5— 6 7
13 ■CFR Carans. 5 2 0 3 11— 9 8
14. Petr. Țicleni 5 2 0 3 5— 6 6
16. Min. Lupeni 5 2 0 3 7— 9 6

Petr. Stoina 5 2 0 3 7— 9 6
17 Min. Certej 5 2 0 3 6— 8 6
tt. Șoimii Sibiu 5 2 0 3 7—11 6
U. FC Vîlcea 5 1 0 4 7— 9 3
80. Parîngul b. 5 1 0 4 6—16 3

Pagină realizată do SABIN CERBU
VT-»

LIECHTENSTEIN-ROMANIA 1-8
Așa cum toți ne așteptam, 

meciul Liechtenstein — Ro
mânia. din grupa a VIII-a a 
preliminariilor C.M. de fot
bal, a fost la discreția fotba
liștilor români. Adversarii, 
amatori, au avut două do
rințe: să limiteze cât, pot 
vroporția scorului și să în
scrie golul de onoare. Dacă 
primul obiectiv nu a fost a- 
tins, -al doilea s-a împlinit, 
marcând celei mai bune echi
pe a grupei. România, un 
gol, cel d&-ăl treilea în cele 
9 meciuri (toate pierdute), 
susținute de gazde.

Din primul minut de joc 
ai. noștri au fost mereu pre- 
zenți m terenul advers, cu 
acțiuni de atac, prin pase 
repetate —, unele cu baloane 
trimise îndpoi, spre apărarea 
noastră, pejitru a desface de
fensiva gazdelor, iar în apro
pierea careului lor cu ruperi

de ritm și combinații rapide, 
tn prima parte a jocului, 
românii au marcat 6 goluri, 

hi repriza a doua, în min. 
55, tricolorii ridică scorul la 
7—0. Nouă minute mai târ
ziu, la un atac mai consis
tent, gazdele profită de ne
atenția apărării — M. Frick 
a rămas nemarcat in careu 
și îl ..execută" și pe Stelea 
înscriind golul dorit și de 
mica galerie a -gazdelor. Du
pă alte ocazii irosite, românii 
stabilesc scorul final: ■ 8—1 
în favoarea lor.

Au marcat: D. Munteanu 
(3), Craioveanu (2), Moldo
van, Doboș și C. Barbu.

ROMÂNIA. Stelea, D. Pe
trescu, Prodan, Doboș (Po- 
tocianu). Selymeș (V. Ș'efan/, 
D. Șerban, D. Munteanu, 
Gâlcă, Craioveanu (C. Bar
bu). V. Moldovan. Cel trei 
intrați după pauză sunt de- 
butanți în reprezentativa Ro
mâniei.

Rezultatele celorlalte 2 
meciuri- Islanda — Irlanda 
2—4; Lituania — Macedonia 
2—0.

CLASAMENTUL GRUPEI A VIII-A
1. ROMÂNIA 8 8 0 0 32— 3 24
2. Irlanda 8 4 2 2 19— 6 11
3. Lituania 8 4 2 2 8— 5 11
4. Macedonia 9 4 1 4 21—16 13
5. Islanda 8 1 3 4 7—12 6
6. Liechtenstein 9 0 0 9 3—48 0

OLIMPIA S. MARE —CORVINUL 2-1
In prima repriză, Corvinul 

' convins fiind că gazdele vor
ataca susțmut din start, s-a
apărat -grupat, 
multe faze, cu 
tate. jocul la

folosind, în 
bune rezul- 
ofsaid. Cu

toate acestea, golul a căzut 
foarte repede, în min. 8, 
când a înscris Popovici: 1—0.

Deși în prima parte a me
ciului gazdele au avut ini
țiativa, ei n-au reușit golul 
al doilea decât în min. 52,
prin același Popovici. La
2—0, Cor vinul și-a intensifi

cat atacurile la poarta adver
să. dar n-au reușit decât să 
reducă din handicap, tn min. 
82, prin Chlra, cu un șut ex 
celent de la 25 de metri, in 
min. 88. Neiconi a trecut pe 
lângă egalare. șutând mili
metric peste poartă.

CORVINUL: Ceclan, Bor-
deian, Cireș. Țibichi, Chira, 
Anița (79 Barbați),, Chezan, 
Bardac, Dinu, Cr. Stoica (72 
Procorodie), Păcurar (67 
Neiconi).

F.C. MARAMUREȘ—VEGA DEVA 3-1
Meciul s-a disputat pe un 

teren greu, îmbibat de ploaie. 
Gazdele încep in forță și în 
min. 2 Săvoiu scăpat din 
vedere de apărarea deveană, 
marchează primul gol. In 
continuare, gazdele sunt la 
cârma jocului și în min. 24 
Mănăilă mărește avantajul 
gazdelor: 2—0. Și la acest 
scor, băimărenii țin motoare
le ambalate și reușesc des
prinderea: 3—0 prin Ghindă.

La reluare, oaspeții intră

pe teren mai hotărâți să iasă 
la atac și izbutesc câteva a- 
tacuri mai periculoase la 
poarta adversă. Și Rădos, în 
min. 82, amintește coechipie
rilor că se poate înscrie și 
în deplasare, reluând cu ca
pul din plonjon în poartă: 
3—1.

VEGA a aliniat formația : 
Rahoveanu, Fartușnic, Grosu 
(Răducănescu), Teodorescu, 
Tănasă, Popa, Luca, D. Ga
briel. Naniu, Danciu, Rădos.

Casino Ilia - C.F.R. Marmosim 1-2
Duminică, pe un timp fru

mos. pe stadionul din Ilia, 
spectatorii au urmărit urt 
meci viu disputat. Nici n-a 
fluierat bine începutul jo-- 
cu iui arbitru D. Dudaș (Pe
troșani), că oaspeții au și 
deschis scorul. Era in mi
nutul 3 când impetuosul Zol- 
tan Birt a fructificat un con
traatac al oaspeților: 0—1. 
Gazdele reiau atacurile și 
în min. 6 Ursa comite henț 
tn careu șl lovitura de la 
11 m este transformată cu 
'siguranță de S. Popa; 1—1. 
Meciul își păstrează în con
tinuare atractivitatea, fieca
re dintre cele 2 formații vi
zând victoria: gazdele să 
nu-și piardă punctele pe pro
priul teren, iar oaspeții să 
recupereze din punctele pier
dute acasă cu Aurul și Mi
nerul Ghelarl. tn prima re
priză, gazdele realizează câ
teva faze fierbinți, scheme 
bine repetate la antrenamen
te de antrenorul Dăscăliță, 
în timp ce oaspeții se apără 
organizat și răspund cu con

traatacuri tăioase, periculoa
se la poarta lui Irimie.

Și totuși, se mai înscrie un 
singur gol după pauză, în 
min. 48, când Bal îl vede ie
șit din poartă pe Irimie și 
de la aproape 40 m înscrie 
golul victoriei oaspeților, ca
re, să recunoaștem, au fost 
mai pragmatici, au c bună 
pregătire fizică și au luptat 
cu ardoare pentru victorie. 
„Am pierdut pe mâna noas
tră", spunea la sfârșitul par
tidei dl Nelu Ardeleanu pre
ședintele A.S. Casino. Prea 
multe greșeli la construcția 
jocului, la pase și la finali
zare la gazde. A fost o zi mai 
slabă a gazdelor. Se mai în
tâmplă.

CASINO: Irimie, Lazăr
(Potinteu), Roman. Murar, 
Darvas. Sas, Leuc.ean, Notar, 
Alin Sava, Sorin Popa, Co
vaci. C.F.R.: A. Savu, Po
povici, Oltean, Sârmoi (Joi- 
vinschî), Ursa, Davidoni, 
Bal, Sîcoe, Costea (Fr. Biri), 
Urzică (Avasiloaie), Z. Biri.

Mâine
România - 

Islanda
Mâine la București, pe 

stadionul Steaua din 
Ghencea în cadrul gru
pei a VlTI-a a prelimina
riilor Campionatului Mon
dial de fotbal se vor în
tâlni România — Islanda

P°ntru această partidă, 
selecționerul A. Iordănes- 
cu a convocat un lot de 
18 iucători. Partida va în
cepe la ora 20 30 ți va fi 
transmisă Ia radio si TVR 
I Tot din grupa a VTII-a 
se desfășoară și partida 
Lituania — Irlanda. (SC

REZULTATELE ETAPEI A V-A: ASA Tg Mu
reș — Gaz Metan 3—0: Olimpia S. Mare — Cor- 
vinul 2—1; UTA - Poii. Timișoara 1—3: FC Ma
ramureș — Vega Deva 3—1; Electroputere — Da
cia Pitești 1—1; ARO C-lung — Min. Motru 0—1; 
U.M. Timișoara — Unirea Dej 1—0; CFR Cluj N. 

.— Inter Sibiu 2—1; Gloria Reșița — Apullum 1—0: 
CLASAMENTUI.

