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bător, trecător va ploua. 
Vânt moderat din nord- 
vest.

Temperaturile i 
vor oscila între 
grade G, iar cele 

Vremea se va răci u- xime între 19—24 
șor. Cerul va fi schim- O. (Lucian Nistorj
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Constructori pe meterezele apei in Valea Jiului
Dacă în anumite sec

toare . activitatea . de in
vestiții s-a redus conside
rabil după 1989, în altele 
ea se desfășoară la core 
ridicate, cu intensitate. In 
Valea Jiului, de exemplu, 
pentru dezvoltarea mine
ritului s-au alocat mai 
puțini bani; ol se restruc
turează, șe redimenșio- 
ncază. se așază pe bâze 
de eficiență. Dar nu dis
pare. In alt plan, însă, 
cel al îmbunătățirii con
dițiilor de trai ale locui
torilor, s-au adoptat pro
grame ample, costisitoare, 
deosebit de necesare. Du
pă numai patru ani, este 
spre final Complexul in- 
vestițional „Polatiște44, care 
va reabilita alimentarea 
cu apă potabilă a muni-

cipiului Petroșani, furni
zând-o- de la anul 24 de 
ore din 24. Un . alt pro
gram, mai complex, mai 
important — cel de ali
mentare eu apă și canali
zare al 
ului — 
cest an.

Am stat de 
zona Zănoaga., 
concentrează 
complexului 
cu cei care le realizează 
— cu constructorii. La 
această investiție, Sucursa
la Petroșani, din cadrul 
Trustului de Instalații și 
Montaj Cluj, este antre. 
prenor general la etapa 
a Il-a. \Până acum, am 
realizat traseul de con
ducte de alimentare în 
lungime de 10 300 de me.

întregii văi a 
a demarat în

Ji-
a-

în
se

vorbă, 
unde 
obiectivele 
„Polatiște",

tri și cu diametrul 
30#—800 de milimetri 
tru captarea 
Stoinicioara și Izvorul — 
ne-a spus ing. Teodor 
Gontraș, directorul Su
cursalei Petroșani. Având 
în vedere dificultatea tra
seului, prin văi și pe dea
luri împădurite, s-a lu
crat greu, însă folosind 
utilaje de mare forță și 
randament am reușit să 
ne încadrăm în termenele 
prevăzute 
lucrări de 
lltate. Am 
asemenea, 
montaje tehnologice în sta
ția de tratare a apei de

de 
pen- 

izvoarelor

și să realizăm 
foarte bună ca. 
executat, de 

instalații și

la Zănoaga.
Sucursala acționează în 

prezent la stația de tra
tare a apei de la Valea ' 
de Pești și va demara ac- * 
țiunea la o conductă cu 
diametrul de 600 de mili- [ 
metri pe aducțiunea de 1 
la Jieț, adică lucrărj dc 
amplitudine și complexi
tate tehnică din estul până 
în vestul 
parte din 
lariați ai 
angrenați 
alimentare, distribuție

Văii Jiului. O 
cei 170 de sa- 

sucursale) 
în lucrări

sunt 
de

dumitru gheonea

(Continuare în pag. a 2 a]
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Senatorul Constantin I 

Blejan către ministrul j 

Transporturilor | 
punct de vedere trebuie | 
să mai avem răbdare, [ 
pentru că, probabil, cu | 
prețul foarte mare al f 
biletelor de călătorie se f 
vor schimba și aceste 1 
vagoane. Dar nu mai 1 
înțelegem întârzierile î

foarte mari și fjecvente I 
ale trenurilor. Este vor-* 
ba, oare, de indisciplină î 
și dezorganizare sau del 
alte cauze? j.

Este posibil ca trenul I 
1822, pe ruta Arad — I 
București, să fi avut * 
toată vara întârzieri pen- f 
tru că linia ferată a foștii 
slăbită de ploile abun-J. 
dente din județul Hune- J, 
doara. în acest caz mă | 
întreb și vă întreb, die *
CONSTANTIN BLEJAN, 1 

I

Am primit la redacție 
o interpelare a senatoru
lui PNL de Hunedoara, 
Constantin Blejan, a- 
dresată ministrului Trans
porturilor, Traian Bă- 
sescu, în cadrul ședinței 
de luni după — amiază 
a Senatului României, la 
care au participat și 
membri ai guvernului.

Redăm integral inter
pelarea:

„Călătoresc 
nai cu trenul, spre 
dinspre București, 
două oi: câte 
și este foarte 
să sta' atâta 
niște vsgvane 
„confortul** 
știm eu toții, mai 
în t-’mpul nopții, 
din cauza zgâlțâielilor și 
zdrăngărîtUrilor infer
nal • nu se poate dormi 
deloc.

înțelegem că din acest(Continuare în pag. a 2-a) j
4

săptămâ- 
și 

de 
opt ore, 
neplăcut 

timp 
care 

pe i

i în 
au 

care-1 
ales 

când,

senator PNL de 
Hunedoara

Excursia în Spania - o
nereușita sau o

păcăleală ?
am 

a ne 
con.
din

grupului, s-a renunțat la 
această variantă, prefe- 
rându-se alta: Spania. In 
aceste grupuri, care tre
buiau să fie alcătuite nu. 
mai din elevi (doar este 
vorba de Direcția Tabe. 
relor Școlare) „s-au stre
curat*4 mai mulțl adulți, 
în afară de profesorii în. 
soțitori. Din partea orga, 
nizatorilor am primit asi
gurarea că nu vor exista 
probleme cu obținerea vi
zelor pentru Spania și că

Cu mic, cu mare 
așteptat vara, pentru 
petrece vacanța ori 
cediul într-un 10c 
țară sau din străinătate,
un loc care să ne ajute 
să uităm problemele co
tidiene. Dar, câteodată, 
planurile și dorințele se 
izbesc de un zid de ne
pătruns, din cauza «• altora 
mai puternici, sau nepă
sători la tot ceea ce se 
întâmplă în jurul lor.

In această vară, Direc
ția Taberelor Școlare 
a județului Hunedoara a 
organizat pentru elevi o 
excursie în Italia. Dato
rită faptului că Ambasada 
Italiei nu a acordat viză 
nici unui membru al (Continuare în pag. a 2-a)
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restructurării a. 
parte dnii Pom. 
Nicolae Szeges- 
director general

MONICA NICOLETA 
ZDRENGHEA, 

elevă Colegiul Național 
„Decebal** Deva

6 hi hi a zilei

i

ales utildar mai
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MAGAZIN NOU 
LA ORAȘTIE

toate . 
de 

mai
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pentru copii, butoaie de 
diferite dimensiuni, ca
nistre, numeroase arti
cole pentru bucătării 
(castroane, farfurii, sala-

ANUNȚ
■ Vând microscop.
Urețterta nivelului de trai na s« poate 

vedea cu ochiul liber.

Ea Deva a avut loc ieri un dialog înțre condu
cerea Prefecturii ți lideri de sindicat din metalurgia 
hunedoreană. pe tema reformei ți 
cestui sector. Ea întâlnire au luat 
piliu Budulan, prefectul județului, 
vâri, subprefect» Octavian Băgescu, 
al Direcției județene de Muncă și Protecție Socială, 
Viorel Coposescu, directorul Filialei județene Hune, 
doara a F.P.S., ți liderii sindicali Petru Vaidoș, Do. 
rel Florian, Paul Enuța, Vasile Bujor, loan Beica, 
Dorel Chitidean, Ana Patedl, Liliana Pataki și Va
sile Surdili. Vom reveni cu amănunte. (Tr. B.)
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Modern,
Luni, 8 septembrie, S.0. 

Chimica S.A. Orăștie a- 
deschis, în apropierea se
diului societății, un mo
dern magazin cu bunuri 
de uz casnic și gospodă
resc din material plastic, 
produse proprii, precum 
și de' piese auto. Orar 
8—16.

Este situat în comple
xul construit la șosea, 
pe DN7, la intrarea în 
©răștie, în vecinătatea 
stației de carburanți și 
este al doilea de acest 
gen, aparținând societă
ții, primul fiind situat în 
zona centrală a munici
piului, lângă stadion.

Pot fi cumpărate de 
aici, Ja prețuri rezona
bile, mese și scaune pen
tru terase, găleți, vănlțe

tiere, căni și pahare di
ferite, seturi de cafea, 
suporturi» sticle și grilaje 
pentru veselă) — 
într-o gamă felurită 
culori dintre cele 
vesele, mal atractive. In 
același spațiu de 
zare funcționează 
raion distinct cu 
auto diferite (set

volane, grila mască tic 
toata tipurile).

Alături în aceeași clă
dire. s-a desshls înce
pând cu aeeeași dată un 
magazin exclusiv pentru 
piese auto de cele ’ mal 
diverse tipuri, aduse de 
la toți producătorii de 
components auto din 
țară. Adaosul comercial 
este foarte mic, iar arti' 
colele pot fi aduse și la
comanda solicitanților e- 
xistând o bună colabo
rare a societății cu 6ei 
peste 200 de producători 
de astfel de accesorii din 
țară.

Magazinul este gesti.
vân-

uri
piese
bară, (Continuare în pag. a 2-a) Cu câteva zile înaintea începerii anului școlar curățenia este pe pri. 
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Constructori pe meterezele 

apei în Valea Jiului
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(Urmare din pag. 1]

(Urmare din pag. 1)

medie presiune cu gaz 
metan a Văii Jiului. Do 
tarea tehnică adecvată, la
boratorul de control al 
sudurilor, sculele, uneltele 
și dispozitivele de înalt 
randament permit colec
tivului TIM Cluj — Su
cursala Petroșani — să se 
înscrie cu toate lucrările, 
așa cum sublinia directo
rul Teodor Contra, la 
înalțl parametri calitativi.

Constructorii lucrează 
de multe ori în paralel la 
aceleași obiective. Ei tre
buie să se ajute unii pe 
alții, să corecteze anumite 
erori proprii sau de pro
iectare, să coopereze pen
tru urgentarea ritmurilor 
de execuție. La galeria de 
aducțiune de 10 300 de 
metri, pentru captarea 
surselor de apă potabilă 
Stoinicioara și Izvorul, a 
lucrat, alături de TIM 
Cluj, și S.C. „Hidrocon- 
strucția" S.A. București
— Sucursala Râu Mare
— Retezat. .,Am mai lu
crat, ne spunea directorul 
tehnic al Sucursalei, ing. 
Mihai Neferu, la decan- 
torul cu diametrul de 24 
m — un obiectiv de mare 
dificultate și complexitate 
tehnologică, la barajul cu 
denisipator și la conduc
tele din amonte și aval 
ale acestuia, suntem con
centrați cu forțe puternice 
la aducțiunea cu diame
trul de 300—€00 de mili
metri pentru alimentarea 
cu apă a Petroșaniului, 
din sursa Jieț. Și mai 
avem o lucrare, dragă 
mie, care-mi stârnește a- 
ducerj aminte — sistemul 
de alimentare cu apă a 
lacului de acumulare Va
lea de Pești, la care am 
lucrat acum vreo 30 de 
ani, din sursa de apă La
gărul. Ca să nu mai spun 
de foarte multe lucrări pe 
care Sucursala -,Râu Mare
— Retezat** le are în 
multe alte zone ale ju
dețului și în alte județe,. 
unul foarte important fiind 
Brașovul, unde acționăm- 
la sistemul de reabilitare 
a alimentării cu apă po
tabilă a frumosului oraș 
de sub Tâmpa**.

Un constructor care s.a 
desprins dintr.o firmă 
specializată • în obiective 

Tel: 059-415 695; 416.182 ; 370.603; 370.572

VINDE PIN PRODUCȚIE PROPRIE 

(Pui calitatea I] 
la prețul de 14.900 lei/kg +TVA 
Greutate medie 1,1-1,3 kg

miniere și-a reorientat ac
tivitatea și are azi lucrări 
de anvergură în județ. 
Este vorba de ACOMIN 
Deva. „La obiectivul de 
la Zănoaga — Polatiște 
noi am lucrat la stația de 
filtrare a apei, la miaro- 
hidrocentrala de 250 kW 
și la postul de transfor
mare a energie electrice 
produse aici, - la drumuri, 
amenajări terenuri, la alte 
utilități**, sublinia ing. 
Carol Hertl, directorul u- 
nității.

