
■ IN ZIARUL DE AZI: • Sport; • Club 
T; • Conferință de presă — în fața
alegerilor; • Horoscop; • Prefectura județu
lui Hunedoara anunță alegeri pentru funcția 
de primar la Simcria; • Marc și mică publi
citate.

CUVÂNTUL
LIBER

1N EDIȚIA DE MAINE: • Comentarii — 
Redescoperirea muncii; • Cu președintele 
P.NX- despre mișcarea liberală; • Dura lex, 
sed lex; • Omenia.» lucru rar; • Femina; • 
Dreptul la replică.

A început un nou 
an școlar

Ca în fiecare an ju
mătatea lunii septembrie 
marchează în toata țara 
debutul unui nou an de 
învățământ preuniversi- 
tar Ploaia măruntă care 
â căzut ieri ta Deva s-a 
insinuat nepotrivit, frus
trând elevii, profesorii și 
părinții grijulii de festivi
tatea maiestuoasă a ca
reului tradițional de în
ceput de an.

La Școala Generală nr. 
1 Deva, imediat după so
sirea elevilor și dirijarea 
lor în clase, conducerea 
școlii a Urat, pe rând, fie
cărei colectivități, un an 
bogat în note mari. Din 
cele declarate de dna 
prof. Alexandra Breaz, 
directoarea școlii, am re

ținut friptul că „bobocii" 
din clasa I beneficiază cu 
toții de lumina slovelor 
unor manuale nou.nouțe. 
ăVlanuade noi au primit 
și elevii ciclului gimna
zial. De menționat că aici 
funcționează și o clasă cu 
regim special, în care se 
pregătesc 10 elevi cu pro
bleme psihomotorii.

La Școala Generală nr. 
4, care din acest an poartă 
numele „Andrei Șaguna", 
dl. prof. Gelu Minișca, 
directorul școlii, profitând 
de o scurtă acalmie a 
ploii, a rostit câteva cu
vinte în fața celor 1605 
elevi adunat: in curte. în

ADRIAN SA1.AGEAN

(Continuare in pag. a 6-a)
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Cerințe (îr.că) de 
actualitate - rechizitele 
și manualele școiare

SERBĂRILE NAȚIONALE DE LA ȚEBEA
Slujbă de

Ultima zi a Serbărilor 
naționale de la Țebea a 
reunit duminică mii de 
oameni venițî din toate 
colțurile țării. Fără îndo
ială, marea majoritate a 
celor prezențl au consti- 
tult-o moții. Dintre aceș
tia, doar o parte an ținut 
Să între în cimitirul eroi
lor spre a se afla alături 
La slujba de pomenire' ofi
ciată de un sobor de pre
oți avându-î în frunte pe 
P.F. Timotei, episcop al 
Aradului și Hunedoarei și 
pe Petru Jorza, protopop 
de Brad. Restul pârtiei- 
punților s-au răspândit în 
preajma scenei sau a chioș
curilor cu băuturi și pre
parate la grătar.

Urmând șirul cvonimen. 
telor, ne-am aflat și noi 
lângă mormântul Ianculuî, 
eroul comemorat cu pri
lejul împlinirii a 125 de 
ani de la trecerea sa în 
eternitate. Erau ultimele 
momente ale slujbei ofi
ciate în biserica ortodoxă, 
cea atât de înălțătoare in 
măreția tricolorului arun
cat peste bolta sa, tricolor 
pe care românii doar aici 
aveau voie să.l vadă în 
timpul stăpâniri^ austro-' 
ungare. Slujba avea loc 
do înălțarea Sf. Cruci.

pomenire
Lumea de afară se afla ' 

în febra așteptării oaspe- , 
ților. „Vine sau nu vine 
președintele?!" „Vine sau 
nu vine Ciorbea?!" A ve- . 
nit primul ministru însă- ; 
țit de alte personalități, | 
între care am remarcat pe ! 
miniștrii Mircca Ciumara, 
Ulm Spineanu, Gavril De- 
jcu, pe Sorin Dimitriu, 
președintele F.P.S. genera
lul Constantin Degeratu, 
șeful Marelui Stat Major 
al M.A.N., alăltilri de 
care s-au aflat dnii Pom- 
piliu Budulan și Nicolae 
Szegesvary, prefect și 
respectiv, subprefect ai 
județului Hunedoara,
Gheorghe Barbu, presa 
dintele Consiliului Jude- ■ 
țean, Gheorghe Dreghici. 
vicepreședinte.' S-au aflat, 
de asemenea, senatori și 
deputați hunedoreni în 
Parlamentul României. Va- ț 
leriu Tabără, președintele ! 
P.U.N.R., Gheorghe Funar, 1 
Adrian Păuncscu, Marian ’ 
Muntcanu ș.a.

Au fost primiți cu înalte 
onoruri militare de către , 
o companie de onoare al- J 
cătuită din vânători de : 
munte. Fanfara militară a ' 
intonat Imnul Național, j

(Continuare în pag. a 2 a)

Primul ministru —
fluierat și huiduit 

la Țebea
Incă de la cuvântul de 

deschidere rostit de pri
marul comunei Baia de 
Criș — Romeo Fărcașu, 
prin care acesta s-a a 
dresat, protocolar, pri
mului ministru, o parte 
dintre cei de față au în
ceput să fluiere și să hui- 
duie. Erau grupuri de par
ticipant cil steaguri și 
drapele tricolore, erau și 
alții afectați, probabil, de 
reforma economică im
pusă de guvern, iar unii 
afectați de pierderea ve
chilor privilegii. 'Nu ne 
este dat nouă să judecăm 
nici o parte, nici 
laltă. nici motivele 
au creat un dialog 
pid între o bună 
dintre adversarii 
și primul ministru 
tor Ciorbea, mai ales după 
ce țicesta a luat cuvântul. 
Vom aduce însă aminte 
cu modestie că acum, la 
Țebea, se comemorau 125 
de ani de la moartea e- 
roului 
lancu și nu

cea- 
care 
stu- 

parte 
politici 

Vic-

național
era

Avram 
nicidc-

cum o sărbătoare oare
care în aer liber.

închipuițl-vă cei care 
nu ați fost la Țebea cum . 
ar suna urarea de bun 
venit adresată de prima
rul comunei Baia de Criș 
tuturor oaspeților Țebei 
veniti spre a-1 comemora ; 
pe Avram lancu pe un I 
fond de fluiorături și hui--i 
duieli neîntrerupte! In- 1 
chipuiți-vă cum ar suna 
cuvântul primului mi- i 
nistru care explica ce în- | 
seamnă momentul istoric 1 
comemorat, reforma prin ! 
c-are trece țara, etapele și 
costurile ei. eforturile oa- | 
menilor, ce s-a realizat | 
până acum — pe același j 
fond de fluierături și . 
huiduieli. Momente mai | 
penibile nici că se puteau! j

De aceea, ne vom opri , 
asupra cuvântului rostit . 
de istoricul Alexandru ! 
JPritțeanu: „Suntem la | 
ceas de pomenire, suntem j 
la ceas sfânt de parastas, ț

(Continuare în pag. a 2-a)

Dintre cele mai solicitate 
unități comerciale în pe-' 
rioada ultimelor două luni 
cu siguranță au făcut par
te și librăriile. De la cre
ioane și plastilină, până la 
ghiozdane și felurite rucsă- 
cele, rafturile librăriilor au 
început a fi umplute încă 
de acum câteva luni, spre 
a satisface într-o cât mai. 
mare măsură cerințele, pre
ferințele dar și... buzunarul 
clienților, în perspectiva' 
noului an școlar Despre cât 
și cum s-a reușit aceasta 
am încercat să aflăm din 
discuția purtată cu dl Jlo- 
ria Crișan, directorul SC 
Rețeaua Librăriilor Biblio- 
for SA, principala distri
buitoare a produselor și 
articolelor . de gen în 
județul nostru.

— Atât din punct de ve
dere sortimental, cât și caii 
tativ și cantitativ, noi am 
pregătit bine acest sezon; 
de trei luni tot aducem 

, marfă șl. de altfel, se vede • 
în librării că avem de toa
te. la diverse prețuri (chiar 
în cadrul aceleiași game 
sortimentale).

— .Se presupună că și o- . 
ferla furnizorilor e la fel

„Raliul frumuseții"
Deva — Șoimuș — Bă

laia — Hărau — Uroi —• 
Ilapolt — Bobâlna — Geoa- 
giju Băi; nu este acesta 
doar un itinerrir de week
end, ci reprezintă traseul 
.«• .W.WAWA'^.V.V.’.V.V.V.'.W

de diversă și, în consecin
ță, probabil nici alegerea 
nu e tocmai ușoară. SC Bi- 
bliofor spre ce furnizori 
s-a îndreptat?

— Achiziționarea ca
ietelor speciale s-a rea
lizat în baza unui con
tract cu Editura Aramis. 
De altfel, aceste caiete spe
ciale vor fi aduse în con
tinuare Și luna viitoare. în 
general, în privința rechi
zitelor, am căutat să ne a- 
provizionăm direct de la 
importatori sau de la pro
ducători, astfel încât și 
prețurile să fie cât mal ac
ceptabile.

— Pentru acest an șco
lar gratuitatea manualelor 
a fost oarecum restrânsă, 
elevii de liceu fiind obli
gați să șl le cumpere. Cum 
s-a răsfrânt acest aspect în 
activitatea dv?

— De manualele pentru 
clasele I—VIII ocupându-se 
Inspectoratul Școlar, noi

Discuție realizată de 
GEORGETA BfRI.A

(Continuare în pag. a 6-a)

pe parcursul căruia sâm
bătă (13 septembrie) s-a

GEORGETA BfRLA

(Continuare în pag. ei 6-a i
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In timp ce pe Câmpul 
moților, spectacolul era în 
toi, in Biserica ortodoxă 
din Cimitirul eroilor 
ia Tebea. o lume 
destă și liniștită se
china fn fața altarului.

de 
mo- 
în-

jssscotidian-windependentwssss^

ducă alinare celor bolnavi ? 
sau năpăstuiți. Aceștia • 
nu erau obișnuiți cu du- 1 
ritatea vremurilor șl oa. # 
menilor de acum. Dar i 
din puținul lor lăsau ce- * 
va și lăcașuluj sfânt. Pri* ț

»

Rccu'egere în 
biserica satului

săruta Evanghelia și lăsa 
un ban pentru acest lă
caș de cult atăt de sim
plu în îrfățișarea sa, dar 
atât de măreț prin ceea 
ce înseamnă el In con
știința națională și mai a- 
les prin brâurile tricolore 
care îi împodobesc bolta, 
Ne.am alăturat șl no; a- 
cestor oameni, departe de 
lumea de alăturea, atât 
de pătimașă prin pasiu
nile sale politice, 
mai ales manipulată 
oamenii politici.