— Electroputere- Inter Sibiu — FC Maramureș; 
Min. Motru — U.M. Timiș.; Gaz Metan — Olimpia: 
Unirea Dej — ASA Tg, M.; Corvinul — UTA; Poli. 
Timișoara — Gl. Reșița; Apullum — CFR Cluj.

1. ASA Tg. Mureș 5 4 1 0 11—3 13
2. Olimpia Satu Mare 5 4 0 1 9—4 12
3. CFR Cluj Napoca 5 3 1 1 6—5 10
4. U.M, Timișoara 5 3 0 2 8—5 9
5. FC Maramureș 5 3 0 2 10—8 9
6. Gloria Reșița 5 3 0 2 7—5 9
7. Minerul Motru 5 3 0 2 6—4 9
8. Unirea Dej 5 2 1 2 8—5 7

9-10. Electroputere 5 2 1 2 5—7 7
Dacia Pitești 5 2 1 2 5—7 7

11. Inter Sibiu 5 2 0 3 8—7 6
12. Gaz Metan 5 2 0 3 7—8 6
13. Poli. Timișoara 5 2 0 3 5—7 6
14. ARO C-lung 5 2 0 3 4—6 6
15. Corvinul Hunedoara 5 1 1 3 6—9 4
16. UT Arad 5 1 1 3 5—9 4
17. Vega Deva 5 1 1 3 2—6 4
18. Apullum Alba Iulia 5 1 0 4 5—7 3

ETAPA VIITOARE: Dacia — ARO; Vega Deva

K I DIVIZIA D
REZULTATELE ETAPEI A IV-A:
Casino Ilia — CFR Marmosim Simeria 1—2; 
Victoria ’90 Călan — ASA Aurul Brad 3—O; 
Constr. Hunedoara — Min. Bărbăteni 3—0; 
CSM Paroșeni-Vuican — Retezatul Hațeg 12—0; 
Metalul Crișcior — FC Dacia Orăștie 1—lî
Minerul Aninoasa — Minerul Teliuc 2—1:
Minerul Glielari — Minerul Livezeni 3—0.

CLASAMENTUL

1. Dacia Orăștie
2. Minerul Ghelari
3. Aurul Brad
4. Paroșeni-Vuican
5. Constructorul Hunedoara
6. Minerul Aninoasa
7. Victoria ’90 Călan
8. Minerul Teliuc
9. Minerul Bărbăteni

10. CFR Marmosim Simeria
11. Metalul Crișcior ’
12. Casino Ilia
13. Retezatul Hațeg
11. Minerul Livezeni

4 3 1 0 7— 3 10 
43019—29 
4 3 0 1 5— 4 9 
4 2 11 18— 6 7 
4 2 119—27
42117—57 
4 2 0 2 11— 6 6
41126—64 
4 112 5—74
41124—64 
41123—74 
41035—83 
4 1 0 3 5—26 3 
4 0'2 2 t—10 2

ETAPA VIITOARE: Casino Ilia — Min. Ghe
lari; CFR Marmosim — Victoria Călan; Aurul Brad 
— Constr. Hunedoara; Min. Bărbăteni — CSM Pa- 
roșeni; Retezatul Hațeg — Met. Crișcior: Dacia O- 
răștie — Min. Aninoasa; Min. Teliuc — Min. Livez.
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Controversata Lege 83/ 
1993 — intrată în dezacord 
cu programul 
spune — prin 
tul nostru se 
subvenționeze 
ra românească 
sură palidă pe 
voile reale 
ramuri economice vitale 
a întrunit, la vremea res
pectivă, unele prevederi 
ale acesteia fiind chiar 
impuse de. actuala pute
re aflată atunci în opo
ziție, având consen
sul parlamentarilor Și 
a fost apreciată ca 
având un rol încu
rajator pentru producă
torii agricoli. Evident, da
torită unor imperfecțiuni 
ale acestei legi, o parte 
din sumele acordate ca 
subvenții, în special în 
domeniul zootehniei, nu 
au ajuns la destinație, 
sume apreciabile fiind 
deturnate și însușite de 
către diverși intermediari 
și profitori ceea ce a creat 
serioase nemulțumiri, de 
așa-zisa protecție socială 
beneficiind în mare par
te o importantă catego
rie de escroci și de par- 
veniți, oameni cu spiri
tul lăcomiei foarte ascu
țit, puși pe căpătuială și 
pe îmbogățire peste noap
te.

Dincolo de aceste aspecte 
detestabile, care se puteau 
preveni și combate efi
cient dacă exista voință

ASAL, se 
care sta- 
obliga să 
agricultu- 

într-o mă- 
lângă ne- 

ale acestei

din partea factorilor im
plicați în aplicarea legii 
respective, după consta
tarea gravelor abateri se 
putea interveni cu corec
turile de rigoare, astfel 
încât efectul să fie cel 
așteptat, adică sprijini
rea efectivă a producă
torilor să-și poată pro
cura utilaje agricole, trac
toare din credite cu do-

că majoritatea proprieta
rilor de pământ și a cres
cătorilor de animale din 
județul nostru au o vâr
stă de peste 65—70 de ani.

în programul electoral 
al CDR regăsim la loc 
central nișțe obiective în 
folosul și sprijinul agri-' 
cultorilor, între care in
troducerea creditului ru
ral, acordarea de ajutor

bândă subvenționată, . să 
dezvolte creșterea anima
lelor, acordându-li-se pri
me diferențiate pentru 
viței, găsindu-se în fază 
embrionară și ajutorul 
pentru înființarea unor 
ferme zootehnice perfor
mante, a unor exploata- 
ții agricole de tip occi
dental.

Din păcate însă, rând 
pe rând, toate aceste a- 
jutoare au fost rase, lo- 
vindu-i puternic pe mulți 
producători agricoli, ca- 
re-și puseseră nădejdea 
în întemeierea unor gos
podării viabile. Evident 
că fără un sprijin sub
stanțial, în condiții avan
tajoase, nu va fi posibil 
să fie atrași și stabilizați 
tinerii la sate, fiind un 
fenomen îngrijorător îm
bătrânirea agricultorilor, 
datele statistice atestând

pentru . compărarea 
prețuri reduse a utilaje
lor agricole ș.a., obiecti
ve care, din păcate, au 
rămas cel puțin până a- 
cum doar literă moartă. 
Dovedind o „grijă totală" 
față de agricultori — cei 
ce asigură securitatea a- 
limentară a populației — 
iată că se pune în dis
cuția parlamentarilor, cu 
șanse de izbândă, abro
garea Legii 
siderându-se 
poane, care 
încă la cei
satisfac nevoile producă
torilor agricoli, constitu
ind „subvenția" de care 
aceștia au nevoie (1)

Ce reprezintă oare un 
cupon ? Nici 10 la sută 
din costul lucrărilor pen
tru realizarea și finali
zarea celei mai puțin

cu

83/1993, con-. 
că acele cu- 
n-au ajuns 
ce trebuie,

Nu sunt 

oare prea 

mari

pierderile?
într-un top al celor mai 

uitate și degradate izla
zuri din județul nostru, 
care doar cu prea multă 
indulgență mai pot fi ca
tegorisite ca „pășuni na
turale", candidează la lo
curi de frunte și loturile 
situate în apropiere de 
Uroi, Biscaria și Săulești. 
In aceste zone, după cum 
se poate vedea de către 
orice trecător prin aceste 
Jocuri, nu numai că s-au 
depozitat tot felul de gu
noaie și reziduuri, dar s-au 
neglijat total și lucrările 
de întreținere, astfel în
cât terenurile respective 
aii devenit veritabile cul
turi de scaieți și mărăcini.

Este greu ca cineva să 
își poată imagina că în 
astfel de condiții pe aces
te suprafețe mai pot să 
pășuneze animale care, pe 
deasupra, să mai dea și 
lapte și carne. Nu întâm
plător aducem în atenție 
o asemenea situație și a- 
vând intenția de a-.i sensi
biliza pe cei ce au în ad
ministrare terenurile în 
cauză, în vederea găsirii 
unor soluții pentru, readu
cerea la destinații ante
rioară a acestor suprafe- 
țe. adică ia cea de pășuni 
naturale. (N.T.).

i 
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i
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încostisitoare culturi, 
vreme ce în toate țările 
cu agricultură avansată 
subvențiile merg până la 
50—60 la sută din chel
tuielile pentru un anu
me produs. Despre ceea 
ce înseamnă sprijinul 
real pentru agricultură 
ani avut prilejul să con
semnez zilele trecute și 
cele spuse de un specia
list din Germania, unde 
pentru cumpărarea de u- 
tilaje agricole se acordă 
credit de 
bândă. < 
Când se ’ 
re acest i 
mânia ?
nul 2000, nu? Ca să 
„motiveze" abrogarea Le
gii 83/1993, coaliția de la 
putere a găsit argumen
tele forte, anume că s-au 
liberalizat prețurile și- 
trebuie să trăiască în 
gricultură numai cine 
te perforrrtant. Oare 
ne mai este performant 
acum în agricultura ro
mânească ? Evident că 
numai în condițiile în 
care agricultura româ
nească este distrusă sis
tematic și cât mai rapid 
posibil pentru a nu mal 
fi un potențial concurent, 
iar România să fie o pia
ță sigură de desfacere 
pentru surplusul de pro
duse agroalimentare oc
cidentale.

zece ani cu do- 
de 3,5 Ia sută, 
va întâmpla oa- 
lucru și în Ro- 
Poate după a- 

, nu?

a- 
es- 
ci-
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Sediul Primăriei Vălișoara are acum o altă in* 
fățișare. Foto ANTON SOCACI

Magazine și... prețuri

NICOLAE T1RCOB

I
*

I
I
*

I
I
*

I
«
1

!