In continuare, ACOMIN 
Deva îi va însoți pe con
structorii de la Sucursala 
TIM Petroșanj și Sucursa
la „Râu Mare — Retezat** 
le o serie de lucrări în 
Valea Jiului. „Lucrăm și 
noi la obiectivele din pro
gramul de alimentare cu 
apă și canalizare prevăzut 
a se termina în anul 2000, 
a ținut să precizeze di
rectorul tehnic al ACOMlN 
Deva, ing. Adrian Ciurea, 
dar și la Centrul de înal
tă tensiune din Petroșani, 
pe care îl vom preda chiar 
în această toamnă, la re
pararea și consolidarea 
Teatrului din Petroșani, 
la câteva obiective im
portante din municipiul 
Deva: sediul Poliției mu
nicipale, Liceul de artă, 
noul Palat administrativ, 
stația de benzină MOLL 
ș.a.“.

Am ținut să subliniem 
lucrările la care sunt an
gajate, în prezent și în 
viitor, aceste trei firme 
de construcții, deoarece 
ele își vor lăsa amprenta 
iscusinței, capacității de 
execuție și abnegației pe 
obiective de importanță 
cardinală pentru viața lo
cuitorilor Văii Jiului la 
începutul mileniului trei, 
de care nu ne mai despart 
decât .845 de zile. Și mai 
este un motiv, pe care 
ni- l-a explicat ing. Ion 
împărat Gîngu, directorul 
general al Regiej Autono
me a Apelor Valea Jiului 
și care ține de buna con
lucrare și înțelegere între 
constructorii amintiți și 
RAAVJ. ca beneficiară a I 
tuturor obiectivelor de 
reabilitare cu apă din 
această zonă a țării, chiar 
în perspectiva reducerii 
activității tradiționale de 
aici, mineritul.

Senatorul Constantin i 
Blejan către ministrul! 

Transporturilor | 
linia ferată Brad — De-Î 
va, pentru care v.am a-f 
dus un memoriu a1 pri-f 
marilor din comunele a-» 
fectate de întreruperea 1 
circulației pe această li- 
nie. Ne-ați răspuns că 
din cauza lipsei de fon-ț 
duri, mult prea i 
nu se pot remedia 
căciunile existente 
traseul acestei linii.

Vă rugăn die 
nistru, să trimiteți 
faț.t locului o echipă de 
experți, care va constata, 
în mod sigur, că 
sunt necesari atât 
mulți bani pentru 
trenurile să poată 
cula din nou pe 
Deva — Brad**.

(Urmare din pag. 1)

ministru. dacă, știindu.se 
acest lucru, nu era co
rect și cinstit față de 
călători să se modifice 
orarul de mers al aces
tui tren și să se anunțe 
modificarea, avându-se 
în vedere că sunt și alte 
trenuri în această situa
ție?

Nu este posibil, die 
ministru, să se adauge o 
anexă la mersul trenu
rilor, în care să se men
ționeze toate întârzierile 
acestora, pe care dv. le 
știți, sunt convins.

A doua problemă pe 
care vreau să v-o readuc 
în atenție este legată de
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(Urmare din pag. 1)

nat de dl. loan Chivu. 
Servesc aici, operativ și 
cu răbdare, dnele Lucia 
Bogdănescu, Mirela Iri- 
mie și Elena Popa. Cele 
mai uzuale piese și pro
duse de strictă necesi
tate pot fi procurate de 
către conducătorii auto 
și în afara programului 
de funcționare al maga
zinelor, respectiv de la 
stația de carburanți, de 
alături, cu orar 
stop.

în perspectivă

non-

apro-

1
MIERCURI, 10 SEPTEMBRIE

C TVR 1 ]
6,00 România: ora 6 fix!;

8.30 D.a./r; 9,00 TVR Cluj-
N.; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
lași; 11,00 TVR Timișoara; 
12,05 Sensul tranziției (r); 
13,05 Secretele nisipului 
(s/r); 14 00 S'iri; 14,10 Șei- 
cul (s/r); 14,55 Bursa in
vențiilor (r); 15,05 D.a.;
15.30 Tribuna partidelor
parlamentare; 16,00 Pro 
Patria; 17,05 Strada Liber
tății (s); 17,35 Mag. spor
tiv; 18,00 Tele — estival 
Camei Planet; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal;
20.30 Fotbal: România — 
Islanda (d., rep. a lla); 
21,20 Mândrie și prejude
cată (s); 22,15 In flagrant; 
23,05 Canary Wharf (a);
23.30 Jurnal.

mari, f 
stri- : •

Pe
►mi

la '

nu , 
de . 
ca 

cir" 
ruta h

1 ►

1 ►

dar mai j 
util i

piață. în același complex !. 
va funcționa și un bar, | 
pentru cafele și sucuri, J . 
iar până la primăvară se | ‘ 
estimează finalizarea « 
restaurantului cu terasă | " 
proiectat la etaj. « /

Conducerea societății I 
consideră că s-a realizat " 
o investiție necesară, 
tenționând să o c 

ă, In- |; 
conți- I 

nue. Va transforma spa- . 
țiul liber de alături, prin I 
betonare, într-o platfar- J 
mă de vânzare de mașini | 
de cele mai diverse ti- •> 
puri. Dar despre aceasta, | 
la vremea potrivită. <,

•

betonare, într-o platfar-

de cele mai diverse tl-

C TVR 2 )
7,00 TVM. Telematinal; 

8,00 D.a. (r); 8,30 Canary 
Wharf (s/r); 9,00 Bandiții 
de pe râu (f/r); 10,40 Vi- 
deosatelit; 11,00 Autograf 
pentru prezent (r); 11,35
Sunset Beach (s/r); 12,30
Piața Spaniei (s/r); 13,30
Em. în limba maghiară;
14,30 Ce bine e acasă! (s); 
14.45 Știri; 15,05 Medicina 
pentru tot: (r); 15,30 D.a.; 
16,00 Sectcioio.nisipului (s); 
17,00 Șexul (s); 18,00 Pu- 
•nren pos.unea (s); 19,00
La o-izont stagiunea muz. 
’97/*98; 19,25 Fotbal: Ro
mânia — Islanda (d., rep. 
I); 20,30 Creaturile întune
ricului (I); 22,10 Bicentenar 
Bonizetti; 22,30 Candoarea 
visului... Visul candorii.

( ANTENA 1)
6,30 Tete — Dimineața; 

9,00 D.a. (r); 9,40 Legea lui 

vom pleca cu siguranță 
pe 22 august 1997. Obți
nerea actelor pentru viză 
a presupus repetate dru
muri la câte un birou no
tarial, toate acestea deve
nind obișnuință. Pregătiri 
bagaje, cumpărături. au 
fost cele ce s-au întâmplat 
cu o zi — două înaintea

Excursia în Spania - o 
nereușită sau o

excursiei. Chiar cu opt 
ore înaintea plecării pri
mim un telefon prin care 
se contramandează ex
cursia, doar pentru 12 
elevi și câțiva studenți. 
Restul, adică adulții, au 
obținut viza de la Con
sulatul Spaniei. Se pune 
O Întrebare: cum au pu
tut pleca prin Taberele 
Școlare doar adulți și doi 
— trei elevi, ceilalți ne
primind viză? Să fie doar 
vina Consulatului Spaniei, 
sau a Direcție} Taberelor 
Hunedoara, care a organi
zat această excursie cu o 
agenție de turism din 
Râmnlcu Vâlcea? Un răs
puns clar nu am putut a- 
fla din partea nimănui. 
Dar de fapt nu este pri
mul an în care Direcția 
Județeană a Taberelor 
Școlare Hunedoara se an
gajează în organizarea u- 
nei excursii care nu are

Burke (s/r); 10,30 Un adevăr 
dureros (f/r); 12,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 13,10
Huckleberry Finn (s); 14,00 
Știri; 14,20 O zi norocoasă 
(dramă); 16,00 Iluzii (s) 
17,00 O echipă fantastică 
(s); 17,30 Telerebus; 18,00 
Alondra (s); 19,00 Obser
vator; 19,45 Macbeth (f);
21.30 Doctor Bramwell — 
o femeie ambițioasă (s);
22.30 Milionarii de la mie
zul nopții; 0,00 Știri

[PRO - Tvj
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Spori la mi
nut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 
Tânăr și neliniștit (s/r);
10.30 Șoapte de iubire (»/ 
r); 11,15 Capcana timpului 
(s); 12,00 Misiunea Galac
tica (f); 13,00 MediaFest 
fd); 14,30 D.a.; 15,00 Maria 
(s); 16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 16,45 Șoapte de iubire 
(s); 17,30 Război în viitor 
(s); 18,15 Sport la minut; 
18,35 Cine este șeful? (s); 

sorți de izbândă. Realita
tea e că noi „ceilalți*1 
am așteptat întreaga vară, 
visând și gândindu.ne la 
frumoasele castele din 
Spania — care pentru noi 
s-au dovedit a fi castele 
de nisip, prin grija adul- 
ților iubitori de el în
șiși. Oricum, o jumătate 
din numărul de persoane 
care au plătit această ex-

cursie in Spania au ple
cat pe data de 22 august 
1997; Păcat că noi. a- 
dolescenții, am rămas doar 
cu niște iluzii spulberate.

Trei luni de așteptări, 
vise și speranțe s-au trans, 
format, într-o singură zi, 
și prin decizia altora, în 
trei luni de agitație și 
regrete. Și, totuși, merită 
să sperăm tntr-o soartă 
mai jună, să sperăm că 
vom fi liberi ca pasărea 
în zborul ei spre alte țări 
că vom avea și noi aripi 
care să ne poarte- până la 
Soare țl înapoi, cu toate 
că aceasta vacanță trebuia 
să fie una minunată. Dar 
n-au vrut adulții... Să 
sperăm că egoismul lor va 
dispărea pe măsura înțe
legerii drepturilor noastre» 
ale tinerilor, la zborul 
înalt al vremurilor noi 
ce va să vină. Totuși 
cândva.

19,00 Știi și câștigi!; 19,30 \
Știri; 20,00 Amintiri despre i 
o crimă (f); 22,00 Familia J 
Bundy (s); 22,30 Viața ca ț 
în filme (s). ț

(PRO-TV-DEVfl)
6,00 — 7,00 Reluare 

(Ls. „Lege și ordine** plus 
știri); 15,00 — 15,50 Fa. 
„Lege ți ordine"; 18,15 «— 
18,35 O poveste adevărcdă 
— „Roata"; 21,50 — 22,00 
Știri locale.

[devasăt^
7,00 — li 30 Reluări; 

13,00 Videotex!; 17,00 Pre- 
ciosa; 17,40 Desene ani
mate; 18,30 Deșertul vor
bește (dot.); 19,00 Casa de 
nebuni; 19,30 Farmacia de 
gardă; 20,00 Panga (f);
21.30 Crescătorii de câini;
22.30 Mămica polițist; 23,80
Tare ca stânca (f); 0,25
Serial erotic; 1,15 Video
text.

>*»^*»***«*"*»**‘*
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I Mâine seară, de la o-1 
ra 19,80 (nu 20,30 cura" 

Is-a anunțat anterior) re-1 
"prezentativa noastră de ■ 

I fotbal susține cu Islan
da penultima partidă 

Idin grupa a VIJJ-a a 
preliminariilor pentru 

ICM de fotbal ce se va 
desfășura anul viitor, în 

I Franța. Selecționerul
Iordănescu a păstrat în- 

I tregul lot — ce a fost 
■ convocat pentru meciul 
I—--------------------

i Penultima i 
partidă | 

a tricolorilor j 
in pre binarii!