Oamenii din biserică, 
mulți cu drapelașe sau 
panglicj tricolore în mâ
nă, se rugau pentru 
viața lor să fie mai 
nă, spuneau In gând o 
găciune adresată 
Dumnezeu ca să le

dar 
de

ca 
bu- 
ru- 
lui
a-

veau pe pereți cele câ-, 
teva desene și fotografii» 
de epocă, înfățișându-i pe* 
Horea și Avram Iancu, * 
scene de la înmormânta- » 
rea Crăișorului. Alături • 
de miile de oameni care, 
îl însoțeau fie ultimul 
drum pe Avram Iancu, îl 
petreceau și ei cu gân-1 
dul pe falnicul înaintaș. | 
Și nu pricepeau o iotă' 
din ceea ce era afară, sau * 
dadeau din cap că 
țeleg, dar lucrurile 
femere era mai bine 
fie lăsate să treacă 
lângă ei. in astfel de mo
mente ne.am reamintit de 
versurile lui George Coș- 1 
buc: „— Nu cerceta aceste • 
legi,/ Că ești nebun de . 
le-nțelegi". ;

MINEL BODEA I » i

în- » 
e- ♦ 
să i, 
pe.

SPECTACOL FOLCLORIC
Manifestarea folclorică 

care a încheiat Sărbătorile 
Naționale de la Țebea a 
început într-o 
tensionată, 
vremea de 
publicul a 
adune, să 
început un alt spectacol, 
să recepteze actul de înalt 
nivel artistic ce se desfă
șura pe scenă. Nu o dată, 
dna Marloara Murărescu, 
prezentatoarea spectacolu
lui, a încercat să adune 
gândurile oamenilor, înno. 
dând o comuniune sufle
tească a publicului cu ar
tiștii din scenă. Cu destulă 
dificultate publicul și-a 
revenit.

Au evoluat în spectaco
lul organizat de Inspecto
ratul Județean pentru 
Cultură, Centrul județean 
al creației populate, Pri
măria municipiului și Casa 
de cultură Brad cunoscuți 
soliști vocali de muzică 
populară românească prin
tre care: Mariana Deăc, 
Mariana Anghel, Nicolae 
Furdui Iancu care au in
terpretat mișcătoare me
lodii dedicate eroului na
țional Avram Iancu, cân
tece culese din neasemuita 
creație spirituală transil
văneană unde Iancu s-a 
impus prin personalitatea 
sa de martir al românilor
a a

atmosfera 
apropiată de 
afară. Cu greu 
început să se 
înțeleagă că a

Ei au fost acompaniațî do 
orchestra „Crai nou" din 
Alba Iulia. Au urmat că- 
lușeril din Orăștioara de 
Sus cu jocul lor bărbătesc, 
formație care depășește 100 
de ani de activitate artis
tică atestată. Au venit apoi 
soliști și dansatori mara
mureșeni de frumusețe 
autenticitate între care

și 
am

remarcat pe Florentina șl 
Petru Giurgi, Viorel Costin, 
Anuța Tite.

Momente memorabile au 
constituit evoluțiile cu- 
noscuților soliști Maria 
Ciobanu, Drăgan Muntean, 
Marin Tudor, Vasilica Di
nu, Mioara și Ruxandra 
Pitulice, Cosmina Muntean, 
Gheorghe Roșoga, Valeria

Primul ministru

Peter Predescu, Traian 
Jurchelea, lonuț Fidea, 
Viorica Brând’jșan, Ciprian 
Roman ș.a. Au evoluat an. 
samblurile folclorice „Dol- 
na Crișului" a] Casei de 
cultură Brad. JDoina Mu' 
reșului" 
tură Orăștie, „Getusa1 
Casei de creație și 
vana" ’ ~
Deva, pădurenH de Ia Po
ienița Voinii, tulnicăresele 
din Blăjeni și Buceș.

■ - •

al Casei de cui- 
i“ al 

„Sil- 
al Case» de cultură

fluierat și
huiduit la Țebea

(Urmare din pag. 1)

La împlinirea unui ase
menea moment de înălțare

sufletească se cuvine ca 
să ne aplecăm sufletele, 
țgândurile și conștiințele 
cu toată răspunderea ce

SI* jbă de pomenire
(Urmare din pag. 1)

iar în acordurile .„Imnului 
eroilor", la mormântul 
eroului național Avram 
Iancu s-au depus coroane 
de flori din partea Preșe
dinției, Guvernului și 
Parlamentului României, 
a Ministerului Apărării Na. 
ționale. Prefecturii și Con
siliului Județean Hune
doara, veteranilor de răz
boi, Ministerului de In. 
terne, S.R.I., Inspectoratu
lui pentru Cultură. Inspec
toratului Școlar Județean, 
Direcției Sanitare Jude
țene, a unor partide poli, 
tice, primării, Societății 
Avram Iancu și Uniunii 
Vatra Românească, a unor 
agenți economici etc.

A fost un moment im
presionant ca întotdeauna 
când se slujește un pa
rastas în memoria iui 
Avram Iancu. a tribuni
lor, căpitanilo. și ostași, 
lor săi. a tuturor eroilor 
și martirilor căzuți pe 
câmpul de luptă pentru 
libertatea și independența 
patriei. Plin de înțelep
ciune duhovnicească a fost 
cuvântul cu care a în
cheiat slujba de pomemre 
P.S. Timotei, episcop ai 
Aradului și Hunedoarei: 
„Printr-o continuitate de 
ani de zile, ne adunăm 
aici lângă gorunul 
Horea pentru a-i 
mora pe cei
Jertfit pentru patrie

in aceiași timp, să urmăm 
o lecție de istorie. Unde 
o putem face mai bine 
oecât aici la mormântul 
lui Avram Iancu, e] în. 
suși continuatorul unor 
vechi tradiții de spiritua
litate și de luptă pentru 
tot ceea ce Înseamnă păs
trarea, apărarea și înăl
țarea ființei neamului ro
mânesc. Tradiția și isto
ria se îmbină aici In fața 
ochilor noștri într-un ca-

(

care

iui 
como-

*-au
fi.

Primul ministra Victor Ciorbea fată în fața cu 
Foto: ANTON SOC ACI

dru natural unde foșnetul 
arborilor seculari ne a_ 
mintește de veacul furtu
nilor. Craiul munților a 
trecut în legendă ca pro
motor al revoluției de 
la 1848, al unor înalte 
idealuri. Este un moment 
mai deosebit ca altădată 
pe care îl măsoară însuși 
timpul. Tot mai puternică 
este evlavia și simțămân
tul nostru pentru ceea 
ce ne-a lăsat acesta 
zestre spirituală".

ne revine. Pentru că ne 
revine nouă celor de astăzi 
și de aici ca să prăznuim 
această pomenire crești
nească, omenească și ro
mânească, față de memo
ria celui care a fost cel 
mai mare erou național 
al românilor ardeleni și 
unul dintre cei mt mari 
eroi ai neamului româ- 
nesc.“.

Un mesaj de suflet a 
adresat celor prezenți pre
fectul județului nostru, dl. 
Pompiliu Budulan, care 
a simțit cu adevăr* pul
sul acestei adunări de pe 
Câmpul moților de la 
Țebea, cuvânt receptat pe 
măsură. El a citat cuvin, 
tele lui Avram Iancu: „Fi
rea ne-a așezat într-o pa
trie ca împreună să asu
dăm cultivând .o, împre
ună să gustăm dulceața 
fructelor ei. Vremurile pe 
care le trăim acum nu 
sunt ușoare. Este nevoie 
mai mult ca oricând de 
coeziune, conce. .trare și 
voința de a duce Ia bun 
sfârșit marile
pe care ni le-am prop s. 
Vă chem pe toți cei de 
aici, dragi locuitorj ai 
Țării Moților, iici unde 
s-au scris pagini de epo
pee, să fiți alături da cei 
care construiesc noua Ro
mânie, o țară democrata 
și prosperă, așa cum a 
visat-o Avram Iancu".

proiecte

TVR I )
MARTI. 16 SEPTEMBRIE

6,00 România: ora 6 fix !: 8.30 Djl. (r); 
9,00 TVR Cluj-N.; 10.00 Știri; 10.05 TVR 
Iași. 11,00 TVR Timișoara; 12,05 Credo 
(r); 134)5 Secretele nisipului (s/r): 14,00 
Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 14,55 Bursa inven
țiilor (r); 15,05 D.a.; 15.30 Ecclesiast *97; 
16,00 Em. în limba maghiară; 17,05 Stra
da Libertății (s): 17,35 Medicina pentru 
toti; 18,00 Tele-estival Camei Planet (d); 
19,00 Sunset Beach <s)- 20,00 Jurnal; 21,00 
Indiferenții (dramă Italia); 22,45 Mag. 
cultural; 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 
Jurnal; 23,50 Maria Callas (do);

Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s);
18,00 Mândrie și prejudecată (s/r); 19,00 
Lecția de ascultare; 20,00 Vacanțele lui 
Maigret (f.p. Franța/Elveția); 21,35 Fot
bal. Liga Campionilor înaintea primei a- 
tape; 22,30 Ce.i de făcut?

c ANTENA I 1

9,00 O echipă 
9,40 Viitorul începe azi 

10,30 Nopți tropicale (f/r): 12,10 Lu- 
călăuzitoare (s); 13,10 D.a.; 14.00 
14,20 Războiul străzii (f-a, SUAI; 

Iluzii (s); 17,00 D.a.; 17,30 Telert 
18,00 Cafea cu parfum de femeie

6,30 Tele-Dimineața; 
fantastică (r); 
(s/r); 
mină 
Știri; 
16,00 
bus;
(s); 19,00 Observator; 19,45 Gânduri uci
gașe /f.p. SUA); 21,30 Legea lui Burke (S).

( TVRZ
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 Cultura in lume (r); 11,35 
Sunset Beach (s/r); 12,30 Savannah (s/r); 

Biserica satului: 13,30 Conviețuiri; 
14,30 Ce bine e acasă I (s); 14.55 Știri: 
15,05 Timpul Europei (r); 15,30 D.a.; 16,00

13.15

c PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața 1; 9.00 Sport 

la minut; 9,15 M.A.S.H. (s/r); 9,45 Tânăr 
și neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire 
(s/r). 11,15 Capcana timpului (si; 12.00
Film serial; 12,55 Știri; 13,00 Profesiunea 
mea — cultura; 14,30 D.a.; 15.00 Maria 
(s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45

Șoapte de iubire (s); 17,30 Arca tai No< 
(s); ’8,15 Sport la minut; 18,35 Cine este 
șeful ? (s); 19,00 Știi și câștigi l . *9,30
Știri- 20,00 Spitalul de urgentă (S, SUA, 
seria III, cp. 1); 21,00 Secrete de familie 
(s); 22,00 Familia Bundy (s); 22.30 Fihn 
serial; 23,00 Știri; 23.30 La limita imposi
bilului (s)T 0,15 Generația PRO; 0.30 Hai
ducii (f. România. 1966).

c DEVASAT + )
7,00 — 12,30 Reluări; 13,00 Vidcotext; 

17,00 Preciosa; 17,40 Desene animate 18,05 
Deșertul vorbește; 19,10 Casa ie nebuni;
19.30 Farmacia de gardă; 20,00 Alegerea 
lui Isabel (i); 21.30 Crescătorii de câini;
22.30 Brigada de șoc; 23,00 Death falls (f); 
0,30 Serial erotic; 1,30 Videotext.