Ștefoni Liviu, din Păucinești, comuna 
rea animalelor.

Sarmizegetusa, se
Foto

ocupă cu creștc- 
ANTON SOCACI

S.G. Alimturn SRL din 
Deva comercializează prin 
magazinul din Piața Vic
toriei un mare număr de 
produse alimentare. Am 
notat câteva prețuri ale 
celor mai căutate In ali
mentația zilnică, dar și ale 
câtorva detergenți.

Zahărul costă 4 500 lei/ 
kg, făina albă de Ungaria
3 200 lei/kg (vărsată) și
4 500 împachetată, III Nula 
(românească) 3 300 lei/kg, 
uleiul 8 800 litrul, 4 500 
lei un pachet de unt, mar
garina „Linco" la cutii de 
1/2 kg — 1800 lei, caș
cavalul „Penteleu" 22 000 
lei/kg, salam de vară (de 
la Miraceti Hunedoara) 
21 000 lei/kg.

Pateul de Deva 1400 lei 
cutia de 65 grame și 3 900 
de 200 grame; pate de Bu
curești. 2 600 lei cutia de 
100 grame și tot la fel cel 
de Mediaș; de Sibiu 2 650 
lei cutia de 100 grame: 
pate unguresc, la cutii de 
65 grame 1800 lei; pate 
franțuzesc (77 gr.) 2 800 
lei cutia.

Apă minerală Boholt — 
650 lei/litrul, Borsec — 
1 000 lei/litrul, Perla Har
ghitei 3 000 lei sticla de 1,5 
litri, Izvorul Minunilor —

2 600 lei sticla de 1,5 litri 
și 3 300 sticla de 2 litri.

Detergenți: „Ariei" (cu
tia de 600 gr) 11 500 lei, 
Dero Activ (450 gr) —
6 000 lei cutia, „Aris“ (600 
gr) — 7100 lei, Rex (450 
gr) — 5 500 lei.

La magazinul 18 din 
zona Casei de cultură (str. 
A. Mureșanu, colț cu B- 
minescu) notăm următoa
rele prețuri : zahărul 4 500 
lei/kg: uleiul 7 500 lei M* 
trul, făină albă import Un
garia — 4 500 lei/kg; pate 
de ficat 4 100 cutia de 200 
grame; unt — 25 000 lei/ 
kg; cașcaval Brădeț — 
21 000 lei/kg, făină de mă
lai 3 500 lei/kg: salamul 
de vară (de Deva) 23 009 
lei/kg; telemeaua de vaci 
13 000 lei kg; măslinele — 
18 000 lei; o cutie de muș
tar 1 300 Iei; grișul — im
port. 4 000 lei/kg; orezul 
5 800 lei/kg; apa minera
lă Biborțeni, 3 000 lei sti
cla de 1,5 litri; sucul Frutti- 
Fresh 2 000 lei sticla de 
0,5 litri.

„Arielul" costă 14 000 lei 
cutia de 600 g; „Dosia*
7 700 lei (450 g) și Tide, 
același gramaj, 8 500 lei 
cutia, „Axion« 7 000 lei 
cutia.

Ne bucurăm
„Vara scad abonamente

le la presă.. — spune dna 
Ecaterina Nistora, dinigjnța 
Oficiului poștal Luncoiu 
de Jos. Astfel explica dum
neaei de ce în această co
mună există pe moment 
doar 54 de abonamente la 
„Cuvântul liber".

„Dar, ne asigură dna di
rigintă, acest lucru se în
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TRADIȚIE MEDICALA LA SIBIU
Așa cum aflăm din pu

blicația „Sibiul medical", 
care a fost fondată în a- 
nul 1934, acest oraș se 
poate mândri pe drept cu
vânt pentru tradiția sa în
delungată în domeniul me
dicinii. Potrivit documen
telor de arhivă menționa
te in comunicarea autori
lor — dr. R. Ispas și D. 
Suciu — este atestată exis
tența unui spital în aceas
tă localitate încă din evul 
mediu timpuriu. în docu
mentul respectiv, datat 24 
aprilie 1292, se consemnea
ză existența spitalului (a- 
cesta fiind și primul spi
tal de pe teritoriul actual 
al țării noastre). Spitalul 
respectiv era condus și ad
ministrat de Frații Cru- 
ciați și ordinul călugăresc

„Sfântul Spirit". Se men
ționează că există și azi 
clădirea, ea adăpostind un 
azil de bătrâni. Tot docu
mentele consemnează că 
în anul 1309 Sibiul devine 
oraș, el fiind sediul regio
nal al celor șapte scaune 
săsești transilvane, puter
nic și înfloritor centru al 
Transilvaniei.

Documentele atestă că în 
prima jumătate a secolu
lui al XVI-lea spitalul se 
afla sub conducerea laică, 
controlul exercitându-1 cle
rul prin „rector hospita- 
lis*. în acest secol băr- 
bierii-chirurgi și felcerii, 
constituiți în Colegiul Chi
rurgilor din Sibiu, aveau 
sigiliu propriu, pe care, 
sugestiv, erau reproduse 
bisturie, clești și un vas

de medicamente. în legă
tură cu activitatea spita
lului sunt pomenite nume 
ale unor medici remarca
bili, . începând din anii 
1700—1900 și după- aceea, 
între aceștia îl regăsim și 
pe Ion Piuariu-Molnar 
(1749—1815), care a făcut 
studiile la Viena, numele 
său fiind legat de aportul 
ardelean la devenirea me
dicinii românești, alături 
de Vasile Popp și Victor 
Babeș. Fără a intra și in 
alte detalii privind evolu
ția medicinii la Sibiu, re
levăm doar faptul că pres
tigiul medical al acestei 
localități a fost ridicat prin 
prezența aici, timp de a- 
proape 5 ani, începând din 
1940, a unor personalități

de excepție ale medicinii 
românești, cu prilejul mu
tării vremelnice aici a 
Facultății de Medicină din 
Gluj. între personalități 
pot fi amintiți prof. dr. I. 
Hațieganu, I. Goia, V. Pa- 
pilian, Gr. Benetatto, E. 
Țeposu ș.a.

în context este de no
tat și faptul că, începând 
din 1990, la Sibiu funcțio
nează Facultatea de Me
dicină „Victor Papilian", 
care în acest an a dat pri
ma promoție de absol
venți.

Iată doar câteva repere 
care atestă existența unei 
îndelungate tradiții medi
cale în municipiul Sibiu.

NICOLAE TÎRCOB

tâmplă doar vara, când 
oamenii sunt ocupați cu 
agricultura. Din octombrie- 
noiembrie, sigur numărul 
abonaților crește, pentru 
că oamenii stau mai mult 
pe acasă și au timp să ci- 
teacă”.

Dna Nistora crede că e- 
xistă încă un motiv ca 
abonamentele să crească ; 
rămânerea minerilor la...
vatră. Cei ce vor rămâne 
acasă nu vor mai avea 
posibilitatea să-și cumpe
re ziarul din oraș. Dar 
obișnuiți să știe ce se în
tâmplă în județ și nu nu
mai, vor dori să fie la zi 
cu evenimentele. Și cum 
alte informații la îndemâ
na oamenilor comunei sunt 
doar cele de pe TVR 1 
(alte posturi de televiziu
ne aici nu se prind — 
n.n.) și acelea prezintă puți
ne date și fapte din ju
deț, ziarul nostru le ofe
ră ceea ce îi interesează.

Cei 3 factori poștali al 
oficiului vor veni în con
tinuare în întâmpinarea 
dorinței oamenilor de a fi 
la curent cu ce se petrece 
în județul lor. Atât a ce
lor care sunt vechi abo
nați ai ziarului „Cuvân
tul liber", cât și a celor 
care, după retragerea din 
activitate, nu vor să se 
izoleze. (V. R.).
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\ Carmen, I
îi Te Interesează psiholo- 
ji gia și ai vrea să dai la 
• } toamnă admitere la aceas- 
î • tă facultate.
J Intr-adevăr, psihologia 
Îeste „o minunată știință 

despre sufletul omului*.