----------------------—I 
cu Liechtenstein, plus* 
Hagi, Gicâ Popescu, Fi-| 
lipescu și Ad. Iiie. An-i 
trenamentele au început] 
de duminică și s-au des-] 
fășurat diferențiat, eu| 

•un program redus pen-| 
| tru cei care au evoluat] 

la Liechtenstein și mai] 
„tare" cu absenții de la| 
această partidă.----------- ■

Nu pune nimeni la în-1 
doială victoria tricolori- ] 
lor hotărâți să încheie | 

| grupa și la 11 octom-| 
I brie, în Irlanda, neîn-| 
avinși. Iordănescu are lai 
j dispoziție întregul lot și | 
ș poate prezenta o echipă | 
t puternică: Stelea, Stan-1 
S g'aciu, D. Petrescu, Pro- ] 
t dan, Doboș, Selymes, | 
SCiubotariu, Potocianu, I 

Dulca. Hagi, Gică Po-1 
f pescu, D. Munteanu, | 
j Gâlcă, D. Șerban, Fili-1 

pescu, Ilie Dumitrescu, 
Valj Ștefan, Gabi Po- 
pescu, V. Moldovan, Ad. 
Ilie, Craioveanu, C. Bajr- 
bu.

’ Succese românești ț 
și la Campionatele ț 

Mondiale de canotaj
• BILANȚ GENERAL

• MERITUOS AL SPORTI-
• VILOR NOȘTRI • 1 
J MEDALIE DE AUR •

TREI DE ARGINT • 
ȘI TREI DE BRONZ

Deci, până la. urmă, în 
ultima zi de concurs spor
tivii noștri, participant! 
la Campionatele Mondia
le de Canotaj ce s-au des
fășurat în Franța, pe la
cul Aignebelleta, au ob
ținut și mult râvnita me
dalie de aur. Ceea ce se 
poate aprecia este că, fa- 

. ță de anul trecut, com
portarea echipelor noas
tre a fost mai bună: s-au. 
cucerit o medalie de aur, 
3 de argint și 3 de bronz.

După evoluția de sâm
băta trecută, când din 
cele 8 echipaje românești 
calificate în finale au in
trat în concurs, în aceas
tă zi, „recolta" medalii
lor a fost de 4 (2 de ar
gint și 2 de bronz), des
fășurarea pr.obei „regine" 
de 8-j-l la feminin a fost 
așteptată cu mare inte
res din partea delegației 
românești. Și echipajul 
nostru compus din Geor- 
geta Damian, Viorica Su- 

I sanu, Ioana Olteanu, An

gela Cazac, Liliana Ga- “ 
fencu, Veronica Cochela,» 
Anca Tănase, Dorina Ig- » 
nat și Elena Georgescu 
și-a dovedit din nou cla- I 
sa. Fetele noastre au por- * 
nit puternic din start și » 
au condus de la început ♦ 
până la sfârșit cursa. Ele 
se aflau la 500 :de metri, I 
cu 1,87 secunde în fața * 
Canadei și 3,07 secunde 7 
la 1500 de metri, trecând » 
linia de sosire cu un a- £ 
vans de mai bine de o I 
barcă, realizând și un » 
timp foarte bun: 6:02.40.^

Câștigătoare a medalii- ‘ 
lor de argint au fost la l 
echipajul de 2 rame, I 
Georgeta Damian și Ve- * 
ronica Cochela și la 4 J 
rame. Ioana Olteanu, Doi- ♦ 
na Spircu. Anca Tănase J 
si Doina Ignat. Și echipa- 
jul băieților noștri la’8+1, | 
V. Robu. F. Corbeanu, V. f 
Talpan, Fl. Tudor, CI. Ma-» 
rin, A. Bănică, G. Nem- ț 
țoc,- D. Alupei, N. Gheor- I 
ghe a intrat în posesia | 
medaliei de argint. *

Una peste alta, sporii- » 
vii noștri au obținut 7 1 
medalii care, în final, au £ 
clasat România pe locul | 
8 în ierarhia mondială. ‘ 
Se putea și mai bine, dar • 
suntem mulțumiți și așa. »

Jiul în cantonament 
la Căciulata

jiul Petroșani își va dis
puta partida sa din etapa 
a Vl-a cu F.C. Național la 
Petroșani, vineri, 12 sep
tembrie. în vederea aces
tei însemnate întâlniri (Jiul 
nu are nici un punct), fot
baliștii de la Jiul s-au a-

flat în cantonament și pre
gătire la Căciulata, unde 
au primit asigurări de la 
dl Cătuți că se vor mai da 
ceva bani din restanțe. 
Deci, să auzim de bine la 
Jiul.

, | DIVIZIA Bl

REZULTATELE ETAPEI A V-A: Poli. Iași — 
Dacia Unirea Brăila 1—0; Nitramonia Făgăraș - 
Dunărea Galați 2—0; F.G. Onești — Gloria Buzău 
5—0; A.S. Midia Năyodari — Precizia Săcele 1—1 ; 
Poiana Câmpina — Petrolul Moinești 2—2; F.G. Bra
șov — Foresta II Fălticeni 1—0; Astra Ploiești — 
Tractorul Brașov 3—1; Metrom Bv. — Rocar Buc. 
2—1; Dunărea Călărâși — Metalul Plopeni 0—0.

CLASAMENTUL

Dunărea Călărași; Foresta II Fălticeni — Metrom 
Bv. ; Gloria Buzău — Astra Ploiești; Rocar Bucu
rești — F.G. Onești; Tractorul Bv. — A.S. Midia Nă
vodari; Precizia Săcele — Poiana; Petrolul Moinești 
— Politehnica Iași.

1. Astra Ploiești 5 4 1 0 13— 3 13
2. F.C. Onești 5 4 0 1 15— 6 12
3. A.S. Rocar Buc. 5 3 1 1 7— 2 10
4. F.C. Brașov 5 3 1 1 7— 4 10
5. A.S. Midia 5 3 1 1 10— 8 10
6. Metrom Brașov 5 3 0 2 5— 4 9
7. Foresta II Fălticeni 5 2 2 t 8— 3 8
8. Tractorul Bv. 5 2 1 2 5— 5 7
9. Gloria Buzău 5 2 1 2 5—11 7

10. Dacia Unirea Brăila 5 2 0 3 13— 8 6
11. Politehnica Iași 5 2 0 3 4— 6 6
12. Precizia Săcele 5 1 2 2 5— 7 5
13. Dunărea Galați 5 1 2 2 6—10 5
14. Nitramonia Făgăraș 5 1 I 3 4— 5 4
15. Petrolul Moinești 5 l 1 3 10—14 4
16. Poiana Câmpina 5 1 1 3 4—10 4
17. Metalul Plopeni 5 0 3 2 1— 9 3
18. Dunărea Călărași 5 0 2 3 4—11 2

ETAPA VIITOARE : Dunărea Galați —■ F.G. Bra-
șov; Met. Plopeni — Nitramonia » Dacia Brăila —

| ARBITRII ȘI OBSERVATORII ÎN DIVIZIA D j
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S.Ă. AURUL BRAD — CONSTR. IIUNEDOA- J
Silviu Medrea, Adrian Costea, Tiberiu Nistor, I
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— Etapa din 14 septembrie —
CASINO ILIA — MIN. GHELARI, arbitri: Da

niel David, Mircea Brândușa, Nicolae Sebeș, obs. 
Alexandru Groza.

C.F.R. MARM. SIMERIA — VICTORIA CALAN. 
Daniel Haidiner, Vasile Pintilei șj Flavius Sterian, 
obs. Ilie Ștefâniță.

A.S. A. AURUL BRAD ’
RA : I 
obs. Vasile Nemeș. ‘

MIN. BARBATENI — C.S.M. PAROȘEN1-VUL- | 
CAI)ț: Ionel Cârstea, Remus Azamfirei, Gheorghe 
Avram, obs. Cornel Cărare.

RETEZATUL
Gabriel Macavei, 
Mircâa Pădurea n.

F.C. DACIA
Aurelian Lagu, Cornel Popescu, Ioan Chinei, obs. A- 
chim Nechif.

MIN. TELIUC — MIN. LIVEZENI: Claudiu Su- 
ciu, Liviu Precupaș, Tiberiu Haidu. obs. Doru Toma.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
MIN. II GHELARI — CIF ALIMAN BRAD: D. 

Lada, Fl. Danciu, E. Kovacs, obs, Dorel Târsa.
AVANTUb ZDRAPȚI — GLORIA GEOAGIU: M- 

Ormenișan, E. Ambruș, G. Orbonaș, obs. Marian 
Dima.

VICTORIA DOBRA — FOTBAL STĂRI DEVA: 
A. Torok, FI. Plămadă, R. Stanca, obs. Viorel Stanca.

SANTOS BOZ — FORESTA ORAȘTIE: V. ' 
deș N. Albulescu S. Ștefan obs. Petru Spațios.

GLORIA BRETEA ROMÂNĂ- — UNIREA 
ȚEL : B. Popescu, S. Gostian, C. Cârligeanu, 
Nicolae Stanciu.

De la Comisia Campionatului 
judejean

în primele trei etape ale campionatului Divi
ziei „D‘‘ la fotbal, seniori și juniori, s-au înregistrat 
abateri de la normele de etică sportivă, lovirea in
tenționată a adversarului, dezaprobarea deciziilor 
arbitrilor de către jucători și u.Ui instructori spor
tivi, fapt pentru care comisia campionatului jude
țean a luat măsuri de suspendarea lor :

Au fost suspendați pe 5 etape -jucătorii : Caldă-

HAȚEG — METAL. CRIȘCIOR : 
Andrei Csiki, Sorin Ciotlăuș, obs.

ORAȘTIE — MIN. ANINOASA :

Ver-

VE- 
obs.

I
k

I
k

I
k - - „ , -

Irari Cristian — AS Minerul Aninoasa și Fodor Clau- 
diu — CFR Marmcsim Simeria, cu 4 etape, Borea

I Adrian, de ia AS Iviinerui Livezeni, iancu Ocuivian
— AS Casino Ilia, cu 3 etape, Lumperdean_Emil — 
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Adrian, de la AS Minerul Livezeni, Iancu Octavian | 
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Minerul Bârbăteni și Drăghici Mircea — Construc
torul Hunedoara. Au mai fost suspendați 7 jucători, 
pe câte o etapă, pentru cumul de cartonașe galbene.

Pentru insulte și amenințări aduse arbitrilor, in
structorul sportiv Rata Ioan, de la AS Minerul Băr- 
băteni, a fost suspendat din activitatea competițională 
3 luni și amendă de 100 000 lei. iar Guran Voicu. de 
la AS Metalul Crișcior, a fost suspendat pe 6 etape 
și amendă de 200 000 lei, pentru încălcarea inten
ționată a regulamentului jocului de fotbal. S-au a- 
plicat în total amenzi în valoare de 734 000 lei.

Campionatul 
județean de fotbal

REZULTATELE ETAPEI NR. 2,
din 7 septembrie :

CIF Aliman Brad — Gloria Bretea Rom. 3—0
Unirea Vețel — Santos Boz )
Foresta Orăștie — Victoria Dobra 3—1
Fotbal Start Deva — Avântul Zdrapți 2—1 
Gloria Geoagiu — Minerul II Ghelari 1—1

GfiASAMBNTUDGRASAMENTUh
1. Foresta Orăștie . 2 2 0 0 8—1 e
2. Unirea Vețel W 1 1 0 4—1 ♦
3. Gloria Geoagiu 1 2 1 1 0 3—2 4
4. Fotbal Start B 1 1 0 3—2 4
5. CIF Aliman Brad 2 1 0 1 4—2 8
6. Santos Boz ) 2 1 0 p 1—3 8
7. Minerul II Ghelari 2 0 2 0 2—2 2
8. Victoria Dobra 2 0 1 1 2—4 1
9. Gloria Bretea 2 0 0 2 0—4 0

10. Avântul Zdrapți 4 0 0 2 1—7 0
ETAPA VIITOARE, nr. 3 — 14 septembrie;

Minerul II Ghelari — CIF Aliman Brad; A- 
vântul Zdrapți — Gloria Geoagiu; Victoria 
Dobra — Fotbal Start; Santos Boz — Foresta 
Orăștie (13 sept., ora 11); Gloria Bretea Rom. 
— Unirea Vețel.

La Stockholm, cinci 
orașe finaliste — Roma, 
Atena, Stockholm, Cape 
Town și Buenos Aires 
— au participat la con
cursul pentru obținerea 
dreptului de organizare 
a Jocurilor Olimpice de 
vară, din anul 2004. Din 
cei 111 membri ai-Comi
tetului Internațional O- 
limpic (Clo), 107 și-au 
dat votul în favoarea 
Atenei 1 Deci, mare bu
curie în Atena, supăra
re în celelalte orașe par
ticipante la acest con
curs.