6,00 — 6,45 Muzică; „camera ascunsă* ; 
6,45 — 7,00 Știri (rfi 17,15 — 18.00 F.s. 
,Lege și ordine"; 18,00 — 18.05 Știri „Head 
lines"; 18,05 — 18,30 „Vorbiți aici"; 22/99— 
22,15 Știri locale.
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Oaspeții ia timonă
In etapa a Vl-a, în Di

vizia A s-au înregistrat nu 
mal puți i de S victorii în 
deplasare ale oaspeților (FC 
Argeș, Vniv Craiova, Di
namo, FC Național și Ra
pid) și trei egalvri obținute 
de Oțelul, FCM Bacău ți 
Foresta Fălticeni. Singura 
edtipA câștigătoare acasă,
— fi fa scor —, a fost Stea
ua! Așadar, oaspeții s-au 
aflai cu adevărat la timo
nă în această etapă.

De remar&Jt că între lo
cul 7 și locul 16 din clasa
ment există doar o dife
rență de 6 puncCei Asta 
presupune o luptă înverșu
nată pentru evitarea zonei 
periculoase a subîa'alui 
dasamentuluL Chiar ți Jiul
— fdră nici un punct du
pă 6 partide — nu ar fi 
târziu să-și revină. Sâmbă
tă, /iui a reușit „perfor
manța" să obțină cel mai 
stnhu rezultat și să înscrie 
al doilea gol din campio
nat. Dacă Liga sindicatelor 
ți ceea ce mai rămâne din 
mineritul Văii Jiului după 
restructurare vor sprijini 
fotbalul, rei'irimentul s-ar 
putea produce._________

In Cupa UEFA 
STEAUA — 

FENERBAHCE 
întâlnirea tur dintre a- 

ce»te două formații din 
Cupa UEFA face multe 
valuri tn rândurile supor
terilor lui „Fener", peste 
1009 de turci dorind să fie 
present! astă-seară în tri
bunele Stadionului din 
Gbencea. Elevii croatului 
Otto Barici își doresc vic
toria • Pentru asta ar tre
bui să fie de acord și bă
ieții tui M. Stoichiță. Se 
anunță un meci palpi
tant.

Partida începe la ora
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Victorie clară, meritată 0 înfrângere rușinoasă

F.C. Corvinul -
Întâlnirea de la Hune

doara a adus față în fa
ță două echipe aflate sur
prinzător spre coada cla
samentului. încă de la în
ceput, elevii lui R. Ga
bor s-au instalat în jumă
tatea de teren a textiliș- 
tilor încercând si înscrie 
cât mai repede. Oaspeții 
șl-au luat măsuri specia
le, făcând un marcaj 
strâns, care l-a deranjat 
pe Corvinul, mai ales pe 
„vârful" Păcurar, care a 
evoluat sub media echi
pei.

După ce în min. 15 Bor
dean a șutat din lovitu
ră liberă de la 28 metri, 
puțin peste bară, 4 mi
nute mal târziu, Diaco- 
nescu a lovit greșit balo. 
nul, în propriul cqreu, a- 
cesta i-a atins mâna, dar 
„centralul" Miclea nu a 
acordat nimic! în minu
tele 23 șt 24, Haidiner și 
din nou Bordean au fost 
aproape de finalizare, dar 
portarul Irimia a avut 
șansă. în min. 28, avea să 
se deschidă scorul: Nei- 
coni a trimis în Careu, 
Panln l-a tras de tricou 
și de data aceasta s-a a- 
cordat, fără dubii, penal
ty. A înscris cu multă si
guranță Bardac, 1—0.

La reluare, jocul a con
tinuat în aceeași notă. In

UTA 2-0 (1-0)
minutele 46 și 50, Nelco- 
ni, irosind două excelente 
situații. In min. 59, hu- 
nedorenii au beneficiat de 
o lovitură liberă, indirec
tă, de la 11 m (joc peri
culos — Irimia), dar șu
tul lui Chira a fost de
viat în corner. Desprin
derea avea să se obțină 
în min. 57. Atunci, Chira 
a executat cea de a 7-a 

I DIVIZIA. B2
lovitură de colț și urcat 
ca de obicei, Haidiner în 
careu, care a plasat ba
lonul în colțul din dreap
ta porții lui Irimia, ră
mas fără replică.

Arădenii au avut pri
ma ocazie mai consisten
tă doar în minutul 86, 
când Mariș a scăpat sin
gur în careu insă șutul 
său, de la 14 metri, a fost 
„telefonat" și Ceclan a 
reținut fără probleme.

Așadar, victorie clară și 
meritată a lui FC Corvi
nul, după un joc în care 
a dominat.

CORVINUL: Ceclan,
Bordean (FI. Costăchescu), 
Sterean, Haidiner, Chira. 
Anița, Bardac, Chezan, 
Dinu (55 Prcccrodle), Pă
curar r68 Stoica), Neiconi. 
Arbitru: C-tin Miclea
(Bușteni).

Cine nu a văzut acest 
meci de pomină pentru 
deveni, ar putea crede că 
oltenii au venit la Deva 
cu echipa Universității, de 
au putut învinge la un 
scor categorie ce formația 
de la poalele Cetății • Nu, 
nu este așa! Dimpotrivă, 
Electroputere a venit fă
ră 4 jucători de bază ai 
formației, cunoscuții Bi- 
ță, Ciurea, Niță și Ște- 
fănică!

De la fluierul de înce
put al arbitrului C-tin 
Frățilă, din Constanța, de
venii au organizat câtevd 
incursiuni periculoase în 
careul oaspeților, faze 
gustate de spectatori. Și 
în min. 3, cei aproape 
3000 de spectatori au tre- 
săltat de bucurie: Far- 
tușnic execută magistral 
o lovitură liberă laterală, 
Stoian se înalță și cu o 
frumoasă detentă în
scrie un gol mult aplau
dat de spectatori. In acel 
minut, toți au crezut că 
devenii s-au descătușat de 
emoții, că se vor mobili
za exemplar în acest joc 
pentru a obține victoria 
mult dorită, pentru ca 
Vega să părăsească zona 
din subsolul clasamentu
lui. Cu toții ne așteptam 
ca fotbaliști) de la Vega 
să dea măsura valorii lor, 
a recunoștinței și a dra
gostei pentru miile de 
spectatori care au reve

nit în tribună după pro- ’ 
movarea tn eșalonul al | 
doilea al fotbalului româ- , 
nesc, pentru conducerea i 
clubului și a sponsorilor. ’ 
care au ajutat echipa să 
aibă cor-d'țH bun» de pre- ' 
gătire si’ deplasare. Nu ] 
a fost așa După acel gol J 
devenii au redus rnotna, | 
rele la relanty. n-au mai J 
întreprins decât atacuri • 
sporadice la poarta ad- J 
versă, multe pase mer. | 
geau la adversari. în a- , 
ceste condiții, oaspeții au | 
început St! domine parti- , 
da, să pună tot mai mult | 
în pericol poarta gazde- •> 
lor. Și, pe fundalul unor | 
crase neglijențe, apatie si » 
o subită lipsă de concert- | 
trarc, in special a apără- > 
torilor centrali Teodorescu | 
și Grosu. a portarului Ra- , 
hoveanu și a jocului șters | 
al jucătorilor de bază, oas- | 
peții au egalat in min. • 
44 (Niculcscu) șl după | 
pauză. în minutele 75 Ni- • 
culescu, 85 Vasiu și 90 |
Trăistaru, „taxează" în- » 
doiala, lipsa de respect | 
față dc spectatori a gaz- . 
delor îngenuncheate cu | 
4—1 pe propriul teren ! *

Cu fair-play, publicul | 
sportiv a aplaudat pe oas- • 
peți. și deși supărați pe | 
echipa lor nu s-a auzit , 
nici un reproș la adresa | 
devenilor! Ce vă spune • 
acest fapt, stimați jucă- | 
tori?
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Minerul Certej - 
Mme-Hai 

Rov nan 3-1
Deși au lipsit doi oameni 

de bază din formația gaz
dă — Stroia este acciden
tat, Borșa suspendat pe 3 
etape. în urma unui car
tonaș roșu, Minerul Certej 
a abordat această întâlnire 
cu aplomb, cu decizia de a 
nu scăpa victoria. Si cu 
toate că au deschis <-corul 
destul de repede <n min. 
75, când Sârghie iste foar
te bine găsit în car» si în
scrie plasat f 1 ■—0), minerii 
din Certei au avut în fată 
o echipă bine armonizată 
pe teren, cu mult echilibru 
între compartimentele de 
ioc. fiind o frumoasă sur
priză privind evoluția e- 
lastică. in apărare și pe 
contraatac Așa se face că 
fotbaliștii din Certej, in 
ciuda ocaziilor ce le-au 
creat în careul oaspeților, 
nu reusesc desprinderea de
cât în min. 40. Atunci. Cris- 
ti Cioban» ia o acțiune pe 
cont propriu, pătrunde în 
careu și marchează plasat, 
in stânga lui Voinea: 2—0.

La reluare, după numai 
5 minute, laspeții reduc 
prin Ltțoiu, din handicap, 
după o lovitură de la 11 
metri: 2—1. Cu toate că cei 
din Rovinari se apropie 
în câteva rânduri de poarta 
lui Groza, minerii din Cer
tei mai înscriu o dată, în 
min. 75. prin Preda (3—1) 
care va fi scorul final.

A arbitrat Tudor Alex, 
București.

MIN. CERTEJ: Groza, 
Dobra (64 Sipoș), Ghiară, 
Zalomir. Bozga. Dragomir, 
Pisoiu. Preda. Ciobanu. Ov. 
Marin (56 Pop), Sârghie.
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REZULTATELE ETAPEI: Steaua
— C.S.M. Reșița 5—-1; Jiul — F.C. Na-
țtoaa. 1—2; Ceahlăul — Oțelul Gl. 0--0.
„U* Cluj — F.C.M Bacău 0—0; Spor-
tul Stud. — Umv. Craiova 1—3; GL
Bistrița — Foresta 0—0; Farul C-ța —
Rapid 0—1; Petrolul — Dinamo 1--2;
F.C. Dâmbovița — F.C. Argeș 2—4.

CLASAMENTUL

A. F.C. Argeș 6 6 0 0 12— 5 18
S. Oțelul Gl. 6 5 1 0 20— 1 16
3. Steaua 6 5 0 1 16— 7 15
4» F.C. Național 6 5 0 1 9—5 15
& Rapid 6 4 11 8—3 13
6. Uuiv. Craiova 6 4 0 2 14— 6 12
7. C.S.M. Reșița 6 3 1 2 9—12 10
*. Dinam» 6 3 0 3 10— 8 9
9. Gloria Bistrița 6 2 2 2 9—6 8

10. Foresta Fălt. 6 2 1 3 6—6 7
11. F.C.M. Bacău 6 14 1 4—6 7
12. Ceahlăul P.N. 6 1 2 3 7—6 5
13. Petrolul 6 114 6—10 4
14. „U" Cluj 6 114 4—8 4
15. Farul C-ța 6 114 3—9 4
16. F.C. Dâmbovița 6 114 5—15 4
17. Sportul Stnd. 6 1 0 5 7—14 3
U. Jiul 6 0 0 6 2—25 0

, ETAPA VIITOARE: Foresta — , U«
Cluj; Univ. Craiova — Gl. Bistrița; Ra-

i pid — Spartul; F.C. Național — Oțelul
[ Gl.; C.S.M. Reșița — Jiul; F.C.M. Ba-

cău — Steaua; F.C. Argeș — Petrolul;
1 Dinamo — Farul; F.CL Dâmbovița
1 Ceahlăul.

| ^XJDÎVIZIA
REZULTATELE ETAPEI: Dacia 1 51-

tești — ARO C-lung 3—2; Vega Deva
— Eiectioputere 1—4: Inter Sibiu —
F.C. Baia Mare 0—0; Minerul Motru —r
U.M. Timișoara 3—1 ; Gaz Metan
Olimpia S.M. 2—0; Unirea Dej — AJS.A.
Tg. M. 2—0; Corvinul — U.TA. 2—o;
Poli. Timiș. — Gloria Reșița 6—2; A-
pullum A.L — C.F.R . Cluj 2—0.