Pentru a reuși la ad
mitere va trebui să înveți 

> mult pentru că este sec- 
î ’ ția cu cei mai mulți can- 
J i didați pe loc. Desigur, 
Î" vorbesc despre Universi

tatea „Babeș-Bolyai* din 
Cluj. Cum eu sunt aici, 
îți voi lăuda nu doar Clu- 

;• jul ca centru studențesc, 
• î ci mai ales catedra noas. 
î • tră comparativ cu cele- 
;! lalte din țară. A fi pst- 
■ [ holog nu e doar o simplă 
] i meserie, această facultate 
< [ presupune nu doar acu

mularea de cunoștințe ci 
IJ» fi o anumită formare. 
•t Această facultate, 

alături de cursuri pre
supune multe ore de 
studiu individual, dacă 
vrei intr-adevăr să fiii

mai mult decât ți se dă. • { 
Eu și acum am sentimen. î • 
tul că ml se dă prea pu-1 î 
tin! J

/fi vorbeam despre o Jî 
formare, prin aceasta •; 
vreau să-ți spun că după î • 
ce vei fi învățat multe ■ ! 
cursuri, după ce vei fi!’ 
citit câteva zeci de cărți [i 
intr-ale psihologiei, ine- ■; 
vitabil vei privi lumea J • 
și oamenii cu alți ochi. ■ î 
La fel cum medicinistul ■ J 
știe exact unde e locul 
splinei și al unui os de- •J 
spre care noi nici nu știmJ1 
că există și tu vei afla'! 
„taine" despre psihicul! J 
omului. Vei ști mai mul~ț> 
te, vei fi o altă Carmen ?! 
care va privi lumea cu!> 
alți ochi, din alt punctai 
de vedere. ■;

Mă bucur pentru ale- ! • 
gerea ta. Mult succes ! ■! 
Dacă mai dorești și alte!; 
detalii, trimite-mi te rog1.! 
un plic timbrat cu adre- J > 
sa ta pe el. <

IN A DELEANU ■! 
!• vroi WrtVZA*.

Music box

Din ce în ce se pierd în zare 
Mii de cocoare călătoare.
Și vântul bate ca să doară, 
Și frunzele încep să moară, 
Și plânge toamna ca în vis 
€u lacrimi de migdale-amare 
In fiecare zi e, trist 
Pentru că nu mai este soare.

GEORGIANA BÂLDEA
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Un gând și o poantă! 
la CLUB T

Când o femeie se căsătorește a doua oară, o face 
fiindcă ți-a detestat primul soț; când un bărbat se 
căsătorește a doua oară, o face fiindcă și-a adorat 
prima soție. Femeile îți mai încearcă o dată norocul, 
bărbații și-l riscă pe al lor.

Tânărul soț se adresea
ză soției:

— Să știi că Ionel ml-a 
luat bani din portofel I

— Cum poți să-l învi
nuiești pe copil ? spune 
mama revoltată. Nu în-

Managerii Leber șl 
Krebs îi lasă să se odih
nească după obositoarele 
turnee. în afara unor 
show-uri în SUA, ei au 
timp să se plictisească de 
vilele proaspăt cumpărate, 

în cursul verii ei încep 
lucrul la un nou album, 
într-un studio mai neobiș
nuit — o mănăstire pără
sită din New York. împre
jurimile dăunează și mai 
mult atmosferei din inte
riorul grupului, ei fiind tot 
mai dependenți de droguri. 
Aerosmith participă la 
Reading Festival, prilej cu 
care cântă în premieră câ
teva compoziții de pe vii
torul disc. Publicul este 
entuziasmat de noile me
lodii dar criticii se uită în 
continuare urât la ei.

Club Band, cu muzica com
pusă de The Beatles, film 
în care apar Peter Framp
ton și Bee Gees. Coma 
Together a figurat timp, 
de trei luni în topul ame
rican de single din revista 
Billboard. în luna mai, sub 
pseudonimul Dr. Jones 
And The Interns, grupul 
are un turneu în cluburi 
din America. La 4 iulie 
1978 Aerosmith participă' 
ca headliner la festivalul 
Texas World Music, desfă
șurat la Cotton Bowl, pri
lej cu care interpretează 
o versiune foarte reușită 
a piesei Big Ten — Inch 
Record.

Grupul scoate o dublă 
culegere live cu titlul 
„Live Bootleg", care de-

Aerosmith (IX)

Tineri și
„Suntem tineri și foarte 

neliniștiți, dar desigur că 
asta deja o știți".

Nu vă speriați 1 Nu sunt 
versurile celebrului cântec 
al Școlii Vedetelor. E doar 
o descriere a noastră, a 
generației de azi. Aceștia 
suntem noi: tineri și ne
liniștiți. Poate veți spune: 
„Bine, dar și noi am fost 
meri". Este adevărat, ați 
>st; dar noi. cei de astăzi, 

suntem tineri atât datori
tă frumoasei vârste pe 
care o avem, cât și prin 
gândurile, preocupările și 
zisele pe care le avem.

Pe lângă toate acestea, 
noi cei tineri suntem foar
te neliniștiți. De ce ? De 
tot ceea ce se întâmplă în 
jurul nostru. Poate azi, 
mai mult ca niciodată, 
suntem aruncați în viață 
altfel decât au fost arun-

neliniștiți
câți părinții noș'ri. Pentru 
noi, ziua de mâine este 
incertă. Mulți dintre noi, 
cei tineri, sunt studenți. 
Ce șanse au ei de a face 
ceea ce știu mai bine a- 
tunci când vor termina fa
cultatea ? Ce vom face noi 
toți într-o lume coruptă 
și sângerândă ? Ce ne vom 
face cu „moștenirea" pe 
care ne-o lasă „cei mari" ? 
Cum vom face ? Cum vom 
putea face ca Pământul să 
redevină „cea mai bună 
dintre lumile posibile" ?

Acestea sunt neliniștile 
noastre I De multe ori, cei 
care ne privesc zi de zi, 
cred că ne gândim doar 
la distracții. Ei bine, nu e 
deloc așa. Suntem tineri 
și viitorul ne aparține. De 
aceea luptăm pentru el.

MIHAELA Gl.IGOR, 
Brad

Artistul plastic devean 
IOAN MEDRUȚ a fost 
printre cei mai tineri 
participanți ai Taberei 
naționale de sculptură 
de la Vața-Băi, desfășu
rată in cursul lunii tre
cute. Pentru sculptorul 
aflat la început de drum 
a fost prima tabără de 
creație la care a luat par
te,' el absolvind anul tre
cut secția de sculptură 
a Academiei de artă (la 
clasa profesorului Necu- 
lai Păduraru).

La Vața, lucrarea sa a 
fost printre cele mal a- 
predate) de altfel, cole
gii lui de tabără recu
noșteau că cel pe care-l 
găseai aproape tot timpul 
la lucru, lângă blocul de 
marmură, era Ioan Me- 
druț, In final, marmura, 
nu atât de docilă pe cât 
s-or crede, supusă ima
ginației creatoare a artis-

î
I 
1 
I.... . .....J 

luat, precizează tatăl 1 
zâmbind; dacă ai fi fost! 
tu, nu mi-al fi lăsat ni-1 
mic I.......................................... j

OSCAR WILDE
—4-—

țeleg de ce nu mă învi
nuiești pe mine ?

— Sunt sigur că el l-a

ALINA BRAlLEAN, din Cerbăl, scrutează ori
zontul... Foto : ANTON SOCACI

Cel de-al cincilea album 
„Draw The Line" a apărut 
în America în luna de
cembrie, devenind disc 
de platină. Draw The Line 
marchează linia descen
dentă pe care a urmat-o 
grupul, fiind mult mai slab 
decât Rocks, deși pe disc 
Tyler cântă la pian, Perry 
devine solist vocal iar pro
ducătorul Jack Douglas 
cântă la mandolină și sa
xofon. Intervievat despre 
acest eșec, Tyler răspun
dea: „Viitorul grupului nu 
este un subiect prea inte
resant pentru mine, acum 
sunt interesat de un nou 
tip de drog pe bază de co
caină ce vine din Liban”.

La începutul lui 1978 
albumul Draw The Line 
apare și în Europa, fără 
prea mare succes. Grupul 
Aerosmith este invitat ca 
headliner la cea de-a doua 
ediție a festivalului Cali
fornia Jam, unde cântă 
în fața a 250 000 de spec
tatori, alături de alți in
vitați de marcă, cum ar 
fi Ted Nugent și Frank 
Marino. Festivalul s-a des
fășurat pe pista unde se 
țin cursele de mașini de 
la Ontario. Apoi înregis
trează piesa Come Toge
ther (compoziție Lennon — 
Mc Cartriey) pentru filmul 
Sgt. Peppers Lonely Heart

vine cel de-al șaselea diso 
de platină al grupului Ae
rosmith. Discul cuprinde> 
alături de hituri și piese 
inedite cum ar fi Mothe» 
Popcorn (o prelucrare soul 
după James Brown) șl 
deja cunoscuta Come To- 
gether. Perioada critică 
prin care trece grupul se 
poate observa și din ma
niera de interpretare a 
pieselor de pe culegere. 
Apar inevitabile divergen
țe între membrii ?orma* 
ției. Criticii îi considerau 
„niște superstaruri încre
zute, care exagerează și se 
vor prăbuși în curând".