Noblețea
marii campioane 
GABI SZABO

campioană 
și mondială, 

( bine cunoscută de acum 
' pe toate meridianele 

) globului, nu ests. și nu- 
i mai O mare performeră, 
* ci și un caracter deose- 
) bit. de o rară modestie, 
l apropiată de familia sa 

și concetățenii săi. de cei 
1 aflați în lipsuri și greu- 
l tați. A impresionat ges- 
l tul său. de a vărsa în 
1 contul MTS 7 milioane 
ț de lei, destinați să aju- 
l te pe sportivii care se 
' confruntă cu nevoile zi- 
) lelor de tranziție: Nl- 
l eolae Linca. Ion Monea 
? și Viorel Mateianu.
> Onorabil gest al spor- 
ț ti vel de renume mon- 
l dial. Gabi Szabo.

Multipla 
europeană

Pagină realizată de
SABIN CERBU

REZULTATELE ETAPEI A IV-A : Casino Ilia — 
CFR Marmosim Simeria 2—4; Victoria ’90 Călan — 
ASA Aurul Brad 2—1; Constructorul Hunedoara — 
Min. Bărbăteni 1—2; CSM Paroșeni-Vulcan - Re
tezatul Hațeg 9—0; Metalul Crișcior — FC Dacia Orăș
tie 1—5; Min. Aninoasa — Minerul Teliuc 3—2; 
Min. Ghcjari — Min. Livezeni 4—0.

lari; CFR Marmosim Simeria — Victoria Călan ; 
ASA Aurul Brad — Constr. Hunedoara, Min. Bărbă
teni — CSM Paroșeni-Vulcan; Retezatul Hațeg — 
Metalul Crișcior; FC Dacia Orăștie — Min. Aninoa
sa; Min. Teliuc — Min. Livezeni.

CLASAMENTUL

1. Minerul Aninoasa » 4 4 0 0 14— 3 12
2. FC Dacia Orăștie 4 3 1 0 16— 4 10
X CSM Paroșeni-Vulcan 4 2 2 0 21— 6 8
4. Minerul Bărbăteni 4 2 2 0 13— 5 8
5. ASA Aurul Brad 4 2 1 1 12— 3 7
6. Victoria Călan 4 2 1 1 10— 4 7
7. Minerul Ghelari 4 2 0 2 6— 6 6
8. Construct. Hunedoara 4 2 0 2 8—12 6
9. CFR Marin. Simeria 4 1 2 1 8— 7 5

10. Minerul Teliuc 4 1 0 3 9— 14 3
11. Metalul Crișcior 4 1 0 3 8—15 3
12. Casino Ilia 4 1 0 3 7—21 3
13. Minerul Livezeni 4 0 1 3 4—15 1
14. Retezatul Hațeg 4 0 0 4 2—23 0

ETAPA VIITOARE ; Gasino Ilia •w Min. Ghe-
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Noi legi și decrete

Codul vamal 
al României (I)

0 lege mult așteptată și 
binevenită este cea pri
vind Godul vamal al Ro
mâniei. Ea a fost adopta
tă nu cu multă vreme în 
urmă de parlamentul ță
rii și promulgată de pre
ședintele Emil Constanti- 
nescu.

Acest cod vamal se a- . 
plică uniform și nediscri- 
mînatoriu pe întreg cu
prinsul țării, tuturor bu
nurilor introduse sau scoa
se de către persoane fizi
ce ori juridice.

Astăzi ne vom ocupa 
de ceea ce se stipulează 
la capitolul II, secțiunea 
a II-a, adică atribuțiile 
autorității vamale. Ele sunt 
multe și diverse, așa că 

'ie* vom lua așa cum sunt 
iele prezentate.

Așadar, operațiunea de 
vămuire se efectuează la 
birourile și punctele va
male de către personalul 
operativ al autorității va
male, sub îndrumarea și 
controlul direcțiilor regio
nale vamale și al Direc
ției Generale a Vămilor. 
Legea stabilește că în ca
zurile și în condițiile pre
văzute de regulamentul 
vamal operațiunea de 
vămuire se poate efectua 
și în alte locuri.

Autoritatea vamală, deci 
cea învestită pentru apli
carea reglementărilor va
male, are dreptul să e- 
fectueze controlul vamal 
al mijloacelor de trans
port și al mărfurilor, pre
cum și al bunurilor și va
lorilor aparținând per
soanelor fizice, prezenta
te la introducerea sau 
scoaterea lor din țară. în 
cazul în care se refuză 
prezentarea, autoritatea 
vamală are dreptul să e- 
fectueze controlul vamal 
din proprie inițiativă, fă
ră acordul titularului. A- 
tunci când există informa
ții sau prezumții că se 
Încearcă încălcarea regle
mentărilor vamale se poa
te efectua control vama] 
corporal.

Articolul 10 al acestei 
secțiuni prevede că a- 
tunci când autoritatea va
mală are informații cu 
privire la persoanele ca
re la trecerea frontierei 
de stat ar transporta sub
stanțe stupefiante ascun
se în corpul lor, poate pe 
baza consimțământului a- 
cestora să le supună unui 
examen de investigare me
dicală. Totuși, în caz de 
refuz, agentul vamal va 
solicita parchetului în a 
cărui rază de competență 
se află biroul vama] au
torizarea pentru examina
rea medicală și reținerea 
persoanei.

De remarcat și faptul 
că autoritatea vamală are 
dreptul de a opri mijloa
cele de transport, folo
sind semnale formale spe
cifice, dar atunci când 
conducătorii mijloacelor 
de transport refuză să o- 
prească, pot fi utilizate 
pentru imobilizare și alte 
modalități prevăzute de 
lege Trebuie spus apoi 
că agentul vamal are drep
tul ca, în vederea efec
tuării controlului vamal, 
să Urce Ia bordul orică

ror nave, inclusiv al celor 
militare, aflate în porturi
le maritime sau fluviale, 
precum și în rada aces
tora.

O seamă de atribuții 
ale autorității vamale sunt 
cuprinse în articolul 13. 
în primul rând este vor
ba de faptul că aceasta 
poate controla bunurile 
supuse vămuirii în orice 
loc s-ar afla pe teritoriul 
țării. în acest scop poate 
verifica clădiri, depozite, 
terenuri și orice alte o- 
biective. De asemenea, poa
te preleva probe pe ca
re le analizează în labo
ratoarele proprii sau a- 
gregate în vederea iden
tificării și expertizărh 
mărfurilor, efectua inves
tigații, supravegheri și ve
rificări în cazurile în care 
sunt semnalate situații 
de încălcare a reglemen
tărilor vamale. Nu în ulti
mul rând, autoritatea va
mală exercită controlul 
ulterior la sediul agenților 
economici asupra opera
țiunilor de comerț exte
rior.

Legea prevede și unele 
obligații ale instituțiilor 
și agenților economici. 
Când este cazul, acestea 
trebuie să pună la dispo
ziția autorității vamale, 
fără plată, datele și in
formațiile pe care le dețin, 
referitoare la bunurile su
puse vămuirii. Organele 
poștale sunt obligate să 
prezinte pentru vămuire, 
autorității vamale aflate 
în incinta oficiului poș
tal, coletele și trimiterile 
poștale internaționale. Un 
lucru foarte important : 
în exercitarea atribuțiilor 
de control, autoritatea 
vamală nu poate să aducă 
atinger® secretului cores
pondenței șl al trimiteri
lor poștale.

Unele obligații revin or
ganelor de poliție, de gră
niceri și de control al Mi
nisterului de Finanțe. A- 
cestea atunci când con
stată încălcări ale regle
mentărilor vamale, trebuie 
șă anunțe autoritatea va
mală cea mai apropiată și 
să depună la cererea aces
teia bunurile care au fă
cut obiectul acelei încăl
cări

în scopul prevenirii în
călcării reglementărilor 
vamale, se instituie o zo
nă specială de supraveghe
re vamală, cuprinsă între 
limita exterioară a mării 
teritoriale și frontiera de 
stat, precum și o fâșie de 
20 km în interiorul fron
tierei de stat. în această 
zonă specială, autoritatea 
vamală, pe lângă contro
lul vamal obișnuit, efec
tuează și alte acțiuni spe
cifice, prin înființarea de 
posturi de supraveghere 
vamală. Totodată, reali
zează controale inopina
te, urmărește și Identifi
că persoanele suspecte de 
încălcarea reglementărilor 
vamale.

Pagină realizată de : 
VALENTIN NEAGU, 
TRAIAN BONDOR

Un urmărit pe țară 
depistat Ia Deva

Poliția Municipiului De
va l-a depistat pe^ Gomei 
Marius Todor, de 33 de 
ani, de- loc din Hațeg, ur
mărit pe țară pentru co
miterea unor infracțiuni. 
Au fost depistați, de ase
menea, Marcel Trif din 
Orăștie și Florin Jula din

Mureș. Se numește Dumi
tru Aron Bogdan și a fost 
surprins In timp ce tra
versa o stradă de pe raza 
municipiului Orăștie.

Scandalagiul 
din Petroșani

Flore Duța este miner 
la EM Livezeni. Nu cu 
multă vreme în urmă el

(aflăm de la politie f)
Băița. Primul are 24 de 
ani, iar celălalt 21.

S-a constatat că cei trei 
în cursul anului 1997 au 
comis șase furturi pe raza 
județului, sustrăgând bu
nuri în valoare de apro
ximativ 10 000 000 de lei.

Atenție
Ia traversare !

Un copil și un tânăr au 
fost accidentați grav la 
traversarea străzii. Primul 
se numește Gheorghe Pro- 
suca și are șase ani. El 
a fost accidentat la Petri- 
la. Al doilea are 18 ani 
și este din Singer, județul

a provocat un scandal de 
pomină în fața farmaciei 
de pe strada Carpați din 
Petroșani. Exact, numai 
el știe de ce. Chestiunea 
este că, având asupra sa 
un cuțit de vânătoare, l-a 
folosit, „înțepându-și“ un 
coleg de serviciu, pe nu
me Constantin Rădean. în 
timpul altercației cu aces
ta a mai produs unele a- 
varii la un autoturism, în 
valoare de 2 000 000 de lei.

Clipa de neatenție 
s-a plătit cu viața

Scump, mult prea scump 
a plătit Dumitru Peica o

clipă de neatenție. De 
fapt, a plătit cu ce avea 
mai scump — viața I A- 
flându-se el la șut, la E.M. 
Valea de Brazi, în timp 
ce executa unele lucrări 
de remediere ia transpor
torul de cărbune cu lanț, 
a fost accidentat mortal 
prin strivire între stație și 
grinda de susținere a ga
leriei.

Parchetul, specialiști din 
cadrul Inspectoratului de 
Protecție a Muncii și al 
Regiei Autonome a Huile* 
Petroșani efectuează cer
cetări pentru stabilirea e- 
xactă a împrejurărilor în 
care s-a produs acciden
tul.

Flagrantul fontei 
în calupi I

De fapt, în flagrant a 
fost prins Vasile Căldă- 
rar, de 35 de ani, din 6ă- 
lan și Siminic Muntean, 
tot de acolo. 0 ocupație 
stabilă nu are nici unul 
dintre ei, dar într-o noap
te „munceau” la a fura 
calupi de fontă din incin
ta Sidermet Gălan.

Când au aj lins la valoa
rea de 1000 000 de lei au 
fost opriți de polițiști.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.PJ. Hunedoara

INCENDIU DE

50 000 000 DE LEI

Era ora cinci dimineața 
când la Secția Mobilă 
„Grișana" din Brad a iz
bucnit un incendiu. Deși 
el a fost localizat și stins 
de pompierii militari — au 
ars acoperișul și produse 
în valoare de 50 000 000 de 
lei I

6-a stabilit că incendiu] 
a izbucnit de la o defec
țiune la instalația electrică.