CLASAM E N T U L
1. A.S.A Tg. M. 6 4 11 11— 5 13
2. Min. Motru 6 4 0 2 9— 5 12
3. Olimpia 6 4 0 2 8— 6 12
4. Unirea Dej 6 3 12 10— 5 10
5. F.C. Baia Mare 6 3 12 10— 8 10
6. Electroputcre 6 3 12 9— 8 19
7. Dacia Pitești 6 3 12 8— 9 10
8. C.FR. Cluj 6 3 12 6— 7 10
9. Poll. Timișoara 6 3 0 3 11— 9 9

10. UJM. Timișoara 6 3 0 3 9— 8 9
11. Gaz Metan 6 3 0 3 9— 8 9
12. Gloria Reșița 6 3 0 3 9—11 9
13. Inter Sibiu 6 2 13 7— 7 7
11. Corvinul 6 2 13 8— 9 7
15. ARO C luug 6 2 0 4 6— 9 6
16. Apullum A.L 6 2 0 4 5— 8 6
17. U.T. Arad 6 114 5—11 4
18. Vega Deva 6 114 3—19 4

ETAPA VIITOARE: A.S.A. — Min. 
Motru; Olimpia — Un. Dej; U.T.A. — 
Gaz Metan; Electroputcre — F.C. Bala 
Mare; ARO Ciung — Vega Deva; U.M. 
Timiș. — Dacia Pitești; C.F.R. Cluj — 
Poli. Timiș. ; Gl. Reșița — Corvinul 
Hd. j F.O. Apullum — Inter Sibiu.

A | DIVIZIA C3 41 DIVIZIA D
REZULTATELE ETAPEI A 6-A : 

Parângul Lonea — Metalurg. Sadu 1—0; 
Șoimii Sibiu — .Petrolul Videle 0—0 ; 
Unirea Drăeășanl — Rulmentul Alexan
dria 1—0; Drobeta Tr. Sev. — Minerul 
Uricani 4—1; Minerul Certej — Mine 
Ral Rovinari 3—1; Petrolul Stoina — 
Severnav Tr. Sev. 2—0; Termo Tr. Se
verin — Minerul Mătăsari 2—1; F.C. 
Vîîcea — Minerul Berbești 3—1; Mine
rul Lupeni — Petrolul Țicleni 3—2 ; 
C.F.R. Caransebeș — Alprom Slatina 
9—0.

CLASAMENTUL

1. Drobeta Tr. Sev. 6 4 2 0 9— 2 14
2. Rulmentul Alex. 6 4 11 18— 7 13
3. Termo Tr. Sev. 6 4 0 2 7— 7 12
4. Un. Drăgășani 6 3 12 9— 7 10
5. C.F.R. C-sebeș 6 3 0 3 20— 9 9
6. Min. Berbești 6 3 0 3 13— 8 9
7'8. Min. Certej 6 3 0 3 9— 9 9

Petrolul Stoina 6 3 0 3 9— 9 9
9. Min. Lupeni 6 3 0 3 10—11 9

10. Min. Uricani 6 3 0 3 8— 9 9
11. Met. Sadu 6 3 0 3 8—10 9
12. Alprom Slat 6 3 0 3 3—77 9
13. Petr. Videle 6 2 2 2 7— 5 8
14. Mine Ral 6 2 13 10—10 7
15. Min. Mătăsari 6 2 13 8—10 7
16. Severnav. Tr. S. 6 2 13 5— 8 7
17. Șoimii Sibiu 6 2 13 7—11 7
18. F.C. Vilcea 6 2 0 4 lo—io 6
19. Petr. Țicleni 6 2 0 4 7— 9 6
20. Parângul L. 6 2 0 4 7—16 «

REZULTATELE ETAPEI NR. 5 
DIN 14 SEPTEMBRIE 1997 :

Casino Ilia — Min. Ghelan 
C.F.R. Marm. Sim. — Vict. Călan 
AS.A. Aurul Brad — Constr. Hd.
Min. Bărbăteni — C.SM. Parrș-V. 
Retezatul Hațeg — Met. Crișcior 
F C. Dacia Orăștie — M, Aninoasa 
Min. Teliuc — Min. Livezeni

C L A S A M E

F.C. Dacia Orăștie
A.S.A Aurul

3. Min. Ghelari
4. C.S.M. Paroș.-V.
5- Constr Huned.
6. Min. Teliuc
7. Min.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
11.
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Aninoasa
C.FR. Marm." . 
Met. Crișcior 
Victoria Călan
Casino Ilia 
Min, Bărbătcni 
Retez. Hațeg 
Min I.ivezeni

5
5
5
5
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Victoria Călan ț
— Casino Ilia, Constr. Huned. - C F R. 
Marm. Simeria; C.SM.
can - .......... ,------- --------- ---- —-----
— Min. Bărbăteni; Min. Aninoasa — ț 
Retezatul Hațeg; Min. Livezeni — F.C. i 
Dacia Orăștie; Min. Ghelari — Min 
Teliuc.

ETAPA VIITOARE:
l

m. Simeria; C.SM. Paroșeni-Vul <’ 
— A.S.A. /Aurul Brad; Met Crișcior >
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SECTORUL
ALIMENTAR Ț

• Carne șt preparate din 
carne

B Legume și fructe
• Delicatese
• Produselactate

IN BUCUREȘTI 
MIUTARî

CrfCOOiiCG șl

Piteștii

Produse cosmetice, 
artieote pt. igienă
^rgențide rufei vase

SECTORUL 
NEALIMENTAR

• Scule și unelte 
B Accesorii auto
• Electrice și 

electronico
• Radio^V;
• Camping și

grădinărit ț(
• Sport / Jucării.
• birotică / Papetărle
i

„2 și restaurant^
• Articole pentru

UZ CCțȘpIC^'.'/'^nA-/:
(■ “
B încâlfâminte ,

• Articole penjru hoteluri 

r vi.

<€ ,,

• Confecții 7 Tricotaje 

și mqrochinârie
• Lenjerie ?•/

METRO acordă Legitimația de Client 
exclusiv persoanelor juridice!

Fentru eliberarea Legitimotiei’va rugăm sâ prezentaji codul 
sau all document care să ateste că sunteți un întreprinzător 
privat. Legitimația de client METRQ este^netransmișioilă, 

Procura|i-vă din timp Legitimația de Client 
de la următoarele adrese; v

METRO Otopeni, Șoș, București -Ploiești 289
(vis-a-vis de aeroport» l Otopeni} sau
METRO Militari, Bd. luliu Maniu 492 * 50r (la cca?^$^0
500 m înainte de autostrada Al București-Pitești} \
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Schimbarea...
Oare de ce oamenii nu 

doresc să înțeleagă? De 
ce nu pot pricepe că tre
buie schimbat modul de 
gândire? Gât timp vom 
continua să ne zbatem, să 
ezităm, până vom înce
pe să facem ceva pentru 
noi?

Acestea sunt întrebă
rile pe care mi le-am pus 
de-atâtea ori, când ăsis-

piiior sau cu spațiile de
dicate altor activități. Din
colo de aspectul dezgus
tător pe care îl dau gu
noaiele constituie un fo
car de infecție pentru oa
meni, pentru natură.

Un alt exemplu eloc
vent îl constituie aspec
tul parcului din orașul 
Brad, care în urma spec
tacolului desfășurat cu o-

GÂNDURI ALE TINERILOR, 
PROBLEME ALE TUTUROR

<

<

tam neputincioasă la u- 
nele gesturi și atitudini 
ale semenilor mei. O ba
nală plimbare prin oraș 
te aduce în postura de 
martor al unor întâmplări 
care, de cele mai multe 
ori, te întristează. Da, 
atât, pentru că totul es
te indiferența sau, cel 
mult, o lacrimă de în
duioșare.

Mă îngrozește aspectul 
străzilor noastre, precum 
și repercusiunile negative, 
iminente, ale mentalită
ții oamenilor. Cred că 
am asistat cu toții la 
„spectacolul" oferit de 
numeroși cetățeni, care, 
din comoditate, preferă 
să arunce ambalajele pro
duselor în mijlocul • stră
zii, în loc să mai facă doi 
pași pentru a le așeza 
acolo unde Ie este locul. 
Să nu mai vorbim apoi 
de faptul că -la majorita
tea blocurilor locatarii, 
din aceaași comoditate, 
confundă containerele cu 
locurile de joacă ale co-
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cazia Zilei minerului a*j 
râta jalnic. Noțiunea de ♦ 
distracție este înțeleasă 1 
greșit de către unii oa-l 
meni. Este inadmisibil să * 
mergi la un spectacol și f 
să nu te intereseze ceea ♦ 
ce lași în urma ta. Din * 
păcate, numărul acestor î 
cazuri izvorâte dintr-o 
indiferență de neînțeles * 
crește cu fiecare zi. Tre- • 
buie să înțelegem că da-1 
că dorim să 
imaginea 
României trebuie 
schimbăm și modul 
a gândi, să renunțăm 
pasivitate. Trebuie 
pricepem că niciodată 
nimeni nu va veni să 
arate cum să 
portăm pentru 
lizați.

Când se va 
mentalitatea 
Sper că voi primi ... . 
rând răspunsul la aceas- ; 
tă întrebare, însă nu prin I 
vorbe, ci prin fapte... *

MANUELA RUSU, 4 
Brad ț

schimbăm | 
noastră și a i 

"e* 
de } 
la I 
să j 
Și i 
neț 

ne corn- • 
a fi tivi-.» 

i 
schimba " 

noastră ? •
cu- .

să

Obsesia morții
Atunci când cineva a- 

propiat sufletului nostru 
moare, ne simțim mize
rabil; simțim că a murit 
o parte din noi. In dure
rea noastră, vedem peste 
tot moarte. Ca și Michel
angelo, simțim că-n noi 
„nu se naște nici un gând 
care să nu poarte pecetea 
morții”.

Când moare cineva, fără 
să ne dăm seama, ne gân
dim la propria noastră 
moarte. Văzând durerea 
celor din jur, ne imagi
năm durerea celor dragi 
atunci când noi nu vom 
mai fi. Doar imaginându- 
ne astfel de lucruri sufe
rim. In loc să ne bucurăm 
de viață, suferim gân- 
dindu-ne la sfârșitul ei.

Epicur considera că 
„moartea, cel mai înfrico
șător dintre rele, nu are 
nici o legătură cu noi, dat 
fiind că atât cât existăm

noi moartea nu există, Iar 
când vine ea, noi nu mai 
existăm". De aceea, scria 
Epicur, „nebun e omul ca
re spune că se teme de 
moarte, nu fiindcă va su
feri când moartea vine, ci 
din cauză că suferă în aș
teptarea ei”.