Deși erau într-o stare 
jalnică, se apucă de un 
nou album, mai mult îm
pinși de către fani. înre
gistrările sunt făcute cu 
producătorul britanic Gary 
Lyons. însă Tyler și Perry, 
se ocolesc chiar și în stu
dio. înregistrările albu- 
mului „Night In The 
Rust" sunt întrerupte 
când managerii primesc O 
factură în valoare de 
100 000 de dolari, cheltui* 
tă de grup Ia un chef. În
registrarea lui Draw The 
Line a costat 1 milion de 
dolari, iar acum grupul 
cheltuise sume imense pe 
prostii. (Va urma)

HORTA SEBEȘAN

„Trebuie să știi să faei piatra să te ajute"
tulul, a ajuns să prefigu
reze în spațiu un „Izvor" 
De ce izvor ?

— Pentru că o lucra
re trebuie să fie înca
drată spațiului în care 
există) să aibă o funcție 
decorativă ți să aibă un 
conținut, să exprime ce
va. Iar ideea de izvor 
mi s-a părut destul de 
nimerită într-un aseme
nea cadru natural, ca cel 
de aici, de la Vața, măr
turisește interlocutorul 
nostru. Starea lucrării 
trebuie să fie una opti
mistă și să atragă ochiul) 
să se simtă o bucurie, să 
fie un punct de interes, 
ceva care-l încarcă cu o 
anumită emoție dacă se 
poate pe cel care trece 
prin acest loc.

ideea lucrării e dinainte 
stabilită sau se naște a- 
bia după ce cunoști pia-

— Intr-o asemenea îm
prejurare,.cum este o ta
bără de creație, să zicem,

„Izvor", una dintre lucrările remarcate la Tabăra 
națională de sculptură Vața-Băi ’97.

tra, materialul folosit?
— Ideea există, dar în 

funcție de piatra pe ca- 
•e o ai la dispoziție, tre
buie să găsești soluția 
cea mai potrivită, trebuie 
să știi «ă faci piatra să 
te ajute. Brancuși spre 
exemp'n știa să asculte 
piatra, să intre în dialog 
cu ea. hJa joți să-1 im
pui pietrei ideea) trebuie 
să fie o împăcare între 
cu ce vine piatra și 
ceea ce aduci tu.

— Și dacă între timp 
intervine altceva, apare 
o altă idee și mai apro
piată de țelul tău crea
tor ?

— Se poate întâmpla 
ca după ce ai pornit cu 
o idee și ai dus-o până 
într-un punct, pe parcurs

să găsești alta. In cazul 
ăsta, trebuie să te lași în 
voia inspirației de mo
ment...

— Ce a însemnat pen
tru tine Tabăra națională 
de sculptură de la Vața?

— A fost o experiență 
foarte utilă, prin posibi
litatea de a realiza o lu
crare, de a mă verifica 
și de a comunica cu co
legii mei.

— Cum ar arăta viito
rul unui tânăr sculptor, 
astfel încât el să se poa
tă afirma și realiza ?

— Cum ții cont de pia
tră, trebuie să ții cont de 
realitate... Pentru a mer
ge pe un drum al său, 
sculptorul ar avea ne
voie de un atelier, de do 
țările corespunzătoare și 
apoi... de idei.

GEOUGET.A I1ÎRLA
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Cursuri de
—- Stimată doamnă di

rectoare Flavia Arșoî, ce 
•cțlanl oferă Centrul de 
Afaceri Transilvania din 
Deva membrilor săi ți co
munității locale de afa
ceri din județ ?

— în perioada imediat 
următoare. Centrul de A- 
faceri Transilvania va 
derula o serie de cursuri 
astfel : în zilele de 24—26 
septembrie are loc la De* 
vn cursul de marketing 
în construcții. Altul de 
același Iei a mai fost or
ganizat cu două luni în 
urmă, iar la cererea fir
melor interesate am ho
tărât să îl reluăm, având 
Sa lector pe dna Anca 
Postea, despre care am 
vrea sâ vă spunem că, pe 
lângă faptul că modul 
de prezentare a cursului 
a fost foarte apreciat de 
reprezentanții firmelor 
prezente, ea a fost unul 
dintre ambasadorii Româ
niei la Madrid pentru sus
ținerea intrării României 
în *ATO. Cel de-al doi
lea curs pe care îl oferim 
oamenilor de afaceri din 
jjudet. începând cu 30 sep
tembrie 1997, va fi o pre
mieră în domeniul cursu
rilor de marketing și ma
nagement organizate până 
in prezent în județ.

— De ce constituie O 
premieră acest curs t

— Pentru că aceste 
cursuri vor fi prezentate 
de consultanți voluntari 
din Canada, reprezentanți 
ai firmei CESO din Bucu
rești.

— Vă rugăm să ne spu
neți cine sunt acești vo
luntari canadieni și ce 
este do fapt CESO ?

priegătire organizate de C.A.T. Deva
— Canadian Executive 

Service Organ isation 
(CESO) este o organizație 
non-profit, fondată în a- 
nul 1967, pentru a asigura 
servicii gratuite prin in
termediul consultanților 
voluntari în țările în curs 
de dezvoltare și Canada, 
iar din 1990 și • în țările 
Europei Centrale și de 
Est. Obiectivele CESO 
sunt acelea de a promova, 
de o manieră apolitică, 
creșterea economică și 
socială, precum și bună
starea oamenilor din a- 
ceste țări, asemănătoare

în ce privește consultan
ții’ voluntari, CESO dispu
ne de resurse umane re
marcabile, peste 4000 de 
experți (bărbați și femei) 
cu o foarte variată pre
gătire profesională și teh
nică, specializările lor a* 
coperind peste 150 de do
menii de activitate.

— Când va avea Ioc a- 
cest curs șl care este te
matica prezentată ?

— Acest curs începe la 
30 septembrie 1997 și du
rează 6 săptămâni. Cursul 
are temi. Pregătire pen
tru economia de piață și

Interviu cu dna ec. FLAVIA ARȘOI, 
director al Centrului de Afaceri 

Transilvania Deva

celei a cetățenilor din Ca
nada. Aceste obiective se 
realizează prin asigura
rea de consultanți volun
tari — experți tehnici, ca
lificați profesional și mana
gerial. cu experiență prac
tică îndelungată — la ce
rerea întreprinderilor, or
ganizațiilor și departa
mentelor guvernamentale 
din aceste țări. Volunta
rii CESO activează ca 
specialiști, ei încurajând 
și stimulând rezolvarea 
problemelor organizațiilor 
și întreprinderilor unde 
acordă consultanța.

în România, CESO șl-a 
început activitatea din lu
na aprilie 1992, iar până 
în prezent organizația res
pectivă a încheiat peste 
100 de proiecte în diver
se domenii de activitate.

parteneriate de .afaceri 
străine. El se adresează 
•cu precădere persoanelor 
din conducerea firmei. 
Cursul va fi prezentat de 
2 ori pe săptămână, iar 
firmele participante vor 
beneficia în plus de con
sultanță la sediul aces- 

. tora.
— Ce aduc nou aceste 

cursuri față de cele pre
zentate anterior ?

— Firmele participante 
la aceste cursuri vor be
neficia atât de consultanța 
oferită de experții cana
dieni, cât și de soluțiile 
oferite de aceștia pentru 
rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă firmele 
respective. La reîntoarce
rea în Canada, consultan
ții canadieni vor căuta 
firme de profil inte

resate să colaboreze cu 
firmele românești care au 
beneficiat de consultanță 
pe perioada celor 6 săp
tămâni.

— La cât se ridică cos
turile de participare la a- 
cest curs ?

— Costurile de partici
pare la acest curs sunt 
accesibile, dat fiind fap
tul că acești consultanți 
nu sunt plătiți, spre deo
sebire de cursurile pre
zentate de lectorii din Ro
mânia. Cheltuielile privind 
cazarea, masa. • transpor
tul local și facilitățile de 
birou vor fi suportate de 
către centrul nostru. Par- 
ticipanții vor suporta doar 
o contribuție la aceste 
cheltuieli.

— Ce uite acțiuni, în 
afară de aceste cursuri, 
vor mai avea Ioc ?

— în perioada 6—12 oc
tombrie 1997. împreună cu 
6 irme din județ — MA
CON, MATEX, UNICORN 
SRL, FAVIOR, FARES, 
REIRACTARA Baru Ma
re — vom participa la 
Târgul internațional de 
bunuri de larg consum, 
ce va avea loc la Szom- 
bathely, jud. Vass. în Un
garia. Cu sprijinul Consi
liului Județean și al Pre
fecturii Hunedoara, am 
obținut spațiu gratuit de 
expunere, pe 50 metri pă- 
trați. Este pentru prima 
oară când firme din Ro
mânia participă la această 
expoziție internațională și 
ne bucurăm că noi sun
tem inițiatorii și organi
zatorii acestei acțiuni.