DOAR DOUA NOPȚI

Doar două nopți le-au 
trebuit Iul Iulian Solomon 
și Daniel Gheorghe Grosu 
din Vulcan să ajungă mi
lionari. Da, dar acest lu
cru pentru că s-au apucat 
să fure din autoturisme. 1

Iulian are 22 de ani, iar 
loc de muncă avea la EM 
Lupeni. Daniel are doar 16 
ani. Doar dintr-un singur 
autoturism s-u ales cu o 
pradă în valoare de 
3 500 000 de lei.

DIN SĂLILE DE JUDECATA

Sugrumătorul
Abia ieșit din închisoa

re, unde a ajuns tot pen
tru omor, Ladislau Arca- 
die Băjan din Deva s-a 
gândit să se așeze în rând 
cu oamenii. Ășa că s-a 
înțeles cu o femeie — Geta 
B. — pe care a dus-o pe 
post de concubină acasă la 
părinții lui. Arcadie L. B. 
și Geta B s-au înțeles bi
ne, cel puțin așa lăsau să 
se vadă în afara casei unde 
locuiau. Se mai certau ei, 
din pricină că nu prea a- 
veau bani, dar lucrurile 
nu arătau că se îndreaptă 
spre ceva periculos.

Intr-o seară însă — vi
novatul n-a vrut să spună 
cum au început și s-au 
desfășurat lucrurile — 
când erau numai ei doi 
acasă — concubinul și-a 
luat soția nelegitimă la 
bătaie. Scandalul s-a în
cheiat tragio. Arcadie a 
sugrumat- o pe Geta cu 
mâinile apoi ca s-o ter
mine cât mai repede a 
sufocat-o cu perna.

A doua zi, când s-a în
tors acasă, tatălui crimi
nalului 1 s-a părut sus
pectă liniștea din aparta
ment. Așa că a eăutat 
prin camere. A găsit-o pe 
Geta moartă. Lângă cada
vru se afla un bilet în

care fiul său anunț-- 
rudele femeii de moarte, 
ei. Mai scria acolo că el, 
Arcadie adică, s-a dus la 
comisariat că are niște 
treburi de rezolvat. De 
dus însă nu s-a dus acolo 
unde a scris în bilet, cl 
la gară, de unde a luat 
un tren care să*l ducă cât 
mai departe de locul unde 
a omorât un om. S-a plim
bat pe la Turda, Gluj, 
Dej, Gherla etc. Până la 
urmă n-a mai avut cu ce 
să se plimbe și s-a întors 
acasă, unde îl așteptau că. 
tușele și un mandat de a- 
restare. Recent, Tribunalul, 
județean Hunedoara a fi
nalizat dezbaterile asupra 
faptei lui Ladislau Arca- 
die Băjan. Ni s-a părut fi
rească cererea reprezen
tantului Parchetului, care 
a solicitat pentru sugru
mător maximum de pe
deapsă și chiar condamna
rea pe viață. O astfel de 
cerere o socotim normală, 
ținând seama de faptul că, 
deși încă tânăr, el are 
două omoruri la activ, ktr 
astfel de indivizi nu au ce 
căuta printre oamenii li
beri, ei putând săvârși a- 
semenea fapte și în vii
tor.
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FEM IN
Cât mai costă

I
Din discuțiile purtate cu doamnele 

Ripoșan, șefa Librăriei „Gheorghe

| Meniri j I

î rechizitele școlare?
' na
_ zăr* Deva, și Violina Boldescu, de la Librăria 26
Țnedoara (de la „teatru"), am reținut că în iulie „ca- 1
♦ ietele și rechizitele școlare s-au vândut Incredibil de |
l bine*. Dar încă se mai cumpărau și săptămâna tre* I 
J cută asemenea articole necesare elevilor. „Nu ca în * 
I anii trecuți", mărturisesc cele două doamne, căci oa* Ș 
ț menii sunt cu fiecare an mai săraci. »
♦ Totuși, caiete și rechizite, ghiozdane trebuie. în 
j multe cazuri se așteaptă începerea școlii, cu speran- I 
, ța că pretențiile dascălilor sunt mai mici ca în anul * 
i precedent. Pe cei care nu așteaptă acest moment îi *
Î informăm că

80 de mii d<

sunt mai mici ca în anul * 
așteaptă acest moment îi ? 

......— —i un set complet poate costa între 50 și » 
- — de mii de Iei pentru clasele mici și între 70 de jț 
J mii de lei și 150—170 de mii de lei pentru cei mari. I 
I în funcție de calitatea articolelor și grosimea porto- f 
] felului părinților. (V. ROMAN) t
* - - n - - - -^
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I
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I
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Spălatul 
și albitul

Dacă torsul lânii se fa
ce în ateliere specializate, 
la ‘ Orățtie, Sibiu, Abrud, 
Buteni, tunsul oilor și a- 
poi spălatul lânii se face 
in propria gospodărie.

De la gospodine din sa
tul Buceț am aflat că spă
latul lânii presupune o 
tehnică aparte. Apa (de 
preferință de ' ploaie) tre
buie să fie călduță, ca de 
pâine. Se spală în câteva 
ape, cu detergent, iar pen
tru a-i da o tentă de alb 
se pune în apa de clătit 
bicarbonat de 
gură pentru

' lână).
Alte soluții 

fele din 
Clorox, hipoclorit — nu 
sunt indicate, deoarece slă
besc firul de lână, pe când 
bicarbonatul are efectul 
dorit — albește și dă fi
rului amploare și elastici
tate.

sodiu (o lin- 
două kg de

de albit ru- 
comerț — Ace, 

hipoclorit

I 
I
I*
I 
I
I
«I

I
«I

I*»

Umilită de întâmpla
rea a cărei victimă a 
fost cu câtva timp In 
urmă, dna Maria Ronta 
din Brad s-a adresat zi
arului nostru. Dumnea
ei urma „școala de șoferi' 
la Deva șl era nevoită 
să facă naveta de la 
Brad.

într-o dimineață, ime
diat după qra 7, desco
perind că din Autogara 
Deva pleca spre Brad un 
autobuz particular, s-a 
urcat în el. Dl I.P., șo- 
ferul-patron, în loc să-l 
dea bilet de călătorie, a 
luat-o la zor: „Tu de ce

E prima oară 
plâng Iubirea 
așa cum plângi 
tea cuiva drag.

Am visat că 
tale calde și ocrotitoare 
mă cuprind cu dor și tru
pul meu fragil ca o vol
bură înflorită e strâns 
lipit în jurul tău, și m-am 
trezit... In camera mea 
doar mobila și cărțile mă 
înconjurau parcă din toa
te părțile și auzeam nu 
răsuflarea ta ci doar ti
căitul monoton al ceasu
lui ce măsura clipele zo
rilor de zi. Și în clar- 

am

când 
Noastră, 
la moar-

brațele

rilor de zi. Și în 
obscurul dimineții 
început să plâng.

Plângeam ca și cum ai 
fi murit... pentru că nici
odată nu mă vei mai aș
tepta acasă cu supa ce 
are mulți morcovi, gata 
făcută, într-un castron ce 
poartă pe albul său por
țelan mici inimi roșii, pe 
masă așternut șervețelul 
cu căpșuni și tu zâmbin- 
du-mi in ușă. Nu-mi vei 
maj scrie zilnic o pagină 
de iubire și ochii tăi nu 
vor mai căuta în lumina 
ochilor mei și buzele 
tale nu se vor mai usca 
de dorul buzelor mele. 
Palmele tale nu-mi vor

nu mergi cu ăia?"
nu mergi cu ăia (adică 
cu cel de la „Srișbus" 
— n.n.) 7 Gă te-am vă
zut Că tot cu ăla mergi I 
Pentru 200 de lel...“.

Dna, rușinată, n-a mai 
stat să-l asculte șl s-a 
coborât din mașină fără 
să spună nimic. A ajuns 
acasă ca o mașină de o- 
cazie, ea să nu aștepte 
alt autobuz, adică pe 
„ăla' cu care călătorea 
de obicei. Șl, ținea să 
precizeze, a vrut sâ mear
gă cu mașina particulară 
pentru că era singurul 
autobuz la acea oră, nu 
pentru diferența de preț

I
I*
I w 
I* 
I
I

■MW — w— WW>V ——• WV—v—   te 
semenea situații In care | 
călătorii sunt umiliți tă- * 
ră motiv, lucrul este cu j 
atât mai surprinzător cu « 
cât este vorba de parti- I 
culari. care ar trebui J 
să-și atragă clienții, nu » 
să-1 respingă. (VJl.). 1

(chiar dacă in fapt era 
mal mare de 200 de lei). 
Dacă știa însă ce „preț" 
va plăti pentru Încerca
rea sa, sigur renunța.

Am mai primit și alte 
plângeri legate de felul 
necivilizat în care se 
comportă unii conducă
tori auto Și, desigur, e- 
xlstă mult mai dese a-

... doar j 
de bine

mângâia trupul și glasul 
tău nu va mai citi pen
tru mine cuvinte întâl
nite în paginile cărților. | 
Plângeam moartea Iubirii I 
noastre, căci nu vom mai j 
merge, mână în mână, pe I 
străzi însorite, prin văi » 
și pe dealuri, în orașe I 
stranii în care niciodată « 
n-am mai fost și pașii I 
noștri nu vor merge Im- ’ 
preună spre mormântul Z 
Mamei și nici spre Gol- I 
gota...

Plângeam ca și cum ai I 
fi murit Tu, omul care » 
mi-a făcut cel mai mare I 
rău al vieții, omul meu ’ 
cel mai iubit. Tu bleste
mul și binecuvântarea 
vieții mele. Plângeam Iu
birea noastră și-mi amin
team 
clipe de iubire căci, nu-i 
așa, marții îi vorbim doar 
de bine. i

Mă bucur că totuși tră- }

toate minunatele

*

de PAULINA POPA

Din lirica femininăiești, că plâng doar moar- « 
tea Iubirii și nu 
Ta.

Și mulțumeso Gerului > 
că ura nu-și are locul în I 
sufletul meu.

moartea |
_ . . «

*

INA DELEANU ’
1

Ehe, când era pe vre-

mea mea...

Foto ANTON SOGAGI

„Noi, femeile, suntem atăt de aproape de pământul 
negru, 

cucul ce așteaptă de la primăvară,Noi întrebăm
Noi înconjurăm cu brațele trunchiul nud al pinului, 
Noi cântăm în crepuscul semne fi sfaturi.

Odată, am iubit un om, el nu credea în nimic... 
Veni-ntr-o zi rece, avea ochii goi,
și plecă pe-o zi grea, cu uitarea pe frunte.

Dacă nu-mi va trăi copilul, 
E fiindcă-i al său...".

d

£

>

EDITH StÎDERGRAN 
(1892 — 1923)

— NGI, FEMEILE —

Selecție de ILIE LEAHU

Femeile de la sate
Cu neliniște și dragoste

„Despre femeile comu
nei ? Ge pot spune decât 
că sunt harnice, poate 
chiar prea harnice fiindeă 
fac adesea ș< muncile băr
baților — la pădure și la 
fân*. Aprecierea aparține 
dnei juriste Dorina Mun- 
tea, secretara comunei. A 
refuzat, din modestie, să 
vorbească despre propria 
familie și viață, dar când 
am invitat-o să spună câte 
ceva din viața satului și 
a locuitoarelor Vălișoarei 
a făcut-o cu dragă Inimă, 
fiind și dumneaei din co
mună. Sunt mult prea 
multe gospodine desăvâr
șite, mame și bunici iubi
toare, în cele câteva sute 
de gospodării, femei su
fletiste care știu la fel de 
bine să-și îngrijească ne
poțel! și copiii, să frămân. 
te cozonacul și sfi secere 
grâul, să-și pregătească

proviziile pentru iarnă sau, 
la vremea potrivită, să-și 
împodobească încăperile cu 
covoare, cusături sau eu 
dantele. „Gele mai multe 
sunt casnice, având soțul 
angajat de regulă la mină 
la Barza sau la Deva. De 
aceea, lor le revine mult 
de lucru pe câmp sau în 
gospodăriile proprii — a 
mai spus dna Muntea. Va 
fi foarte greu, căci mulți 
au intrat în șomaj*.