Așadar, în loc să lăsăm 
gândurile negre să pună 
stăpânire pe sufletele noas
tre „mai bine ne-am bucu
ra de ceea ce Dumnezeu 
ne-a dat; să încercăm să 
fim fericiți; să ne trăim 
viața cât de bine putem ; 
să încercăm să oferim ce
lor din jur dragostea noas
tră; să alungăm obsesia 
morții din inimile noas
tre și să „fim gata pentru 
fericire" (M. Schlick). Nu
mai așa obsesia morții va 
dispărea pentru totdeauna!

MIHAELA GLIGOR,
Brad

I

ț
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Pentru a putea continua 
înregistrările noului album 
ei trebuiau să aibă un tur
neu gigant cu care să a- 
chite datoriile. Pe parcur
sul turneului după un chef 
la Cleveland, Perry nu mai 
suportă atmosfera din in
teriorul formației și anun
ță că părăsește trupa. Tyler 
luat prin surprindere își 
iese din fire și îl lovește 
pe Perry. Deși soțiile lor 
se urăsc din toată inima 
au fost singurele care i-au 
putut despărți. Intr-un in
terviu Perry spunea: „Da
că acest turneu mai conti
nua eu siguranță ar fi fost 
un eșec răsunător. Aero- 
smith era în acel moment 
i rachetă care se înalță spre 
cer gata oricând să explo
deze. Ne lnter»ăau ma’

mult drogurile și sticlele 
de Jack Daniels decât soar
ta grupului. Fiind o trupă 
prea cunoscută nimeni nu 
avea curajul să ne spună 
ceva deși cu siguranță în 
spatele nostru toți se în
trebau cum mai reușim să 
supraviețuim după atâtea 
abuzuri".

Imediat după ce a pără
sit grupul Aerosmith, Joe 
Perry și-a format o for
mație cu numele Joe Perry 
Project și se apucă de în
registrarea unui album so
lo.

Revenit din șocul plecă
rii lui Perry grupul Aero- 
smith începe să caute un 
înlocuitor. Până la urmă 
a fosț âîes Jimmy Grespo 
îeX Flame), ceilalți candi
dați fiind Michael Schen-

fi ?.v..
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Fermecătoare sunt razele lunii, fermecătoare e 
poiana din pădure, fermecătoare c fericirea care pro
vine din însoțirea cu cei buni, fermecătoare sunt po
vestirile din operele poetice, fermecătoare e fața iu
bitei pe care tremură picături de lacrimi izvorâte 
din cauza supărării; totul e fermecător; dar când 
mintea a înțeles nestatornicia (acestor lucruri) nimic 
nu mai e (fermecător).

B1IARTRJARI
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— Mamă, am visat că tu-mi făceai cadou un 
ceas, iar tata o bicicletă.

— Bietul băiat I Tu nu știi că de cele mal multe 
ori visul e contrazis de realitate ?

— Atunci să-mi dea tata un ceas și tu o bici
cletă !

înțelepții lumii 
despre tinerețe

• Iute ca gândul tre
ce tinerețea cea mân
dră.

• De scurtă durată, 
ca un vis, e tinerețea 
cea prețioasă; iar bă
trânețea funestă și di* 
formă îndată atârnă 
deasupra capului.

• Ge lipsiți de jude
cată și proști -sunt oa
menii care îi plâng pe 
cel morți și nu floarea 
tinereții care se trece.

Teognis
• Apele râurilor, flo

rile copacilor, fazele 
lunii descresc și revin; 
nu însă și tinerețea 
muritorilor.

Somadeva

• Tinerii sunt mal 
apți să născocească de
cât să judece, să exe
cute decât să chibzu* 
iascâ, mai potriviți pen
tru proiecte noi . decât 
pentru treabă regulată.

Bacon
• Voioșia și optimis

mul tinereții noastre 
se bazează în parte pe 
faptul că noi, când suim 
povârnișul, nu vedem 
moartea; pentru că ea 
se află de cealaltă par
te a muntelui.

• Orele tânărului 
sunt mai lungi decât 
zilele bătrânului.

Schopenhauer

MUSIC BOX
Aerosmith (X)

ker și Derringer Danny 
Johnson. Gu noul chitarist 
formația pleacă într-un tur
neu de trei luni. Turneul 
însă eșuează chiar la în
ceput deoarece Steven le
șină pe scenă în urma u- 
nei supradoze de heroină. 
Tyler se cazează la un ho
tei din centrul Manhatta- 
nului ca să fie mai aproa
pe de cei care vindeau 
droguri. Devine un toxico
man pe care nu-1 mai in
teresa decât următoarea 
priză de drog. Pentru el

cariera muzicală părea ra
tată la numai 30 de ani. 

în America apare cel 
de-al șaptelea disc intitu

lat „Night In The Rust" 
realizat cu producătorii Ri
chie Supa și Gary Lyons. 
Deși se vede clar că acest 
album este realizat la re
pezeală de o formație a- 

- flată în derivă, fanii însă 
îl cumpără neputându-se 
consola că una dintre cele 
mai iubite trupe de rock 
din America este în pra
gul destrămării.

MMM»*»

GIGI,
Ești de-a dreptul revol. 

tat de cele pe care le 
scriu, de „incongruența" 
dintre anumite materia
le și ceea ce ai aflat de
spre mine — ești detec
tiv particular ?... poate 
voi avea nevoie și eu de 
un temerar detectiv...

Îmi. spui că imaginea 
ta, formată despre mine 
prin citirea articolelor 
mele „nu corespunde de
loc cu realitatea". Ei, ce 
să-i faci Gigi, realitatea 
uneori e mai dură, rece, 
poate prea adevărată... 
Ba mai mult, mă acuzi 
de minciună, cum că aș 
duce in eroare „un întreg 
popor de oameni". Oare 
nu exagerezi ? Ai soco
tit cam câte persoane ci
tesc Cuvântul liber al 
Hunedoarei și din cei 
care citesc cam câți îmi 
citesc articolele ?... Așa 
„popor" mic 1!...

Gigi, eu îmi asum 
drepturile de autor și ca 
urmare am Dreptul de a 
scrie și ficțiune. Nu uita 
că nu sunt reporter. 
Chiar dacă materialele 
mele cuprind și realita
tea trăită de mine, ele 
nu sunt doar realitate.

Te deranjează cumplit 
că ceea ce scriu eu nu 
este întocmai cu realita
tea, ți se pare că tot ce 
scriu eu este utopie și 
deci minciună. Am și eu 
dreptul ca oricare om la 
visele și utopiile mele. 
Niciodată nu am cerut 
să fie considerat tot ce 
scriu eu ca fiind și in 
realitate întocmai! Re
pet : nu sunt un repor
ter 1

Și apoi crezi că toți 
cei care au scris vreoda
tă și-au scris doar expe
riențele proprii, cu ade
vărat trăite ?

Nu știu ce-ți dorești 
tu, dar eu nu-mi doresc 
o lume în care să aibă 
loc doar realitatea. Iu
besc prea mult fantezia, 
creația și chiar așa cum 
spui tu: 'utopia. Și atunci 
Când găsesc „visul de 
doi bani" mai am cura
jul să spun că am găsit 
o comoară.

INA DELEANU
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ZBOR

îmi trebuie aripi ca să zbor
îmi trebuie albastru ca să-1 pot străbate 
îmi trebuie speranțe, vise și dor
Să urc și să zbor peste piscuri înalte.

îmi trebuie flaut, îmi trebuie brazi
Ca să pot spune mâine, ca să pot spune azi 
îmi trebuie zbor, zborul tot
Zbor pentru viață, zbor pentru zbor.

GEORGIANA BALDF.A

I

I

A fost carnaval la Școala Generală nr. 1 din Deva
Foto: ANTON SOCACI

La începutul lui 1980 își 
anunță retragerea din gru
pul Âerosmith și Brad 
Whitford, dându-și seama 
la fel ca și Perry că nu 
mai putea continua în a- 
cest fel. După o perioadă 
de odihnă. Brad formează 
la New York proiectul 
Whitford — St, Holmes 
Band cu Derek St. Holmes 
(cântăreț și chitarist în gru
pul de acompaniament al 
lui Ted Nugent). După 
două săptămâni de înre
gistrări în studiourile Axis 
cu producătorul Tom Allom 
ei realizează albumul Whit
ford — St. Holmes.

Fiind invitat la o petre
cere la Gorham Hotel (si
tuat pe Eight Avenue din 
New York) Tyler, aflat «ub 
influența drogurilor. :r-

un grav accident de mo- 
tocicletă fiind internat în 
spital timp de șase luni. 
Cu Tyler in spital. Perry, 
și Whitford concentrați pe 
proiecte solo. Aerosmith a- 
junge intr-un punct mori.

Joe Perry realizează ca 
proiectul său albumul de 
debut „Let The Music Do 
The Talking" care se vin
de destul de bine. Compo
nența lui Joe Perry Pro
ject pe acest album era: 
Joe Perry (chit.), Ralph 
Morman (voce), David Hull 
(bass) și Ronnie Stewart. 
(bat.) Albumul n fost pro
dus de Tim Collins care 
devine 'i impresarul lul 
Perry. ,yn urma)
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Nou an școlar
(Urmare din pag. 1)

pcest an școala aniversează 
30 de anț de funcționare. 
Aici activează și clase cu 
predare în limbile engleză 
și germană, și o clasă r.i 
profil sportiv (baschet), 
unde elevii se antrenează 
în cadrul Clubului Spor
tiv Școlar. Tot la școala 
„Andrei Șaguna" există 
un cabinet dotat cu 19 
calculatoare unde elevii 
din clasele a VII-a și a 
VITT-a se inițiază în in- 
fo-matcă.

în periplul nostro oca- 
zio“at de inaugurarea 
nului $colar, am 
câteva minute și 
dinita „Samuel" 
drill Bisericii 
Creștine „Sfânta
în condiții de nivel occi
dental, cei 45 de copii 
înscriși vor beneficia de 
cunoștințele de engleză 
ale unor lectori ameri
cani, de inițierea în abc-

fUrrr.a.e din pag. 1)

a- 
întrat 

la Gră- 
din ca- 
Baptiste 
Treime".

ul jocurilor pe calculator, 
fiind permanenți sub ob
servația unui medic pe
diatru angajat de biserică.

Din cele declarate de 
dl. Rusu Timotei, pastorul 
bisericii, și dl. Avram 
Lupu, ce administrează 
actjvitatea grădiniței, am 
retinut că programul de 
grădiniță este întocmit de 
educatori profesioniști, e- 
xistând tendința de a se 
ameliora continuu condi
țiile și așa excelente care 
există

La Colegiul Național 
„Decebal" Deva, momentul 
ceremonios al începerii 
noului an școlar s-a con
sumat în sala festivă a 
instituției. Dl. director, 
prof. Florin Ilieș, s-a a- 
dresat elevilor din cla
sele I, V și IX, urându-le 
un an școlar rodnic. La 
manifestare a fost pre
zent și a rostit o alocuțiu
ne dl ing. Pompiliu Budir 
lan, prefectul județului.