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB

La reușita expoziției- 
t&rg de animale de la 
Baia de Criș, care a avut 
loc și >in acest an, la sfâr
șitul lunii august — fiind 
organizata de către Di- 
frecUa Generală pentru 
■Agricultură și Alimenta
ție a județului Hunedoara, 
OJRSA, Asociația crescă
torilor de păsări și ani
male și Asociația agricul
torilor din zona montană 
a județului Hunedoara — 
au contribuit financiar și 
material numeroși spon
sori, ca și în anii ante
riori. Acordarea unor pre
mii substanțiale — depă
șind chiar un milion de 
Iei — pentru crescătorii 
de animale — care au pre
zentat cele mai valoroase

Sponsori care-i susțin
pe crescătorii

de animale
ju- 

rasa 
posibilă 

deose-

exemplare de vițele, 
ninci sau vaci din 
Pinzgau a fost 
datorită aportului 
bit al unor societăți co
merciale care au înțeles 
necesitatea de a-i încura
ja în eforturile lor pe 
crescătorii de animale din 
zonă pentru a obține re
zultate mai bune în pro
gresul zootehniei.

1

Pentru clase luminoase;
!

I
t 
l
1
I

si călduroase»

I

Cum ne spunea dna 
Adina Martin, contabil 
șef la Primăria din 
Ldncoiu de Jos, a fost 
alocată de la bugetul lo
cal pentru reparații, 
terioare, zugrăveli 
vopsitorii la școlile 
centrul .le comună și 
satul Stejărel suma 
8 milioane de lei — șase 
pentru instituția de în
vățământ din Luncoiu de 
Jos și două pentru aceea 
din Stejărel.

Preocuparea pentru

in- 
și 

din 
din 
de

asigurarea condițiilor op
time de școlarizare este 
completată de interesul 
pentru procurarea com
bustibilului necesar șco
lilor în timpul iernii. S-a 
făcut comandă pentru 
procurarea a 10 tone de 
lemn de foc către S.G. 
Lemnart IJrt-EX SRL din 
Baia de Criș, ceea ce 
confirmă spiritul de buni 
gospodari al celor din 
administrația comunei.

(E. S.)

t

t
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Fie că este vorba de 
Bani, de furaje, de aparate 
sau instalații necesare în 
gospodărie pentru activi
tatea specifică din zooteh
nie, precum și de asigu
rări de animale în caz de 
daune, sponsorii merită 
un cuvânt de mulțumire 
atât din partea celor ce 
au beneficiat direct de a- 
ceste premii, cât și din 
partea organizatorilor ex- 
poziției-târg. între socie
tățile comerciale care au 
susținut reușita manifes
tației de la Baia de Criș

sunt de amintit: Agrocom- 
pany SRL 
Petroșani, 
va, Casial 
Timișoara, 
tie. Multim 
Cerealcom Deva, 
Internațional Hațeg, Agro- 
sim Simcria, Cicosim Agro 
Ex SRL Simeria Veche, 
Lari Alba SRL Brad. De- 
cebal 
rești, 
Devii 
Cam 
Aproterra Simeria, 
venus SRL, Unicorn SRL 
•Hunedoara, precum și 
mulți alți sponsori din ju
dețul nostru. Cu aportul 
tuturor s-a. asigurat un im
portant stimulent pentru 
crescătorii de animale ca
re contribuie cu eforturi 
demne de toată lauda la 
progresul zootehniei hu- 
nedorene.

NICOLAE TÎRCOB

Deva, Spicul 
Comcereal De- 
Dcva, Semtest 

Suinprod Orăș- 
Timișoara, 

Haber

Deva, Agras Bucu- 
Sansere Sîntandrel, 
Deva, Fresh 
Deva, Peco

Alim-
Deva, 
Euro-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
9 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

i 
I

I 
I 
I 
I

BERBEC
Probleme cu sănătatea, dacă faceți abuzuri 

mentare. ~ 
vediți o 
frumoase, 
celor din 
sunteți pe fază cu ce se întâmplă, iar popularitatea 
dv. este în creștere.

Bani neașteptați, întâlnire cu prieteni, 
oarecare instabilitate mentală. Perspective 
legate de o călătorie. Starea de agitație a 
jur vă influențează și pe dv. La serviciu

TAUR
Capacitate minimă de concentrare. Nu luați de 

bun ce vă spune o persoană de sex opus. Riscați să 
faceți greșeli la serviciu. ~ 
bănesc. Nu 
căci riscați 
dv exterior 
nanciarâ vă

Cineva vă solicită ajutor 
pretindeți persoanei iubite perfecțiunea, 
să vă certaț Ocupați-vă și de aspectul 
pentru mai multă prestanță; situația fi- 
permite.

G
Azi, o zi bună de 

ce spuneți. Unul din 
venție chirurgicală, Prudență căci 
se pot deteriora. Chestiunile oculte 
lizarea socială dorită , vă face mai 
retlicul dv va fi descoperit.

E M E N I
dialog și colaborare. Aveți grijă 
frați s-ar putea să aibă o inter- 

relațiile cu șefii 
vă preocupă. Rea. 

puțin corect. Și-

RAC
Veți reuși, veți câștiga în tot ce v-ați propus. Evi. 

tați să. spuneți tuturor planurile dv. căci dușmanii 
■ ascunși atât așteaptă. Sunteț: simpatic și vioi, faceț 

noi cunoștințe. Persoane bine poziționate social va 
vor ajuta. Atenție, s-ar putea să aveți probleme cu 
sănătatea. J~
tru

I 
I 
I 
I 
I

Atenție, s-ar putea să aveți probleme cu | 
Nu faceți reproșuri persoanei iubite, pen- | 

a nu crea o dispută. |

LEU t
Ascultați sfatul celor de acasa. N-ar fi exclus să ■ 
îndrăgostiți. Obstacole pe care le veți depăși cu"vă îndrăgostiți. Obstacole pe care le veți depăși cu" 

ajutorul unei persoane de sex opus. Popularitatea dv • 
este în creștere, la serviciu sunteți solicitat. Preocu- I 
pările artistice vă vor ajuta să vă deconectați.

FECIOARA
O vizită la medic sau la un prieten suferind. Pri. 

miți un cadou. Joi — zi de câștiguri. Un telefon vă 
ia prin surprindere. Evitați să fumați prea mult sâm
bătă. Activități comerciale, probleme cu locuința.

BALANȚA
Găsiți o cale de înțelegere cu cei din jur; evitați 

călătoriile. Cineva din anturaj vă bârfește, ceea ce 
vă supără. Posibile neînțelegeri cu șefii ori cu fami- , 
lia. Vă marchează un puternic sentiment de nerea- ■ 
lizare. întâlnire neașteptată, cheltuieli. Evoluția pel 
plan profesional stagnează, deocamdată, dar saltul ■ 
calitativ nu-i departe.

SCORPION I
Sunteți dispus să munciți mult, dar totul se do- ! 

vedește dificil. înclinație spre agresiuni verbale, ten- I 
tație spre o relație clandestină. Ați dori unele ame 
najări prin casă, dar nu sunteți în formă, energia 
dv este pe terminate. Odihniți-vă, căci oboseala își 
spune cuvântul.

SAGETÂTOR
Preocupări artistice. Mare bucurie din partea 

■ partenerului de viață. La serviciu totul se derulează 
cu rapiditate, dar reacționați prompt. Speculațiile nu 
vă aduc avantaje. Dorința de a călători vă aduce 
încurcături. Program încărcat, curse contra 
metru.

I
I
*

I
*

I
*

I
*

I
*

I
*

I
I

Roade ale colaborării
și întrajutorării

Cu ocazia ultimei vi
zite pe care a făcut-o o 
delegație din localitatea 
Virton-Belgia, care este 
înfrățită cu comuna Tur- 
daș, oaspeții străini au 
adus și au dotat primă
ria cu un xerox și un 
calculator, pe lângă me
dicamentele destinate co
piilor. Această aparatu-

ră este de mare utilitate 
pentru primărie, inten
ția beneficiarului fiind 
aceea de a conduce pe 
calculator o serie de evi. 
dențe, precum și infor
mații din domeniul le
gislativ. Este un exem
plu ce atestă roadele 
concrete ale colaborării 
și întrajutorării. (N.T.)
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crono-

' CAPRICORN
Sensibilitate, nevoie de companie. Aveți bani și 

vă puteți permite o raită prin magazine^ Veste le
gată de un 
armonioasă 
tații. Trăiți

drum, dar evitați investițiile. Comunicare 
cu cei din jur. Acordați atenție și sănâ- 
nostalgia unor amintiri.

VĂRSĂTOR
Judecați bine înainte de a demara un plan. ț>o- 

riți schimbări în plan profesional. Posibilități men
tale mari, rezultate bune la examene; nu vă sunt 
indicate eforturile fizice. Șeful are rezerve în ceea 
ce vă privește. Prietenul dv pleacă într-o călătorie 
ce se va solda cu avantaje financiare.