O caracteristică a fa
miliilor din zonă este în
trajutorarea ori de câte 
ori situația o cere — la lu
crul câmpului ori în ocazii 
unice din viață. în aseme
nea momente, tinerele fe
mei, dar și cele mai vârst
nice, nu uită că și cutare 
ori cutare „ne-a dat ajutor’ 
și trebuie să răspundă cu 
aceeași monedă. Șl nu-i de 
glumit, căci în partea lo-

în
cuiul unor asemenea eve
nimente ca nunți, botezuri, 
decese ori parastase li se 
dă o atenție aparte. Se fao 
atunci mâncăruri și prăji
turi fel de fel, vălișoren- 
cele fiind renumite în arta 
culinară. Nu le întrec prea 
multe semene în de-ale 
bucătăriei, ambiția de a 
pregăti cel puțin așa cum 
a pregătit altă familie in
tr-o ocazie similară fiind 
mult prea mare.

In instituțiile comunei, 
cu o mică excepție, femei
le angajate sunt din comu
nă. Femei cu familii fru
moase, cu dragoste pentru 
case și copii. Mereu cu 
neliniște și dragoste în su
flet, ele își împart ziua 
între serviciu și casă. Pen
tru a fi 
tențiilor 
la sat.

la înălțimea pre- 
tot mal mari și

ESTERA SÎNA

I
I
»
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Conserve pentru
Vinetele se numără în

tre legumele care, de o- 
bicel, nu lipsesc iarna 
din cămările noastre. lie 
putem conserva în mal 
multe feluri: ca zacus- 
că de vinete, în diverse 
ghiveciuri, ca murături, 
ori pentru salată sau mu
saca. Gum rețeta de za- 
cușcă e mal cunoscută, 
cea de vinete murate, 
pagina noastră a mal 
menționat-o, ne vom o- 
prl la sortimentele pâs-

trate în congelator. Adi
că la vinetele coapte pen
tru salate, pe care e bi
ne să le tocăm înainte 
de a le așeza în pungi, 
pentru a elimina „ațele" 
care ar apărea altfel iar
na.

De asemenea, vă suge
răm cum să conservați 
vinete pentru musaca. Se 
aleg vinete nu prea groa
se. Se spală, se șterg șl 
se taie rondele (nu mai 
groase de un centimetru).

iarnă i

Se așază pe plita încinsă, J 
și se coc pe ambele părți. J ■ 
Se Iasă să se răcească, < J 
se așază în pungi și seîj 
pun în congelator.

N.R. Așteptăm de la ! J 
cititoarele/cititorii paginii; > 
sugestii sau solicitări de<J 
rețete pentru conservele!; 
destinate iernii ee va ve-!; 
nl. Iar dacă acestea sunt; i 
adaptate sărăciei momen- | > 
tului, vor fi cu atât mai • J 
apreciate de gospodine. ' •
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Multe s-au făcut, 
destule au rămas Viata noastră cea de toate zilele

Ioan Huh, primarul 
din Vălișoara, se gândește 
cum să rezolve „probleme
le- spinoase".

Intrând acum la Primă
ria Vălișoara îți Virie greu' 
să crezi că această cjadi- 
re are 106 ani. Lucrările 
făcute — îndepărtarea ciu
percii, schimbarea par 
doselii, zugrăvirea — cât 
și dotările cu mobilier, 
covoare și altele w- bau 
dat o înfățișare nouă, plă
cută. Dnii loan Huh, Pri- 
mar, și Petru Lupaș, vice- 
primar, mărturisesc că, 
deși într-un an (de fapt e 
mai puțin de-atât) s-au fă
cut multe. încă mai au 
destule de realizat. Unele 
lucrări mai trebuie făcute 
chiar la primărie — un 
grup social (pentru care 
există bolțarii) și introdu
cerea apei curente, con
ducta trecând pe. lângă 
clădire.

Atenție deosebită se a- 
cordă și școlilor și cămi
nelor culturale, unele deja 
reparate, altele în lucru 
sau urmând să intre bl 
■renovări. Din păcate nu 
s-a găsit înțelegerea nece
sară la Federalcoop, care 
n-a răspuns adreselor pri
marului, -f)rin care se so
licita schimbarea fațadei 
magazinului. „Dacă refuză 
s-o facă, voi fi nevoit să 
le retrag autorizația de 
funcționare" — spune pri
marul.

Tocmai se primise apro
barea pentru asfaltarea a 
4 km de drum la Dealu 
Mare. Pentru a-1 menține 
în stare de funcționare 
s-au pus pe drum 15 ma
șini de piatră. Și alte u- 
lițe din Vălișoara, ca de 
exemplu „La fânețe", ca
re au avut probleme, a- 
cum sunt practicabile.

Dacă lucrurile mențio
nate, și nu sunt puține, 
pot fi trecute la realizări, 
mai sunt încă destule 
„probleme spinoase", cum 
le numește dl Huh. 'Dacă 
încă, nu li s-a găsit o re
zolvare, de vină nu e lip*

• S-au născut de la în
ceputul acestui an în co
mună 9 copii. In aceeași 
perioadă au decedat 21 de 
persoane.

• Biserica din Vălișoara 
a fost complet renovată în 
urmă cu câțiva ani, consti
tuind o mândrie acum pen
tru săteni. în apropiere s-a 
ridicat și o Casă parohia
lă, aflată în stadiu de fi
nalizare. In satul Săliștioa
ra s-a început construcția 
unui nou lăcaș de cult. 

sa de interes a celor de 
la Primărie. Necazul e că 
acestea depășesc compe
tențele consiliului local. 
Astfel, deși cablul telefo
nic traversează Vălișoa
ra, absența centralei te
lefonice face să lipsească 
posturile telefonice. Există 
doar 2 în Vălișoara și 2 la 
Dealu Mare. In Vălișoara 
sunt la Oficiul poștal și la 
Primărie, ultimul fiind 
defect la data documentă
ri de o săptămână, spre 
disperarea localnicilor, ca
re apelează mereu la el. 
Altă problemă pe care a 
ridicat-o dl Huh și la Liga 
primarilor este reluarea 
eirculației pe calea ferată 
Deva — Brad. Ar fi în a* 
v&ntajul localnicilor dar 
și al producătorilor agri
coli din Arad, care ve
neau la piața din Deva, 
Ea memoriul trimis mi
nistrului Băseșcu s-a răs
puns că înlătiirârea sur
pării Ce a dus-la închide
rea liniei ar costa peste 

' 60 de miliarde de lei și 
acești bani lipsesc. Dl pri
mar crede că estimarea 
este exagerată și de fapt 
rațiunea închiderii liniei 
ferate e alta.

Alte necazuri îi privesc 
doar pe unii locuitori din 
Dealu Mare. Este vorba 
de cei 21 de copii nevoiți 
să facă naveta la Școala 
din Vălișoara. Autobuzul 
obținut, după insistențe, a 
circulat cu intermitențe, 
iar acum se aude că ar 
fi defect și, deci, scos de 
tot din uz. Tot la Dealu 
Mare mai sunt probleme 
cu punerea în posesie a 
celor ce au deținut pădu
re. Unii cer să le fie res
tituite „bucățele" de pă
dure așa cum 1 au fost 
cândva (chiar dacă un pro
prietar avea în mai multe 
locuri) și speră că modi
ficările la Legea 18 le va 
da câștig de cauză.

Firește că lucrurile pal
pabile făcute sunt impor
tante nu numai pentru 
că se văd ci și pentru că 
rămân. Dar și în planul 
relațiilor între oameni s-a 
încercat să se schimbe 
ceva. Programul de au
diențe e doar pentru că 
trebuie să fie afișat. Prac
tic, nimeni nu ține seama 
de el. Oamenii sunt pri
miți și ascultați atunci 
când solicită. „Foarte mult- 
■insistăm — preciza dl pri
mar — pe buna colabora
re cu toate Instituțiile co
munei". O primă confir
mare am avut-o stând de- 
vorbă cu dl plutonier ma
jor Sever Vecleniț, șeful 
Postului de poliție, care 
susține că sunt „ca într-o 
familie". Era mulțumit că 
li s-a atribuit în clădirea 
Primăriei, de 2 luni, un 
spațiu mai mare și cu ve
dere-la stradă. Dar și-pen
tru că Vălișoara- e- o «comu
nă de moți pașnici, fără 
scandalagii.

• Comerțul în sate se 
face atât de cooperație cât 
și de privatizați (cu excep
ția satului Stoeneasa, un
de nu este magazin). Cel 
universal din centrul co
munei aparține Federal
coop. Funcționează 9 ABC- 
uri, mai recent deschis 
fiind cel din locul numit 
Hăgău, bine aprovizionat 
cu de toate. De aici își fac 
cumpărături și muncitorii 
de la două șantiere din

Vălișoara - sub semnul înnoirilor
Ca totul să strălucească...

Școala Generală Văli
șoara a suferit și ea o 
reîntinerire prin refacerea 
acoperișului, micile repa
rații interioare și zugră
veli. Cea din Săliștioara 
a fost igienizată, urmând 
ca și la Dealu Mare să se 
petreacă același lucru mai 
înainte de sunetul primu
lui clopoțel.

Drumul până la școala 
de centru a fost „pavat" 
parțial cu țiglă spartă, 
luată de pe acoperiș. Iar 
școala semăna cu un fur
nicar în ziua documentă
rii. In clase, profesorii re
parau și expuneau mate
rialul didactic, se făceau 
ultimele retușuri la igie
nizări, se spălau dușume
le Afară mâi mulți elevi

„Va fi acum frumos și la 1101“
Adică la Dispensarul, 

medical comunal, unde 
s-au făcut' amenajări și re
novări numeroase, spre a 
li se da încăperilor o mai 
bună utilitate, modernitate, 
eleganță.

„în această vară au fost 
în general consultații mai 
puține — afirma dna dr. 
Mihaela Mîrza Florea. ® 
data cu instalarea toamnei 
și apariția virozelor încep 
să vină la medio mai 
mulți". Există în evidența

Cultura e concurată de crâșme
Preocupările prezente sau 

imediate ale gospodarilor 
comunei includ șt repara 
rea ți întreținerea cămine
lor culturale. Se speră cd 
în această toamnă se va re
face fațada și acoperișul 
căminului de la centru. Cel 
de la Dealu Mare era în 
lucru, unul dintre pereții 
săi trebuind înlocuit (fiind 
din lemn, după 45 de ani 
a putrezit). Și la Săliștioa
ra se lucra. Nu la cămi
nul propriu-zis, care e în

Elevi harnici, care,, cară resturile rezultate d Ia 
repararea acoperișului. Foto ANTON SOCACI

Pe scurt
zonă — Tunele Brașov și 
34 Timișoara.

• Cetățenii sunt de. pă
rere că ar fi necesară des
chiderea unui atelier de 
reparații radio-tv, deoare
ce aproape in fiecare casa 
există televizor, dar fi a 
unei cizmării și croitorii.

• La început de septem
brie, spune dl ing. agro

cărau deșeurile rezultate 
de la acoperiș. De la dna 
prof. Viorica Streteanu, 
directoarea școlii, am a- 
flat că elevii au dat o mâ
nă de ajutor și în sălile 
de clasă și că vor veni și 
mai mulți pentru a ter
mina pregătirile pentru 
noul an școlar. I-am no
tat pe cei prezenți: Ca
melia Valea, Adina Moise, 
RozaliCa Neamțu, Alina 
Corneschi, Iuliana Sarea, 
Raluca Rovinar, Florin 
Zaharia, Ciprian Rovinar, 
Răzvan Muntean, Andrei 
Pârva, Adrian Groza. Io- 
nuț Huh și Dan Beligăr. 
Despre acești „copii ini
moși" și colegii lor am 
mai aflat că le place și 
cartăa, că la absolvirea 

unității zece copii între 
0—1 an, fără probleme de
osebite, și doar două -gra
vide. „Puține — spune dna 
asistentă Emilia Bâc. Na
talitatea a scăzut mult, dar 
avem mulțumirea că se 
nasc copii doriți, copii fru
moși și sănătoși".

Cu ce mijloace se ajun
ge în sate? „Pe jos, dar 
solicităm și sprijinul Pri
măriei sau al Poliției și 
nu am fost refuzați nici
odată" — spunea dna dr.

stare bună, ci la o anexă 
necesară închirierii lui 
pentru nunți. Doar la Stoe
neasa căminul ca și școa
la, aflate în aceeași clădi
re, nu mai funcționează.