Cerințe (încă)
(Urmare din pag. 1)

am adus cantități mai nici 
pentru vânzare la liber. 
Problemele sunt, într-ade- 
văr, mai complicate la ni
velul manualelor de liceu. 
Fiind o societate comercia
lă, noi am adus întotdeau
na manuale pentru vânza
re liberă, însă dată fiind 
situația specială creată în 
acest an, am hotărât să ne 
implicăm, în colaborare cu 
Inspectoratul Școlar, în a- 
chiziționarea manualelor de 
la Editura Didactică și Pe
dagogică (E.D.P.), în baza 
unui contract, respectiv a 
unor comenzi concrete. Și 
dacă cele mai multe licee 
au tratat problema foarte 
serios, întocmind comenzi 
clare (un „model” fiind Li
ceul Teoretic „Traian"), al
te licee au comandat mal 
puțin, iar unele n-au fost 
interesate deloc, motivând 
că mai au manuale vechi 
(cum a fost cazul Colegiu
lui Național „Decebal" De-

de actualitate
va și al liceelor din Pe
troșani). Până la această 
dată. E.D.P. și-a onorat 
contractul în proporție do 
75 la sută, urmând ca în 
viitoarele săptămâni să ne 
livreze și restul manuale
lor comandate.

— Am remarcat că pre
țurile majorității manuale
lor sunt chiar neașteptat 
de convenabile, comparativ 
cu celelalte creșteri de pre
țuri. Nota discordantă o 
fac doar unele manuale al
ternative.

— Există mai multe e- 
dituri care au scos acest 
gen de manuale la prețuri 
foarte mari. în consecință, 
noi am comandat cantități 
mai mici și, de altfel, nici 
cerințele nu sunt prea cla
re...

Desigur că multe se vor 
clarifica după primele zile 
de școală. Oricum, libră
riile continuă să primească 
rechizite si manuale școla
re, așteptându-i cu noutătl 
pe potențialii cumpărători.
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BERBEC
Cunoștințe noi. Mintea vă este vioaie, ați putea 

face pași importanți în profesie. Un prieten vă 
un sfat înțelept. Faceți-vă ordine în sentimente, 
pregătiți, în weekend, de o călătorie. Probleme 
nanciare; vă ajunge la urechi un zvon care se 
dovedi real.
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desfășurat un inedit „Ra
liu al frumuseții", organi
zat de Filiala Deva — Hu
nedoara a Automobil Clu
bului Român, în colaborare 
cu Direcția Județeană de 
Tineret și Sport și cu In
spectoratul de Poliție al 
județului Hunedoara. Două
zeci și opt de îndrăznețe 
pasionate ale volanului, 
respectiv 14 echipaje din 
județ, au participat la a- 
cest concurs, a cărui prin
cipală cerință a vizat res. 
pectarea unei 
în deplasarea pe 
amintit, măsurând 
km

z'rtitni dir. cele 
puncte de control de 
traseu au efectuat coniroa-

regularități 
traseul 

94 de

patru 
pe

rrRaliul frumuseții"
lele orare apoi, la Geoagiu 
Băi, raliul a continuat cu 
proba de îndemânare — 
jaloane și garare cu spa
tele. Toate echipajele au 
trecut cu bine această în
cercare, fără penalizări, ho
tărâtoare fiind secundele 
care, de altfel, au depar
tajat în final pe cele mai 
bune concurente. După ce 
acestea și-au tras sufletul, 
iar autoturismele... moto
rul, a urmat refacerea tra
seului, în sens invers, până 
în Deva, linia de soside 
fiind în zona complexului 
„Lido“. Și chiar dacă la 
un moment dat spre ea se 
îndreptau participante din

ambele direcții (dintr-o 
neconcordanță de dirijare 
pe traseu).

în așteptarea festivității 
de premiere, delectați de 
reprizele muzicale ofe
rite de Radio Unu, spec
tatorii au putut vizita ex
poziția de insigne și de
corații organizată de Hobby 
Clubul Casei de Cultură 
din Deva (loan Lung, Pe
tru Vlad, Iulius Gyenge, 
Ladislau Zalanyi). Au mai 
fost prezenți, de asemenea, 
cu scurte „numere per
sonale”, doi dintre „vete
ranii" hunedorenl ai ra- 
liurilor — Mihai Câmpea- 
nu șl Valentin Banclu.

Așadar, au fost laurea
tele acestui raliu: Simona 
Oargă șt Marcela Pârău 
(Petroșani^ — locul t: Mo. 
nia Secară și Daniela 
Dumitru (Deva) —- locul 
II; Doina Giurgiu și Mona 
Șandru (Deva} — locul III. 
Au mai fost premiate „Cea 
maj frumoasă concurentă" 
— aceeași Simona Oargă 
—, și „Cea mai curată ma
șină" — pilotată de Doina 
Bivolar și Rodica Don- 
ciu (Lupeni).

Să nu-1 uităm nici pe 
oficialii acestuj concurs: 
dnii Vasile Popa, loan 
Staier, Ștefan Varga, mr. 
Alexandru Mocanu, Mircea 
Băgăianu, Dorin Reclaru, 
Florin Comănescu și Dan 
Florescu.

P.N.L. iu fata alegerilor generale
Conferința de presă or

ganizată de Filiala jude
țeană a Partidului Național 
Liberal la sfârșitul săptă
mânii trecute a fost con
cisă, la obiect și s-au spus 
lucrurilor abordate pe a- 
devâratui lor nume. în de
butul manifestării dl sena
tor dr. Constantin Blejan, 
președintele filialei, a a- 
bordat patru probleme și 
anume — alegerile genera
le in P.N.L., destituirea 
dlui Pavel Abraham din 
fu r.cua de șef al Inspecto
ratului General al Poliției, 
privatizarea în județul Hu
nedoara și situația din Va
lea Jiului. în legătură cu 
primul aspect, dl senator 
a spus că în perioada 15

septembrie — 15 noiem
brie vor avea loc alegeri 
la nivel de organizații, iar 
între 15 noiembrie — 15 
decembrie se va pregăti 
conferința județeană, nor
ma de reprezentare fiind 
de 1 ia 10. în legătură cu 
destituirea dl P. Abraham 
s-a apreciat că ea era ne
cesară, dar trebuie să fi 
fost mai bine cunoscut o- 
mul înainte de a fi numit 
în înalta funcție. Apoi, mo
dul cum s-a procedat n-a 
fost corect șl nu sunt cu
noscute adevăratele cauze 
ale actului respectiv. în 
orice caz, se bănuie că au 
fost presiuni puternice pen
tru schimbarea generalu
lui, iar imaginea puterii a-
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S.C. „SCORPION COMPANY" SRL vin-j 
de la prețuri fără concurență următoarelei 
produse: 1

PUI IMPORT UNGARIA — 17 900 lei/i 
kg, inclusiv TVA 
PULPE PUI, IMPORT UNGARIA 
22 000 lei/kg, inclusiv TVA 
FĂINĂ ALBĂ, „BL 55“ — 3 400 iei/, 
kg, inclusiv TVA. ambalată la 1 kg | 
FĂINĂ ALBA „BL 55" — 2 500 lei/| 
kg, inclusiv TVA, ambalată în saci de® 
50 kg

Desfacerea se face prin depozitele din :
— C-tin Bursan, nr. 1, Hunedoara;
— Stand nr. 1 — Complexul Sîntuhalm;!
— DEVIL (fabrica de lapte) Deva, sau pe! 

bază de comandă, la telefoanele 717439 ;| 
232181.

IMPORTANT!
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re de suferit. Referindu-se 
la privatizarea în județul 
nostru s-a considerat că es
te complet necorespunză
toare. Procesul de reformă 
este încet șl se practică 
privatizarea preferențială, 
clientelară 
ceea ce 
populația.

Situația
lui este dramatică. Pleacă 
masiv oamenii, inclusiv 
minerii buni. Or. este ne
voie de specialiști mineri 

' pentru a continua activi
tatea în subteran. Feno
menul a scăpat de sub con
trol și este însoțit de de
gradarea vieții, de distru
geri etc.
• a a aaaa a aa^a a aaaaa a a aaa
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și dăunătoare, 
nemulțumește

din Valea Jlu-

Răspunzând întrebărilor 
ziarului nostru, dl senator 
Constantin Blejan a spus: 
• e foarte posibil ca des
tituirea șefului I.G.P. să 
fi fost rodul acțiunii ma
fiei Dar fenomenul a fost 
prea mult mediatizat. în 
orice caz, dl Gavril Dejeu 
este hotărât să facă ordine 
în Ministerul de Interne, 
urmând să aibă loc și al
te destituiri • la nivelul 
județului, colaborarea din
tre organizațiile partidelor 
politice din coaliție nu s-a 
îmbunătățit, tot din prici
na rolului de hegemon ce 
și-l arogă Partidul Social 
Democrat. (Tr.B.)

a a aaaa a a 9

I
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RENEL — GTDEE BUCUREȘTI, FTDEEJ 
DEVA, strada George Enescu, nr. 39, telefon I 
nr. 215750, intenționează să solicite de la > 
R.A. Apele Române —- Filiala Oradea avi- J 
zul de gospodărire a apelor pentru realizarea l 
lucrărilor de reparație capitală la LEA 20 KV . 
Buceș — OB I — Derivație Dupăpiatră , am- | 
plasate în comuna Buceș, localitatea Buceș- » 
Dupăpiatră, județul Hunedoara. i

Această solicitare de aviz este conformă J 
cu prevederile Legii apelor, nr. 107/1996.

Persoanele care doresc să obțină infor-} 
mâții suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărirea apelor, sau care do- | 
resc să transmită sugestii și recomandări, se

INFORMARE

TAUR
întâlnirile de afaceri nu vor da rezultatele £ 

t așteptate. Gândurile vă sunt împrăștiate, vă îngri- | 
jorează situația copiilor, dar nu este cazul. Riscați *

* să spuneți lucruri pe care le veți regreta Nu luați în * 
ț seamă reproșurile unui vecin. Odihna vă va spori *

• r..

l ’ 
1- 
« 

ji 
43
4 
1

1 î - -« Evitați investițiile spectaculoase. Dușmani' ascunși I 
J încenrcă să vă prindă în capcană. N-ar fi exclus să * 

I plecați într-o delegație. Vă preocupă relația eu per-1 
ț soana iubită. Certuri cu un șef sau cu o auteriU tfi. • 
1 l
• • FECIOARA • J.
41’ Partenerul de viață va primi bani și va face o ț. 
4 vizită. Evitați activitățile fizice. Atmosferă înăbuși- î 
j toare la serviciu. Cheituiți repede banii primiți, vă |
I certați cu colegii. Escapadă sentimentală, dar aten- f
* ție că s-ar putea afla. ț
* BALANȚA . !
« Nu reușiți într-o lucrare de mare anvergură. E- î 
J vi tați speculațiile. Relațiile cu prietenii pot îmbu- | 
I nătăți. Sâmbătă sunteți optimist și relaxat cum rar 7
♦ 
I* 
1 
4 
i 

1 ♦

I1 
î 
♦ 
I______  . .
j,fizică și mentală.