PEȘTI
. Nu refuzați propunerile de colaborare. Cineva 

vă contestă autoritatea. In familie lucrurile merg 
mai bine. Aveți de sărbătorit un eveniment la care 
va participa toată familia. Plătiți-vă datoriile. Pre
dispoziție la dialog, la comunicare cu cei din jur. 
Memorie și inspirație excelente.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
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Filiala Electrocentrale Hațeg
încadrează conform legii următoarea categorie de personal:

— 2 ECONOMIȘTI, ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII:

— studii superioare economice, pentru activitatea de industrie;

— domiciliul în raza or. Hațeg și zona limitrofă.

Concursul se va desfășura în data de 22 septembrie 1997, începând 

cu' ora 10, la sediul filialei din Hațeg, str. Progresului, nr. 38 b, jud. 

Hunedoara, iar solicitanții vor prezenta curriculum vitae și acte dove

ditoare din care să rezulte că nu sunt patroni sau asociați la firme înre

gistrate conform dispozițiilor legale.

Tematica și bibliografia se găsesc la sediul filialei.

VANZAREAJ.CUMPĂRAREA DE ACȚIUNI 
PE:

Pîa^a RASDAQ 
Bursa de<Valori București

Piețe organizate sl supravegheate ge care se tranzactioneaza in deplinâHegalităft. 
acțiunile dobândite prin Programul de Privatizare in Masa

f UNICAPITAL S.A.
«Societate ge Valori Mobiliare
{Autorizație C.N.V.IVL D-țr £00/9 995)

«Merr-ra a Bucșei de Valon Bocureso
«Metnbra.a^utemuiui de tranzacționare efectroiTOa RASDAO

Memb’ a LÂsocjatrP Naționale a Societatlloi de Valon Moofliare
tfelupra a&fcjetatD Naționale de Compensare Decontare s< Oepozitare

INTERMEDIAZĂ

BIROURI UNiCAPITAL S.A.:
Magazinul QUASAR-DEVA -Bulevardul DECEBAt B>. Ri^ter

Tel.: 054/ 211.261
‘Mag,âzini>xUU ASAR^H U MED O AR A - Bulevardul DACIA «

Tel.: 054/723.1 39

• PRIMIM DE LA ISP HUNEDOARA — DEVA |
Inspectoratul de Sănătate Publică al jude- | 

țului Hunedoara atrage atenția unităților ! 
are vor comercializa diferite mărfuri și pro- | 

duse la manifestările de la Țebea, din 12—14 • 
septembrie 1997, că au obligația să-și asigure | 
recipienți curați și suficienți de înmagazinare 
4 apei potabile, recipienți de colectare a rezi
duurilor, să aibă asupra lor certificate de caii- | 

pentru produsele pe care le vor desface. .

i
I

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

i
(^iate pentru produsele pe care le vor desface.

Dr. OTILIA SFETCU,
inspector sef

bk

*
I

firma- MAUNA produce, lisează 
și instalează jn 24 de ore,, 
în orice localitate 'din țarăji 

BRUTĂRII 
MRTINfl 

performante, economice, adaptate 
făinii românești, omologate de 

RENEL și avizate de Ministerul I 
, Sănătății.

)

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN, DIN STR. DE
POZITELOR. NR 17 (SITUAT (N INCINTA S.G ROM- 
CAMION DEVA)

MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN IMPORT 
PREȚURI ACCESIBILE:
— PAL MELAMINAÎ IN 20 NUANȚE
— FOLIE CANT ASORTAT/ DE 19 ți 28 mm
— BLATURI BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO- 

IZOLATA
— CHIUVETE INOX MARCA BLACO
— ACCESORII MOBILA (balamale zincate cu a- 

runcător, țuruburi: balamale, îmbinare ți confirmare, 
mânere diferite mărimi $i nuanfe)

— BORDURA PVC de 19 ți 28 mm tn nuanțe di
ferite

— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE Șl CULORI
— GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR
— ROTILE MOBILA
— BALAMALE UȘI STICLA MOBILA 
PROGRAM DE LUCRU: ZILNIC ORA 7,30, ORA 17, 

inclusiv SAMBATA.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR. 054/ 

233443.

LA I

'depozitul en gros aroma DIN DEVAl

Str. M. Eminescu, nr. 48 (localul fostei fa-1 
. brici de mobilă) desface la cele mai avantajoase î 
. prețuri: V
J • Zahăr • Orez * Făină albă • Gris L 
1 • Mălai grisat • Sare 4 Oțet * Margarină • 
I • Pateu ficat • Conserve carne Apă mine- 1 
j rală „Perla Harghitei" • Alcool rafinat • • 
I Spirt sanitar • Votcă • Rom 9 LicK: l
| Șampanie • Vinuri din ceie mai renumite pod- • 
Jgorii • Țigări Tg. Jiu și din impo.t • Chi- • 
1 brite • • Dulciuri * Arome pentru sucuri la L 
J dozator • îndulcitori (Aspartam, Zaharină) • • 
« Acid citric și Citrat de sodiu • Porumb, sare • 
I aromatizată și pungi pentru POP CORN • « 
I Cești din nortelari si narare stiriă pentr’- uni- • 
I tăți de alimentație publică * Pahare unică fo- 4 
l losință si lingurițe plastic. *
« Program zilnic: 8—16. sâmbăta: 8—13,30. «
« Informații la tel. 212057 (2461)

f

SC PYROSTOP 8rl Oradea
Reprezentanța DEVAPentru instalații de tacAlzire centrală:

- Radiatoare din fonta
- CAZANE (14KW) DIN PONTA, 
pe cărbune iau caze.
Td.0tZ42O$62Q/4208885; (XM644225

*: 11 :t sar. b« ' wWWWttiM

UXSTALEAZA

^Brutăria standard de 100 pâini de 400 g pe oră consumă \ 1 
3,5 kW/h ji costă 16.954.000 lei {fără TVA). J

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

TeLceL:018603346;fax:(01)771 57 68 
e-mail: matlna@mhroknetro_________

Vizitațl-ne la INDAGRA 97 ” 
întră 7**11 noiembrie 1997

i

CREDIT BANK DEVA
I

Vinde la licitație publică, ce va avea loc la sediul Credit Bank Deva, bdul Decebal. 
bl. 8:

Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
,1a efracție și incendiu
Sisteme de televiziune qu circuit închis
Sisteme de control al accesului prin cartele 
-Sisteme de interfonie și vtdeointerfonie
Alarme auto
Geamuri termoizolatoare și securizante

& Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA si SUA.

9

— în data de 15. 09., ora 12:
— camion IFA L 60, an fabricație 1988;
— ARO 10/4, an fabricație 1988.

•— în data de 16. 09. 1997, ora 12:

X
CU PYROSTOP VETi FI NAI ÎN SIGURANȚĂ!
»________________________ 1____________________________ 1____ .

— izotermă 10 t, an fabricație 1991;
—- autofurgon, an fabricație 1994;

— agregate frigorifice.
Proprietatea SC IMPEX BORZA SNC. 
informații suplimentare la telefon 211853, sau Ia sediul Credit Bank Deva.

t

cel mai snporfanr producător de stingatoarv din laraj^

B -d ul yk tonei.

execută verificarea si reîncărcarea Stinqătoa retor 
de incendiu

• in nui.\vn 24 de ore I 
! calitate treprosabilă }

— 1)58/817960
Pentru informații suplimentare s ftSR/814628

......................
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CUMPĂRĂRI

tru piese.

• Vând casă în Densuș. 
Informații la familia Muu. 
tean Iuliu, Măceu.

(7820)
• Vând apartament 2 

camere, confort 1, zona 
Bălcescu. ct. 1. Tel. 623651.

(Gr.)
• Vând apartament trei

camere, Al. Armatei. In
formații tel. 222696, după 
ora 17. (2314)

• Vând Renault Trafic 
Diesel, termoizolat, înma
triculat. Tel. 217267.

(7820)
• Vând apartament două

camere, bl. 66, ap. 18, Be
gan, Deva. Informații la 
domiciliu. (8216)

• Vând apartament trei
Camere, Mărâști, preț ne
gociabil Informații tel. 
623733. (2323)

• Vând (schimb) apar
tament două camere, cu 
Dacia noua, plus diferen
ță. Tel. 215907.

• Vând casă în 
Petriș, jad. Arad, 
665148, orele 9—16.

(2322) 
com. 

tel.

(2321)
• Vând apartament două 

camere C'ălan. Informații 
730799.

• Vând doi boi, 
șu Sec. nr. 3b tel.

• V i nd 
bună. lei.

niObilă, 
621109.

(2472) 
Alma- 

623618.
(2471) 
stare

(7831) 
apartament trei 

preț convenabil. 
Tel. 661756.

(2295)
• Vând VW Golf, 4 uși,

5 viteze, fără motor, pen-

• Vând 
camere, 
Simeria.