Din păcate tinerii și lo
calnicii în general ocolesc 
căminele, preferând crâș
mele, care nu au taxă la 
intrare. Or, pentru un spec
tacol sau o nedeie trebuie 
să se perceapă o taxă și 
pentru că gospodărirea a- 
cestor așezăminte are ne

nom Petru Achim, de Ia 
Camera agricolă, oamenii 
eliberează terenurile după 
recoltarea păioaselor și le 
pregătesc pentru însămân- 
țările de toamnă. Pentru 
treierat există 20 de batoze 
mici. Dar păiease aici se 
cultivă puțin, strictul ne
cesar. De bază sunt carto
fii și porumbul, pentru ca
re anul acesta s-au expe
rimentat 6 hibrizi autoh
toni. Intemperiile i-au a- 
feciat și pe cei de aici — 

școlii 'intră cu brl< la li
cee din Brad sau Deva.

In acest an se așteaptă 
să intre pe poarta școlii 
în jur de 100 .de copii (nu 
se știa încă ce se întâm
plă cu școala de Ia’ Peș
tera, sat aparținând de 
Băița, ’ dar mai aproape 
de Vălișoara). De ''educa
ția lor se vor ocupa 9 das
căli, majoritatea cu gra
dul didactic I. La cele
lalte școli, din Dealu Ma
re și Săliștioara, există 
clase I—IV, care ■ învață 
simultan, și 2 învățători. 
Peste tot erau manuale, 
iar curățenia se va fina
liza la timp, încât la 15 
septembrie școlile să fie 
gata să-și primească în
vățăceii.

Dispensarul are și un 
punct farmaceutic din ca
re nu lipsesc .medicamen
tele solicitate: n-au fost 
probleme cu rețetele com
pensate și cu gratuitățile. 
Notăm că predomină bo
lile cardiovasculare (sunt 
40 de hipertensivi), apoi 
artrozele, bolile respirato
rii (fibroze). tratamentele 
injectabile făcându-se cu 
seringi de unică folosință 
care se distrug apoi prin 
ardere.

voie de bani. Tot din lip
sa banilor nu se poate 
cumpăra o stație de ampli
ficare. Dacă ar avea-o și-ar 
putea realiza un taraf, spu
ne dra Mariana Huh, di
rectoarea căminelor. Așa 
au doar soliști în Vălișoa
ra și formații de obiceiuri 
în Dealu Mare și Vălișoa
ra. Cu teatrul folcloric din 
Dealu Mare, instruit de dna 
înv. Viorica Boldura, au 
participat recent la sărbă
torirea Zilei minerului la 
Brad. „Din păcate nu prea 
suntem invitați la manifes
tări" — spune dra Maria
na. In ultimii ani n-au fost 
solicitați nici la Festivalul 
obiceiurilor de iarnă. Iar 
atunci când se organizează 
aici spectacole cu formații 
invitate, la Cabana „Cer
bul" se fac serbări fără 
taxe de intrare și oamenii 
merg acolo. Asta e concu
rența. Iar cultura nu se 
poate face fără bani. Un 
adevărat pere, vicios din ca
re» cu greu se poate ieși, .

Pagină realizată de 
ESTEKA SÎNA, 

VIORICA ROMAN

a fost grindină, o viitură 
a atins 12 gospodării, alu
necările de teren au blocat 
unele drumuri. Principala 
ocupație în zonă e crește
rea animalelor. în comună 
sunt 925 de bovine, 663 de 
porci și 170 de oi.

• S-au făcut demersurile 
necesare electrificării că
tunului Poieni unde tră
iesc doar 2 familii, restul 
comunei având lumină e- 
lectrică.

Povestea 
unui 

monument 
între altele dl primar 

Ioan Huh spunea că Văli
șoara .e atestată documen
tar din 1520. Atunci era 
locuită de 1500 de români 
și 5 familii de nemți, de 
la care vine și numele de 
Huh. Dar pe dumnealui îl 
preocupă mai ales istoria 
comunei. Așa a aflat și.po
vestea monumentului stră
mutat acum lângă Primăria 
Vălișoara și ridicat inițial 
„peste vale". în acel iac, 
la Revoluția din 1848, s-a 
întâmplat un . eveniment 
deosebiț.. A fost un fșl de 
răscoală condusă de. o fe
meie. Oameni; au ridicat 
un baraj și când i-au ata- 
.cat ungurii au aat drumul 
apei, 7 dini.'e honvezi îne- 
cându-se. Se mai vede și 
acum movila ce 'le-a adă
postit trupurile. Dl Huh 
crede că pe vechiul arr 
plasament al- monument, 
lui ar trebui ridicată o 
troiță.

Legată de acest monu
ment mai este o poveste. 
Pe spatele, său mai era o 
placă (locul se vede). Dar, 
pentru câ în ea se vorbea 
de bolșevici, a dispărut. Se 
presupune că ar fi îngro
pată pe undeva, probabil 
chiar în subsolul Primă
riei, umplut în timpul ve
chiului regim cu pământ.

Căsnicie 
fericită

Șase cununii au fost ofi
ciate în acest an la Pri
măria din Vălișoara — cțim 
spunea dna secretară Do
rina Muntea. Au pornit a- 
lături pe drumul vieții Iqn’- 
Alin Codrean din Brad 
Daniela Muntean din Dea- 
lu Mare, dar și loan Da
niel Vraci din Vălișoara șl 
Melania Velcherean din 
Luncoi. Tuturor, căsnicie 
fericită și copii buni și fru
moși.

Știrile ajung 
la timp ...
Din 1980 s-a înființat în 

comunij, oficiu poștal. Di
rigintele acestuia este dl 
GheCrghe -flota. Grija pen
tru ordine și curățenie; se 
poate vedea chiar de la-in
trare. Lunar, 400 de pen
sionari din Dealu Mare, 
Vălișoara, Săliștioara șl 
Stoeneasa așteaptă să-' le 
treacă pragul factorii poș
tali. „Avem trei factori 
poștali și anume Maria 
Poenar, Ilie Rovinar șifSo- 
fia Motorca, salarîați care 
duc oamenilor toate drep
turile bănești, dar și' co
respondența și presa, fără 
întârziere. Notăm că -nu
mărul abonamentelor la 
„Șuvântul liber" devansea
ză pe cel al altor publi- , 
câți?'. „Facem tot posibilul 
ca veștile să ajungă la oa- ■ 
meni cât mai repede" — ■ 
măi spunea dl Bota.
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CÂND PERFORMANȚA
CONTEAZĂ CU ADEVĂRAT...
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| CONDUCTORI ȘI CABLURI ELECTRICE DIN CUPRU j
1 de cea mai bună calitate, la cele mai convenabile prețuri, găsiți acum și ■ 
I de acum la sediul societății COMAT DEVA S.A. —* municipiul Deva, I 
I str. Depozitelor, nr. 5. |
I Persoana de contact este ing. Duna Elisabeta, la tel.: 054 — 233137; | 
£ 223350; 211146 sau fax 054 — 216269. »

Condiții avantajoase pentru clienții interesați de o relație sistema- | 
Jtică! I
ICu noi, instalațiile electrice casnice și industriale nu mai sunt o ■

problemă! I

1_____________________________ J

c \
Doriți siguranța 
zilei de mâine ?

Y" Companie Internațională specializată Pi vânzarea de 
" produse de marcă ale concernului american WRIGLEY <

UZINA MECANICA ORAȘTIE

Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, Județul Hunedoara. 

Telefon: 054/641040, 641041, fax: 054/641131.

IJ ț ț 
ULClVAUlla UJX'VILUIVj UHUIAj 1UA. WF-X VXX.X«-»A«

Organizează licitație publică în data de 24. 09. 1997 și 30. 09. 1997, » 
ora 9,00, la sediul unității. i

Se oferă spre vânzare mijloace fixe uzate aprobate la casare (strun- J 
guri, freze, prese de forjă, mașini de găurit, aparate de măsură și con- ? 
trol, convertizoare și transformatoare de sudură, subansamble tractor » 
•te.). ?

Documentele de înscriere și participare la liâtație se depun la se- ‘ 
diul unității până la data de 19. 09. 1997, ora 12,00, pentru licitația din J 
24. 09. 1997, respectiv 26. 09. 1997 pentru licitația din data de 30.- 09. ) 
1997. ț

Taxa de înscriere și participare la licitație de 10 000 lei și garanția 
de licitație de 10 la sută din valoarea licitată se depun la casieria uni
tății.

Informații suplimentare la sediul uzinei sau la tel.: 054/641040, 
641041, interior 202 sau 152.

,c

Va solicita pentru activități 
. Comerciale în zona Deva în) 

£ calitate de reprezentant zona) și 
i, agenți de vânzare..

Se așteaptă tineri șî tinere 
posedând permis de conducere 
<țu sau fără autoturism.

MJ EZITA 77, sunațj îa uuuKicle. de telefon 232901 sair 
232902 între orele li-17. /

iȘanșa dvs. se numește: INTERBR.ANDS 4 
Marcheting & Distribution SRL ROMANIA^

După angajare:
-se asigură un venit mediu lunar 
mult sporit și cu șanse de creșteri 
substanțială in funcție d< 
rezultatele dvs. /
- se garantează continuitatea pe 
termen lung. I

(i

UZINA MECANICA ORAȘTIE

Organizează concurs pentru ocuparea postului de

• ȘEF MODUL MAȘINI UNELTE

Condiții!

studii superioare tehnice în specialitatea T.C.M.; 
•— vechime în specialitate 8 ani-
Informații: tel. 641040, int. 257. (2476)
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' VÂNZĂRI - 
CUMPĂRĂRIv

• Vând casă în Densuș. 
informații la familia Mun
tean luliu, Măceu.

(7820)
• Vând Renault Trafic 

Diesel, termoizolant, înma
triculat. Tel. 217267.

(7820)
• Vând VW Golf, 4 uși, 

5 viteze, fără motor, pen
tru piese.

• Cooperativa de Con
sum Crișcior vinde 
citație următoarele 
loace fixe: mijloace 
port auto, remorci, 
mijloace fixe. Lista 
formații suplimentare 
sediul unității din 
Piața Avram Iancu, 
32. Tel. 651872.

• Vând SRL cu 
taie întreruptă. 
Breazova, nr. 48.

• Vând grâu 
panificație, 1997,

Deva, 224427. 
(7836; 

parcele pentru 
de case, vile, 

Vulcan, 
(7836)

Tec

• Vând 
construcții 
str. Prelungirea 
Deva, 224427.

• Vând dozator 
Cornelius. Relații tel. 058/ 
751142. 228182.

• Vând Raba 
impecabilă, preț 
lioane. fix. Tel.

(7858) 
izotermă 
60 mi- 

730302.
(7835)

• Cumpăr garsonieră sau
apartament, de preferință 
parter, ofer 20 000 000. Tel. 
626391. (2320)

• Vând apartament două
camere, str. Minerului, bl. 
39, ap. 38. Informații mier
curi și vineri între orele 
11—16. (2474)

• Vând presă bolțari.
Tel. 613651, între orele 
17—19. (7838)

• Vând talon Dacia 1300. 
Tel. 213274, Deva. (7845)

• Vând apartament trei 
camere Deva, Gojdu, bl. 
48, sc. A> ap. 1, posibili, 
tăți privatizare. Tel. 219462.

(7844) 
de 
Și

la li- 
mij. 

trans. 
alte 

și in
ia 

Brad, 
bloc 

(6910) 
activi- 

Relatii 
(6280) 

(făină) 
negocia

bil. Timișoara 056/144710, 
zilnic. (2173)

• Vând convenabil a- 
partament 2 camere, con
fort I» central. Tel. 721757.

(2174)
• Vând casă (parter plus 

2 nivele) poziție centrală. 
Hunedoara. Acceptăm 
schimb apartament 
diferență. Relații la 
054/713939.

• Vând livadă

la 
plus 
tel. 