- - ■ I----- ---- _ ------ . ------- „ . _ . _ _ — 3 
Veți fi inspirat în tot ce întrepritn- I

I
GEMENI

Nu vă prea puteți aduna gândurile. Compromis f «T x. f---  .. — •---
»
e I* 
I 
î 

Agitație, multe drumuri. Un prieten vă trimite * 
a veste bună. Joi, obstacole insurmontabile. Parte- ’ 
nerul dv. are unele realizări financiare. Sensibili-» 
tale, lipsă de energie. Asocierea cu persoane mai ti- 4 

. nere vă avantajează. Vi se propune o afacere ren* j 
Ț labilă, dar vă lipsește încrederea. *

deți.

cu partenerul de viață. Veți împrumuta bani cuiva 
spitalizat. Fiți ceva mai modest dacă doriți să obți
neți sprijinul celor din jur. O vorbă spusă la întâm
plare s-ar putea să vă creeze probleme Cu colegii

RAC

LEU >
Familia vă sprijină în finalizarea unor lucruri. I 

Dușmani' ascunși I

s~a întâmplat în ultimul timp. Reuniune de 
O persoană are nevoie 
zerve față de dv.

de ajutorul dv, dar

RPION
avantaja. Manifestați

fami'ie. * 
are re- l

* 
1

interes î
SCO

Drumurile vă vor
pentru chestiunile oculte. Joi, obțineți o informat* 
utilă pentru serviciu. Starea psihică vă dă 
cap; va trebui să vă relaxați. O persoană de 
vă surâde, 
îngrijorare,

dar nu vă grăbiți 
probleme multe la

S A 6 E T A 
tensionate cu șefii.

căci riscați 
serviciu.

TOR 
dar nu din

bătâi d 
sex epus 1 
u„ âșec.f

I 
î » 

vina dv. |Relații ,
Joi, n-ar fi exclus să luați bani de la serviciu șl să-i , 
cheituiți pentru garderobă. întrevederi cu multă Iu-1 
me, ceea ce vă va încânta, dar vă va obosi. Aveți ; 
de rezolvat lucruri legate de o locuință. Situație î 
grea_ ta slujbă, unde aveți nevoie de toată energia I

j' CAPRICORN
Acordați atenție sănătății. O excursie v*ar prin- l 

• • ’ ■ -• *—- ~c----- *--------------------  -• - j---- 1

♦
♦
TI. . . . . . . . . . . . . . .
ț tuale. Este posibil să cheituiți pentru sănătate. Luni * 
ț plecați mai bine într-o delegație pentru a evita niște *

4
i]I1

de bine. Joi, zi bună afacerilor, vești bune și a doua J 
zi. Atmosferă 
drumuri. S-ar 
tajos, ceea ce

plăcută acasă, discuții 
putea să. semnați un 
vă va ameliora starea

despre niște l 
contract avan- | 
de spirit. j 
........................IVĂRSĂTOR 1

Veți rezolva probleme bănești. Obstacole în în-1 
cercarea dv. de a călători. S-ar putea să găsiți par- [ 
teneri pentru o afacere. Veți ajuta un coleg nou în | 
problemele ce Ie are de rezolvat. Activități intelec- 7

I

PEȘTI
Idei neașteptate, veți găsi soluții unor probleme. *

—’■ • •---- • — • • »
l
X

♦
I*
I

discuții aprinse cu șefii.

Primiți multe sfaturi legate de bani fi afaceri, dar 
n-aveți destulă energie pentru a le materializa. Evi
tați discuțiile în contradictoriu, căci sunteti impre
sionabil. Un prieten vă face o destăinuire importan
tă. Copiii doresc compania dv.; faceți-le pe plac. 
Atenție la cum conduceți duminică.

- ■ ■ - r--------- , __ j
pot adresa FTDEE Deva, Ia adresa sus-men- | 
ționată, până Ia data de 25.09,1997.
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•'CREDIT BANK DEVA
Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 24. 09. 1997, ora ■

10,00, la Orăștie, birou executor judecătoresc. !
— casă, situată în Turdaș, nr. 49, județul Hunedoara; I
— casă, situată în Orăștie, str. Vânătorilor, nr. 7;
— adăpost animale (fost CAP), situat în Dâncu Mic, județul Hune- I

I doara, 6885 mp; !
; — hală producție, situată în Geoagiu Sat (fost CAP), 525 mp. ’

Informații suplimentare la telefon 211853 sau la sediul Credit Bank | 
| Deva. |

CONDUCTORI Șl CABLURI ELECTRICE DIN CUPRU

de cea mai bună calitate. Ia cele mai convenabile prețuri, găsiți acum și 
de acum la sediul societății COMAT DEVA S.A. — municipiul Deva,; 
str. Depozitelor, nr. 5. t;»

Persoana de contact este ing. Duna Elisabeta, la tel.: 054 — 233137; >
■ 216269. *

UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE G0LD1S" ARAD
organizează

CONCURS DE ADMITERE ÎN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 1997IX:

:î - -;ț 223350; 211146 sau fax 054 —

l’tică!

: ■

ii
I t » 
I
I

ii
Condiții avantajoase pentru clienții interesați de o relație sistema-; I

•t '!l» Cu noi, instalațiile electrice casnice și industriale nu mai sunt o< 
problemă! ;l

'! •!WWWUWmMVVVWVWWWWVWVVVyV'WMJWVWWVVVVWUVWWUWWWWWWWMVAIW

1 orari zi locuri f.l. tocuri zi Incuri fi
de Drept UO 15 Colegiul Universitar Pedagogic

Faeulta f ea dt Marketing. de Institutori 50 •»
-Marketing-Corner! 70 70 Colegiul Universitar de Asistentă Socială (fi
• Administrarea afacerilor 110 9 Colegiul Universitar de CosmelicâMedicab (fi *

Facultatea de Medicină Generală 45 - Colegiul Universitar de Cadastru.Tipografie. i
Facultatea de Stomatologie 10 - Adtniaistrareâ Terittfiiiiii 7S *• ’
Facultatea de Educație Fizică si Sport 4S 60 Școala PaslUceala de Tehnică Dentară 75 •-
Facultatea de Sihnie l maniste 50 - Școala Postliceală de Birotică (fi «.

ÎNSCRIERI- în perioada ! -18 septembrie a.c. .la secretariatele facullâliloi-
Inlormatii w'weftei; !a telefoanele
05*-25KWlsau 057-256845 Campus Voncrirâr McdicinâGencra’â.Slomaiofogie-Scoaia ?o>tî’Cealj de

Dcrlafă.Drept.S'.nntelmanisic-Cok'îiu! ac Asisieatâ Socială. Colegiu* Dct!agogic
057-230416. ■ Mxkeiirig: Cohiul de ’CadeJia U57-2S4108 Educativ Fizică’Âi SfiorL 
•57- $0335 - Rectorat. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -

ROMWEST EURO S.R.L.
Caută în vederea dezvoltării distribuției renumitelor produse 

de gumă de mestecat Wrigley's Orbit, Spearmint,
Doublemint, JuicyFruit și Hubba Bubba 

REPREZENTANT VANZARI
IN DEVA ȘI HUNEDOARA

Condiții:
— vârsta 20—30 ani;
— permis de conducere și 

autoturism propriu

Se oferă:
— instruire în tehnici comerciale 

moderne;
— un venit foarte atractiv în acord 

cu vânzările;
— angajament pe termen lung. 

Din partea celor interesați, așteptăm un telefon la numărul
069-229060, 069-228464 și 054-720041.

(7989)

................................................. -»
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PIBLICITAie

I FELICITĂRI J

• Cu ocazia zilei de 
naștere a patronului Re
mus Borza și Monica, fa. 
milia Azamfiroaiei le u- 
rează „La multi ani“! An
gelica și Ioan. (5101)

C VÂNZĂRI- 1
JUMPÂRĂRlJ

• Vând Dacia 1310, sta.
re bună. Tel. 217768, după 
ora 19. "(7897)

• Vând apartament 2 
camere. Deva, Libertății, 
bloc turn, preț 65 000 000, 
negociabil. Tel. 616112.

(7877)
• Vând Dacia 1310, an

fabricație 1985, stare foarte 
bună. Tel. 229960. (8247)

• SC vinde spațiu pen.
tru producție, hală 90 mp, 
plus curte aferentă, do. 
tată cu apă curentă, ca. 
nalizare, curent trifazic, 
la Carmangeria Viile Noi. 
Tel. 211443. 232214. (7857)

• Cumpăr porci pentru
sacrificare. Tel. 211443, 
232214. (7857)

• S.C. CASSY Orăș- 
tie (fostul CAP) achi. 
ziționează porci la 7500 
Ici/kg. Plata pe loc. 
Informații, Orăștie, 9 
Mai, 90. tel. 233134.

(2370)

• Vând casă, anexe și 
grădină, nr. 17, tel. 673236.

(912052)
• Vând Saviem t,

caroserie metalică, stare 
de funcționare. Informații 
tel. 161, Pui, str. Republi
cii, nr. 1. (6283)

• Vând apartament 3
camere, parter, confort 
sporit. Hațeg, str. Sârmi- 
zegetusa, nr. 11, sc. A, 
ap. 1. (6284)

• Vând (schimb) teren 
intravilan Geoagiu-Băi cu 
Deva. Tel. 616590, după 
ora 20.

• Vând frigider Arctic, 
240 1. Informații Deva, I.L. 
Caragiale, bloc R, ap. 80. 
Vel. 613171, după ora 16,00.

• Vând apartament în 
bloc tip vilă, Brașov, zonă 
centrală, pod. (Posibilități 
mansardare, -pivniță mare, 
telefon, grădină. Informa
ții Deva, tel. 225045.

(7890)
• Vând urgent motor U

650. Informații Simeria, 
Piața Unirii, bl. 20. sc. D, 
ap. 31. (7892)

• Vând casă, curte, gră
dină, 320 mp. Hațeg, str. 
Mihai Viteazul, 20. Infor
mații Deva, tel. 230200.

(2753)
• Vând spațiu comercial

lângă piața rușilor și SRL. 
Tel. 223817. . (2752)

• Vând mașină Alba
Lux și cojoc bărbătesc. 
Tel. 232537. (2348)

• Vând canapea și două 
fotolii pluș verde, cuier 
stejar. Tel. 218686. (2347)

• Vând apartament două
camere ultracentral. Deva, 
tel. 224954. (2350)

• Vindem făină albă,
panificație, tip 600, preț 
1800 lei, făină neagră 1200 
lei, fără TVA. Tel. 054/ 
G41918. (2360)

• Vând garsonieră Hune
doara, teren pentru agre
ment, pavilion apicol. 
Tel. 623252. ((2492)

• Vând casă, dependințe, 
grădină 12 ari, Beriu, 178. 
Informații Orăștie, 642583.

(2371)
• Vând apartament 2

camere, cu telefon, plus 
îmbunătățiri, negociabil. 
Tel. 723676. (2182)

• Vând apartament 2
camere, decomandate, De
va, bdul N. Băl- 
cescu, tel. 715334. (2183)

• Vând patru tractoare,
marcă germană, diferite 
mărimi. Hunedoara, tel. 
723123. (2185)

• Vând urgent și con. 
venabil Renault 11 înma
triculat cu carte de iden
titate. Preț 4800 DM. Tel. 
054/224117, 233354. (33596)

• Vând apartament 2
camere, et. 2 Gojdu. Tel. 
660330 Deva. (33594)

• Vând apartament trei
camere Gojdu, multiple 
îmbunătățiri, avantajos. 
218116. (7850)

• Cumpăr porci pentru
sacrificare. Tel. 211413, 
232214. (7857/

foanele: 222195, 224785,
221902. (7894)

f ÎNCHIRIERII

• Caut garaj de închi
riat, zona centru vechi, 
Hunedoara. Tel. 714157.