Mortul
I

<1 
î 

se 1
căruță

4 Despre ceea ce _  ,
, poate întâmpla atunci J 

când nu sunt respecta- 1
4 te regulile elementare 
1 de circulație ne-o de- 
» monstrează clar și ce 
j s-a întâmplat nu cu 
. multă vreme în urmă 
j pe raza comunei Vața 
1 de Jos.
4 Pe drumul național
* 76, intr-o după amiază,
• Pe la ora 17, circula 

și Dumitru Gotop, ve- I. 
nind tocmai de la TI- î 
mișoara. Gu atât mai Ț

l 
I 
I. 
I. 
■l 
I»

mult, el trebuia să .știe | 
că este necesară res- : 
pectarea distanței de ț 
mers, cu cât era șofer | 
profesionist 
„Trans Lory 
șoara.

De data aceasta, res
pectivul șofer a circu
lat în spatele unei că
ruțe. A intrat în partea 
din spate a acesteia, 
iar ce s-a întâmplat 1 
fost o adevărată trage
die. Gheorghe Petrică, 
pensionar de 50 de ani, 
n fost accidentat mor
tal, iar Gheorghe Gur- 
ban, și el ocupant al 
unui loc în căruță, a 
fost rănit grav.

Ambii oameni

de l 
r—• J 

ș e)la
din Timi-

» zâmbii oameni 
f din -Vata de Jos 
A culau regulamen

erau
- și cir- 

A culau regulamentar.
■i

i
i
i

V .•Xm

Deva, 224427.
(7836) 

parcele pentru 
de case, vile, 

Vulcan,
(7836) 

Șoimuș.

vânzării următoarelor: ma
șină de frezat, mașină de 
rabotat. 
cior, 
tel.
123.

• Vând 
construcții 
str. Prelungirea 
Deva, 224427.

• Vând casă 
sir. Școlii, nr. 253. Infor
mații la domiciliu sau 
camping Șoimuș. (2470)

• Vindem făină albă,
panificație, tip 600, preț 
1800 lei, făină neagră 1200 
lei, fără TVA. Tel. 054/ 
641918. (2360)

• Vând autoizofermă TV 
Diesel, piese de schimb, 
Baia de Criș, tel. 141.

(6907)
• Vând SRL 1991, fără 

activitate, un cazan încăl
zire centrală, și două ba
zine pentru motorină, a 
500 si 2000 litri, tel. 762154.

(6279)
• Vând apartament cu 

gaz, două camere jumătate, 
beci. Inf.

Informații Criș- 
str. Uzinei, nr. 1, 

651407> 651408, interior 
(6906) 

în 10 septembrie, ora 
la Restaurantul Asto-12.

ria Deva, se licitează cup
tor și malaxor pâine. Tel. 
621762. (2469)

OFERTE DE 
SERVICII

• Căutăm femeie pentru 
îngrijit doi copii (5 și 7 
ani). Tel. 211421; 232652.

(2475)
• Primăria comunei 

Mărtinești și locuitorii sa
tului Dineu Mare angajea
ză medic uman. Te], 642748.

(2359)

triste sunt zilele, de când 
moartea groaznică ne-a 
despărțit pentru totdeauna 
de iubitul nostru fiu și 
frate

DANUȚ IIANA
Nu te vom uita nicioda

tă, mama, tata, fratele !
(2170)

• Cu dragoste și recu
noștință cinstim memoria 
celui care a fost

Dr. TOMA NÎSTOR 
Familia. (2172)

(Qdecesx 1
• Mulțumim tuturor 

celor care ne-au fost 
alături și l-au condus 
pe ultimul drum pe 
cel care a fost

(l DIVERSE jl

la tel. 724463.
(2164) 

apartament 2 
bucătărie, baie, 
beci, pod, 100

• Vând 
camere, 
faianțate» 
mp grădină, zona OM, bdul 
1848, nr. 30, ap. 1. Tel. 
723691.

(2171)

f ÎNCHIRIERII j
• închiriez bar-terasă, 

dotat cu tot necesarul, ul
tracentral. Tel. 716641.-

(2163)

(t jiciTĂnO
• SC Atelierele Centra

le SA Crișcior organizea
ză licitație, în data de 25. 
09. 1997, ora 11, în scopul

I 
I 
I
I 
I

• Comitetul de conduce 
re al P.N.Ț.C.D., județul 
Hunedoara, anunță toți 
participanții la Conferin
ța județeană a partidului, 
care doresc să fie aleși ca 
membri 'în Comitetul ju
dețean, să-și prezinte cu
rriculum vitae, până în 
data de 20 septembrie 
1997, Ia sediul P.N.Ț.C.D., 
județul Hunedoara. (7839)

• Școala Sanitară Post- 
liceală „Carol Davila" Bu
curești, filiala Orăștie, fa
ce înscrieri pentru anul 
de învățământ 1997—1998, 
specialitatea asistent me
dical generalist. înscrieri
le se fac zilnic la secreta
riatul școlii din cadrul 
spitalului vechi, Orăștie. .

(2358;,

• Doi ani de când în
durerate ne sunt sufletele,

CURSUL VALUTAR

1OAN STAN1Ș 
din Cerbia — Zam. 
Familia îndurerată.

(7837)

i AGENȚIILE DE PUBLICITATE
( „CUVÂNTUL LIBER"

j Pentru a economisi timp și bani pu- 
ț teți publica anunțuri de mică și mare pu- 
Îblicitate in ziarul nostru, apelând la agen

țiile publicitare din
j • DEVA — Ia SEDIUL REDACȚIEI 
) din ștr. .1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
| Tribunalului județean); — la chioșcul din 
j CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 
!zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR

TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
ț ,iOrizonta).
) • HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.
j 716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

• ORA$TIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul „Palia".

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

Agențiile ziarului nostru asigură, la J 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă ■' 
promptitudine a tuturor anunțurilor d«, 
mică și mare publicitate. t

i S.C. „Mercur Corvinex" S.A. ! 
Hunedoara i

> cu sediul în Hunedoara, str. Pța Libertății, nr. 16, organizează licitație | 
! publică deschisă cu strigare, conform Legii nr. 58/1991, cu modiiicările * 
| și completările ulterioare, pentru vânzare a următoarelor active : II 

I 
I
I■

Denumire activ Obiect de 
activitate

Adreșa 
activului

Prețul de 
pornire

Taxa do 
participare

Mag. alini, 
nr. 50

comcrcializ. 
prod. alim. și 
nealim.

Str. Chizid 
Hunedoara 50 000 000 500 000

Cafenea Compl. 
Dorna

alim. publ. Str. Republicii 
nr. 2 85 000 000 850 000

Bar Com.pl. 
Dorna

alim. publ.
•

w
110 000 000 1 100 000

Aprozar — 
Compl. Dacia

mărf. alim, 
și nealim.

Str. Republicii,
nr. 12 95 000 000 950 000

Cafenea 
Compl. Dacia

alim. publ. Str. Republicii, 
nr. 12 95 000 000 950 000
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dolar SUA 
marcă germană 
yeni japonezi 
liră sterlină 
franc elvețian 

franc francez 
lire italiene

i
i

100
1
1
I

100
Gursurile incluse în aceaAă listă au la bază 

cotații ale societăților bancare autorizate să efe.1 
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 

• tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

7184
4164
6197 

11891
5078
1238
427

lei 
lei 
lei 
Iei 
lei 
lei 
iei

I 
I I
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I * 
I « 
I
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REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 SEPTEMBRIE ’97

1. G. di Sangro — Ancona 1—1 X
2. F. And ria — Chievo p. 1—0 1
3. F. Andria — Chievo f. 1—0 1
4. Foggia — Venezia 1—2 2
5. Genoa — Lucchese 1—1 X
6. Ravenna — Perugia p. 0—0 X
7. Ravenna — Perugia f. 0—0 X
8. Reggina — Reggiana I—0 1
9. Torino — Padova p. I—0 I

10. Torino — Padova f. 2—1 1
11. Treviso — Salernitana p. I—1 X
12. Treviso — Salernitana f. 1—1 X
13. Verona — Monza 3—2 1

I
*

I
I
I
«t

I
*

I

La prețul de adjudecare se adaugă TVA, suportat de către cumpără- * 
nor. Licitația va avea ioc pe data de 29. 09. 1997, ora 10, la sediul SG | 
„Mercur Corvinex" SA. în caz de neadjudecare la prima ședință, se va | 
organiza cea de a Il-a ședință a licitației pe data de 09. 10. 1997. Dosare- » 
le de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic de la se- | 
diul societății comerciale, între orele 7—15. j

Relații suplimentare privind licitația, la telefon: 054 - 712136 — J 
dna Iordan Maria, ec. — director general și dna Braitoru Viorica — | 
contabil. J

Pentru participarea la licitație, oiertanții vor depune Ia sediul so- J 
cietății, până în ziua licitației, ora 9, documentele prevăzute de legisla- | 
ția în vigoare.

Participanții la licitație vor depune Ia casieria societății sau în contul J 
nr. 303060301, deschis la BCR Hunedoara, taxa de participare, și vor fa- | 
ce, în cazul vânzării activului, dovada consemnării Ia dispoziția societă- j 
ții comerciale vânzătoare a garanției de 3 la sută din prețul de pornire a I 
licitației.. |

Valoarea terenului aferent activului nu este cuprinsă în valoarea dej 
pornire a licitației. •

/
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