(2175) 
pruni

0,21 ha, Deva, Prelungirea, 
str. Viilor. Informații, Sibiu 
069/211173. ’ (33594)

• Vând casă Baia de
Criș, central, 1600 mp. Tel. 
Baia de Criș 156 sau 068/ 
127961 Brașov. (3359)

• Dozator bere — suc 
1—5 capete, garanție, con
venabil. 036/437569.

(3005)
• Vând urgent casă 

mare. Cristur. Ultimul preț 
150 milioane. Tel. 671630.

(2178)

OFEnTE DE 
SERVICII

• Pierdut carnet șomaj 
pe numele Gherman 
11 declar nul.

• Pierdut carnet 
ducere pe numele 
Emilian, seria H 
t>. II declar nul.

loan.
(2363) 
con-

Balaș
001139
(2364/

• Se împlinește un de
ceniu de la decesul scum
pului nostru tată și bunic

ZOLTAN FARCAȘ 
Zelma, Gyuri, nepoții și 
întreaga familie. (2327)

'AViYA-.V.’.WrAW/.VAV.V.V.’.Wr.’.VASV.VC//.

Abonament la ziarul 
„CUVÂNTUL LIBER '|

X2«*-*y*~

i'
D 1

:■ SERBĂRILE NAȚIONALE DE LA TEBEA â
< i ■ . . __________

iț toratul pentru Cultură, Centrul județean al Creației 5
Prefectura, Consiliul județean Hunedoara. Inspec- 5

5;■

apropiat de dumneavoastră.

!j xzxiv nmijiv x uxj csic taica
!; avantajoasă de a intra in posesia lui.
■
a

..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai

I IAR ABONAMENTUL este calea cea mai

! Din păcate, cheltuielile continue sporite 
Seu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, 
■ intr-o economie de piață demolatoare, ne o-■

îjbligă să majorăm și noi prețul ziarului.

Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PE<
LUNA OCTOMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/5 
LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE. <

Avantajul abonamentului este în conti
nuare evident, de șapte exemplare primite gra
tuit pe lună față de cumpărarea cu bucata, 
adică jumătate din prețul abonamentului.

populare, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Pri- 5 
? măria Municipiului Brad și Primăria comunei Baia 3 
Ș de Criș organizează în pirioada 12—14 septembrie 3 
?a.c. Serbările naționale de la Țebea". 5
J Redăm programul manifestărilor: vineri 12. 09. 5 
î-97 — Brad și Baia de Criș — Simpozion științific 5 
. național: ,,125 de ani de la moartea Iui Avram Iancu"; f.
V sâmbătă 13. 09. ’97 — Blăjeni — dezvelirea Monu- i
țmentului dedicat eroilor comunei, căzuți în timpul? 
I răscoalei lui Horea și în Revoluția de la 1848/49 J

condusă de Avram Iancu; duminică, 14 septembrie j,

'97, ora 10: Țebea — slujbă de pomenire, depunere ? 
de coroane și jerbe de flori, mesaje de comemorare, 5» 
spectacol folcloric, organizat în colaborare cu Tele- J 
viziunea .Națională Română, spectacol prezentat de 5 
Marioara iMurărescu. (M.B.)

> <

I 
«

I

ial
I »1

* 11—12 septembrie a.c. Festivalul — concurs interju- * 
dețean pentru soliștii vocali de muzică populară „Fe- * 
lician Fărcașiu", ediția a IV.a. Participă soliști vo_ J

j zi a manifestării (12 septembrie a.c., ora 16) au loc * 
I în parcul municipal: Gala laureaților, precum și e- f VrZhl tl'Ă'M ■ 1A O n C'1 1 < , I , , 1 t * — a 1——24^ —1 î
* 

______  II . . " ’ W _ -----»-> --------- A
« Lidia Benea, Marilena Birău, Ciprian Roman, Dorica I 
J Rațiu. (M.B.) ț
I

-★—1 —★—★—★—★—★

!
I» I 

în zilele de Ț

FESTIVAL — CONCURS „FELICIAN 
FĂRCAȘIU"

Inspectoratul pentru Cultură. Centrul Județean 
Creației Populare Hunedoara, Primăria municipală 
Casa de cultură "Brad organizează,

{ . .. .
j caii din toate zonele folclorice ale țarii. In ultima

I voluții ale ansamblului „Doina Crișului" al Casei 
ț de cultură din localitate și ale invitaților Drăgan 
♦ Muntean, Maria Tudor, Mariana Anghel, Elena Evsei,

♦ —♦—» .fr- » —• —

• Vând instalație
îmbuteliat spirtoase 
nespirtuoase, instalație de 
spălat sticle, două aparate 
de capsat, un motor Dacia 
1400, o cutie de viteze 
Dacia 1300, caroserie Da
cia break, stare perfectă, 
Raba izotermă, perfectă
stare de funcționare. Tel. 
656446, 650390 (7843)

• Vând Peugeot Diesel 
dubiță 1>4 tone, înmatri
culat temporar 1997. Tel. 
214153 sau 211344

(2324)
• Vând casă Cristur, nr. 

194. Relații la tel. 671527
(7842)

• Vând apartament două 
centrală,

negociabil 
(2326) 

Sibișel, nr. 
tel. 211344 

(2325 
a-

• Societate comercială
angajează agenți comerciali. 
Relații tel. 223092, după 
ora 21. (2473)

• Angajez vânzători
pentru magazin produse 
industriale. Informații tel. 
216735. ’ (7840)

• Agenție de marketing 
și publicitate oferă pos. 
turi noi cu posibilități de 
câștig rapid, 
non necesară. 
627527.

• Angajez 
Relații la tel.
tre Orele 10—18.

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

(2475)

Experiență 
Sunați azi 

(2481) 
vânzătoare. 
232028, in. 

(7849)

„....... .. ... _.
ÎMENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER". iar dacă? 
5 nu aveți abonament, solicitați factorilor poș- ț 
Jtali să vă facă. >

< FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se’; 
Jfac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la;! 
5» factorii poștali — numai cu bani in numerar ! ■ 
J«—, iar la Rodipet, la sediul din Deva, in!; 
> numerar si prin virament. Relații la telefoa- ț 
£nele 243007, 233178. J

I

NU UITAȚI! REINNOIȚI ABONA-

rămâneți cu noii 
rămânem ai dumneavoastră.

I AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
-„CUVÂNTUL LIBER" I

I
I
I

CURSUL VALUTAR |
i
j
i
■ 
ă
8

9 SEPTEMBRIE
• 1 dolar SUA 7483 lei
• 1 marcă germană 4143 lei
• 100 yeni japonezi 6298 lei
• 1 liră sterlină 11866 lei
• 1 franc elvețian 5054 lei
• I franc francez 1232 lei
• 100 lire italicne 426 Iei

!
Itueze operațiuni pe piața valutară 
Inu implică obligativitatea utilizării

Cursurile incluse în această listă au la baza 
cotații ale societăților bancare autorizate să efec- 

’ ' "i Prezenta listă 
1___ ~ cursurilor în

•tranzacții efective de schimb valutai șl înregistrări.

camere zonă
Dreț 70 000 000, 
Tel. 224954.

• Vând casă
9. Informații 
după ora 17.

• Vând convenabil
partament 3 și 4 camere, 
ultracentrale. Tel. 617917. 
614599. (7841)

• Vând apartament 3
camere Gojdu, multiple 
.mbunătătiri, avantajos, 
218116. (7850)

• Vindem făină albă, 
panificație, tip 600, preț 
1800 Iei, făină neagră, 
1200 lei, fără TVA, Tel.

' 054/641918,. (2360)
• Vând Dacia Picup, 

1304, stare excepțională, 
1988. preț negociabil. Tel. 
647733, după ora 19.

(2361)
• Vând ușă dublă de

brad. Informații tel. 
642854. (2362)

• Vând Renault 18,
înmatriculat și Renault 
18, neînmatriculat. Tel. 
651048. (6908)

• Vând Ford Escort
Diesel. 1986, înmatriculat, 
impecabil, convenabil. Tel. 
651579. (6909)

j WeRse )
• Societatea Comercială 

Marcu Alex Panicom SRE 
Orăștie anunță intenția 
autorizării brutăriei și a 
spațiului comercial, situate 
în _ 
se 
în

Balșa, nr. 150. Sesizări 
depun Ia APM Deva 
termen de 20 zile.

(2365)

• Asociația nevăzătorilor 
din România, Filiala Alba 
— Hunedoara, anunță ne
văzătorii care nu au alt 

- venit decât pensia socială 
de la Asociația nevăzători
lor, să se prezinte Ia se
diul filialei dir Alba Iu. 
lia, str. Teilor, nr. 1—3, 
tel. 058/811838, în perioada 
11—19 septembrie 1997. în 
vederea ridicării banilor 
pentru pâine. în acest 
scop se vor prezenta ur
mătoarele acte:’ 
de identitate al 
rului și cupon 
de lâ Asociația 
rilor.

buletinul 
nevăzăto- 

de pensie 
nevăzăto- 

(2172)

s :•K.. Pentru a economisi timp și bani pti-;!
1
II
I

! ;țiîle publicitare din

w v ir T 4 I ■

llm publica anunțuri de mică și mare pu-','
* m —- - * - _ M * M M* . a '

I
•'.blicitate în ziarul nostru; apelând la agen-^ 

’ " .................. î: *

:■ _ • DEVA — îa SEDIUL REDACȚIEI^
•’.din str. 1 Decembrie, nr. 35 '(în clădirea!: 
’.•Tribunalului județean); — la chioșcul din','I
lCENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-if
•'.zinul ;,Comtim"; = la chioșcul din CĂR-;!

.........................................................................I
'.zînul ;,Comttm"; == 1
\TIERUL MICRO 15 {stația de autobuz1’ 
; Orizont": t

3 • .

I
® HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel 
716926);

• BRAD,
la semul S.Cs „MERCUR".

■; (------------ .

Igarinul. .Palia".
r
;:C

770735:
:!

> f •
• ' ' '' ' ' E

strada Republicii (ts?.;;

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma-;!

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. ?!; 
jjfzn spațiul secției fofo). Telefoane : 770367. •!

1-----------y j r* / i - 7-' t wv - j;

Agențiile ziarului nostru asigură, fa;! 
J ^publicarea cu înaxiniu’.* 

‘promptitudine a "tuturor anunțurilor rde«! I_ .. ........... ;•
> ♦ 5

I
I

*

\gen\iue zi
! [torre rezonabile, 
!; * ■*

mare publicitate:

V.!

-»—» • • • •- • • •

!!
 ANTENA 1 — TV DEVA

Anunță

începând cu data de
10 septembrie a.c., în 
Urma modificării grilei 
de program a postului
Antena 1 — fiucureștl, 
emisiunile informative ale 

ț studiouluj Antena 1 —

Deva vor fi transmisa 
astfel:
' • Știri locale: luni —» 
vineri, ora 17,15. (reluare | 
a doua zi, ora 7). [

• Săptămâna pe scurt: | 
sâmbătă, ora 17 (reluări * 
duminică, ora 7). »

MV > urna- r .-avr J hmv f » .«Mur » 9 9^9» 9 9 9^^ • 9
I SOCIETATEA COMERCIALĂ TOP MODEL j 

ITAL GROUP S.R.L. DEĂ'A ,

I
*

I 
I

I 
I 
îI
*

I

Angajează contabil, cunoștințe temeinice 
informatică.

Relații la sediul firmei, situată în str. 
Sântuhalm, nr. 31A, incinta complexului „Euro- 
venus“, sau telefon 230193.1

in

Vinde la

BANCA AGRICOLA S.A. DEVA

Solarii tip tunel
I
♦

I
nr, 054r J

Licitația va avea loc la data de 18 septem- 
comerci- 

2 și
brie 1997, ora 10, la sediul societățiiI brie xaui, ura iu, ia scuiui ain;ivu>|xi 

I ale S.C. Horticola S.A. Sântandrei, 
j S.C. Solaris S.A. Sântandrei, nr. 2.

Informații fuinlimArttarA la te" 
| 213054 Banca Agricolă S.A. Deva,.
«» r , —- »

Informații suplimentare Ia tel,

nr.

. r 7 — ■ ■ ■ ■ ■ = — — —

•*•••’ ' I -------

• MIERCURI. 10 SEPTEMBRIE 1997