(2184)
• Ofer pentru închiriat 

apartament două camere 
ultracentral. Tel. 614986, 
orele 17—18. (2346)

e Vând Ford Escort 
1,6, benzină, cu acte 
și piese rezervă. Te! 
225244. (7910)

• Vând SRL fără acti.
vitale înființată 1995. Tel. 
«25203. (7902)

• Vând urgent aparta
ment trei camere, gospo
dărie la țară. Informații Ia 
tel. 625181. (7901)

• Vând VIV Transpor
ter, rulotă comercială, în
matriculate. Tel. 227694.

(7870) 
o Vând teren arabil 58 

ari, zona poligon. Bălaia, 
nr. 13. (7898)

• Vând urgent camio
netă Tigrotto Steier 3,5 
tone, cisternă 5 tone. Si
meria, str. Biscarfa, nr, 74.

(7896) 
. • Vând sau schimb cu 
apartament casă central 
Orăștie . plus diferență. 
Tel.-642929. (2191)

• Vând cărămidă, țiglă,
coarne, grinzi. Chergheș, 
nr. 29. (7893)

• Vând și montez par
brize. Dcv.% str. Dragoș 
JȚodă. 11. Tel. 225075. 
225077. (2311)

Oferte de
SERVICII

• Meditez engleză orice
nivel, admitere, emigrare. 
Efectuez traduceri. 621609, 
seara. (2344)

• Administrația Teodor
angajează patiseri. Rela
ții tel. 230762, între orele 
8—15. (7911)

• Societate comercială
angajează agenți comer
ciali. Relații tel. 223092, 
după ora 21. (2485)

• Transport marfă lo
cal și în țâră cu dubă de 
2 t, tel. 222025. (7895)

(L LICITAȚII) )
' ■ ■•îi

• S.C. METALCIIIM S.A.
Deva, bd. 22 Decembrie, 
bl. 4, sc. AB, organizează 
în data de 29. 09. 1997 li
citație pentru executarea 
lucrărilor pentru centrala 
termică. Informații supli, 
mentărc la telefonul 051/ 
212814. (7891)

• S.C. AGROMEC S.A. 
Deva, str Depozitelor, nr. 
10, organizează licitații, vi
nerea, la ora 10, pentru 
vânzări de tractoare și 
mașini agricole, închirieri 
spații. Informații la tele

■ ■ â ■ ■

,w«
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• S.G. FORICON 
S.A. Deva — Comple
xul comercial — str. 
Dorobanți, nr. 28, tel. 
220763; 226051, int. 34, 
vă oferă la cele mai 
bune prețuri: materia
le de construcții • ci
ment • ciment alb • 
ipsos • var • plăci 
azbociment • faianță • 
țiglă — argilă roșie 
(import Serbia) • c- 
Iectrice • vopsele • 
chimicale • papetărie
• feronerie • instalații 
sanitare • hârtie igie
nică • șervețele, en 
gros. Orar: luni — vi
neri — 8—16, sâmbăta 
— 8—12.

(7846)
»—»—*—♦—

• SG CORALIS anunță 
începerea următoarelor 
cursuri pentru copii și a- 
du'ți, începând cu 20. 09. 
1997: inițiere în utilizarea 
calculatoarelor și secretariat 
computerizat; contabilitate 
asistată pe calculator. 
Cursurile sunt avizate de 
Ministerul învățământului, 
la absolvire se acordă di
plomă. Vindem calculatoa
re I.B.M. 386; 486; second 
hand, angajăm contabil 
șef, angajăm vânzătoare. 
Tei. 231951; 625110.

(7889)
• Consiliul de admi

nistrație al SC Sapruc 
SA Deva, Aleea Atelie. 
relor, nr. 1, convoacă a- 
dunarea generală extraor
dinară a acționarilor la 
data de 29 septembrie 
1997, ora 14, la sediul 
societății. In cazul neîn-

deplinirii condițiilor ce. 
rute de Ordonanța nr. 5/ 
1997, a doua adunare ge
nerală se va convoca în 
același loc pe data de 
15 octombrie 1997, ora 14. 
Relații tel. 054/214591.

(OP)
• Solicit încărcătură De

va sau în traseu spre 
Galați pentru izotermă 10 
tone care pleacă goală pe 
data de 21 septembrie 
1997. Relații tel. 6168761

(2345)
• Pregătim persoane ti

nere dinamice pentru vân. 
zări directe. Posibilitate 
de avansare rapidă și 
câștiguri mari. Atenție! 
Locuri limitate. Sunați 
dzi 627527. (7903)

• SC Tea Farmex SRL 
Hunedoara anunță inten
ția de autorizare, pentru 
protecția mediului, a spa
țiului din Hunedoara, str. 
Viorele, nr. 6. Sugestii 
și sesizări in termen de 
15 zile la APM Deva.

(2181)
• Casa de amanet „La- 

krîs*' Deva — Hunedoara 
primim aur, 40 000 lei/ 
gram, fără comision îna-

+.?, televizoare color, 
oferind sume mari. Tel. 
627655, 718641 și 092/
281368. (2180)

L Pierderi 1
• Pierdut abonament 

gratuit pe numele Mu- 
reșan Lucreția, eliberat 
de RATP Hunedoara. 11 
declar nul.

• Pierdut buletin de 
identitate și carnet de șo
maj pe numele de Bota 
Iosif. Se declară nule.

Qecesl 1
• Soția, copiii, frații, 

nepoții și ginerele a- 
nunță cu nemărginită 
durere încetarea din 
viață a iubitului lor 
soț. tată și bunic.

MOISE MAGDA 
la numai 58 ani. în
mormântarea va avea 
loc astăzi, 16 septem
brie 1997, ora 14, in 
comuna Ccrtcj, sat 
Bocșa Mică. (7906)

j TOAMNA MUZICALĂ HUNEDOREANA |

IGea de-a KVII-a ediție a „Toamnei muzicale I 
hunedorene** a debutat ieri, la Hunedoara, cu tra- ■

Idițiohalul recital de vioară al maestrului Ștefan I
Ruha (acompaniat la orgă de Ecaterina Botar), sus- ■

I ținut la Biserica Catolică. Astăzi, începând ou ora I
17,30, Clubul „Constructorul OT“ găzduiește un r«- ! 

I citai de chitară clasică, în interpretarea lui Nicolae I 
(* Szekcly, Mihai Jianu și Octav Petru. în finalul a * 

cestei ediții organizată de Radio Color și de Clubul I 
x „Constructorul" din Hunedoara, va avea loc un alt ■ 
■ recital de vioară și chitară clasică...al soliștilor Mo-| 
. nia Chiriac și Alexandru Cretescu din Timișoara. ■ 
|(G.B.) ‘ |

LANSARE DE CARTE J
Astăzi, 16 septembrie, la librăria „Casa Cărții" | 

din Deva (ora 15,00), SC Rețeaua librăriilor „Bibljo- I 
for" din Deva lansează volumul de larg interes pen- I 
tru locuitorii județului nostru: „Cartea galbena a I 
județului Hunedoara" - Cartea adreselor utile. (G.B.) I

S.C. ULPIA S.A. DEVA
I Datorită neindeplinirii condițiilor statutare, ■ 
J adunarea generală din data de 10. 09. 1997 se | 
i amână pe data de 24. 09. 1997, ora 16,00, la ■ 
. Casa de Cultură, cu următoarea ordine de zi: I 
' 1. Analiza activității Consiliului de ădmi- j
- nistrație.

2. Revocarea Consiliului de administrație. | 
? 3. Alegerea noului Consiliu de administra- ;
î ție. (2499) I

. . .-y —
/ • y.y.y • w.y.y;

ROMANIA
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* J 
1
4 PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA 

I j
♦

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 484/ 
1 1997, publicată în Monitorul Oficial al Româ- 
iniei nr. 235/8. 09. 1997, ÎN ZIUA DE 12 OC- 
jTOMBRIE 1997, VOR AVEA LOC ALEGERI 
jPENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR AL ORA- 
JȘULUI SIMERIA, care constituie Circumscrip- 
J ția electorală nr. 11, din cadrul județului Hu- 
J nedoara.
1 Aducem la cunoștința celor interesați că 
4 potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 70/1991 
«privind alegerile locale (republicată), în cazul 
I acestor alegeri parțiale, campania electorală 
fse reduce la jumătate (30 de zile) ca de altfel 
| și termenele prevăzute de lege, cu excepția 
ț celor de 24 de ore.

| TRIBUNALUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

4 COMUNICAT

f în data de 16 septembrie 1997, ora 14, 
I sediul Tribunalului Hunedoara, din strada 
(Decembrie, nr. 35, se va efectua tragerea 
“sorți pentru <'

la
1 

la 
__ r________ desemnarea celor 5 judecători

* membri ai biroului electoral județean precum •
* și a președintelui și locțiitorului biroului elec-
1 toral de circumscripție, în vederea alegerii pri- (
1 mărului orașului Simeria, din data de 12 oc-
jtombrie 1997.

1__
| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI- 
I HUNEDOARA

Președinte, 
IOAN ARDELEAN

4 Organizează licitație în data de 18. 09. 
4 1997, în vederea vânzării următoarelor imo- 
4 bile, situate în Răcăstie:
4
4>

1
— sediul administrativ;
— fermă 100 cap. vite.

- Licitația va avea loc la ora 10,00 la sediul 
4Consiliului local al municipiului Hunedoara, 
«situat în strada Libertății, nr. 17, în fiecare 
«joi a săptămânii până la adjudecarea celor 3 
* imobile ce fac obiectul licitației.

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

___ ____ _ ___
ÎTel. — fax: 054/770570.

la
I r 
!S.C. „IIAȚEGTRANS" S.A. HAȚEG

Str. Horea, nr. 87/A, județul Hunedoara. •
* -- }I IUI, — ICiJVa I IUJIU, |

Organizează licitație publică in data de •
12. 10. 1997 și 9. 10. 1997, ora 10,00, la sediul ț 

j societății. Se oferă spre vânzare mijloace fixe Ț 
J uzate (autocamioane, autofurgoane, remorci, 7 
J autobuze). ’
J Documentele de înscriere și participare la • 
J licitație se depun Ia sediul societății până la f 
j data de 27. 09. 1997, ora 12, pentru licitația Ț
j din 2 octombrie 1997, respectiv 4 octombrie * 
41997 pentru licitația din 9 octombrie 1997.
j Taxa de înscriere și participare la licitație *

- - - - - - - --- - - * “ * 4
I ♦

4 de 10 000 lei și garanția de licitație de 10 la 
I sută din valoarea licitată se depun la casieria 
I unității.
4 Informații suplimentare la sediul societății 
4 sau la telefon 054/770570. (2497)

I
I

i
I
i
Ițic, max. 30 ani (sau absolvenți); j

— cofetari patiseri;
— reprezentanți vânzări, jud. Hunedoara. f 
C.V. se trimite pe adresa : Deva, str. Că- '

4 lugărcni, nr. 14, însoțit tie foto tip buletin sau! 
4 pașaport. (2490) j
I ' !

 * •

i

I
4

panifica- ț

SOCIETATEA ROMÂNO — ISRAELIANĂ
ANGA.JEAZA :

— ingineri industrie alimentară

-■»—•—
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