
Permanent în contact cu 
lumea. Aceasta este de
viza, devenită de acum 
realitate și pentru muni
cipiul Deva, care călău 
zește activitatea firmei 
Goldstern GSM. firmă ro
mâno — germană, distri. 
buitor autorizat Mobil 
Ror , importator direct de 
telefoane mobile si acce
sorii GSM.

Câteva detalii în legă
tură cu activitatea și ofer
tele firmei — care vinerea 
trecută și-a deschis și o 
reprezentanță zonală la 
Deva. situată în bdul 
Decebal, la parterul blo
cului 15 — ne-au fost 
oferite de către patronul

Dialog-prin Goldstern GSM-la Deva
acesteia, dl. Andrei Cu- 
bițchi. între altele, cum 
a subliniat șl la deschide
rea oficială a reprezentan
ței GSM, Global System 
for Mobile Qomunicațion 
este cel mai răspândit 
sistem în telefonia mobilă, 
adoptat în prezent în peste 
100 de țări, practic ope
rând pe toate continentele. 
Operatorul român de tele
fonie mobilă GSM, prin 
serviciul Dialog, asigură a- 
bonaților săi o largă rețea 
de acoperire națională, 
fiind posibil ca de servi

ciile acesteia să poată 
beneficia în anul 1998 a- 
proape 90 la sută din 
populația țării noastre.

Venind în întâmpinarea 
unei asemenea oferte, prin 
intermediul firmei Gold, 
stern (în traducere Stea
ua de aur) GSM se asi
gură posibilitatea ca po
tențialii abonați să intre 
în posesia modelului de 
telefon celular dorit, pre
cum și a accesoriilor ne
cesare. După reprezentan. 
țele de la Timișoara, A- 
rad, Lugoj, Garanșebeș și

Turnu Severin, iată că de 
acum există posibilitatea 
ca și de la Deva să poată fi 
procurat telefonul GSM 
model Philips (cu toate 
variantele sale), Siemens, 
Panasonic. Nokia. Ericsson, 
Motorola, Sony, Mot Star* 
tac, precum șl accesoriile 
de care este nevoie. în 
același timp, l ene*iciari- 
lor le sunt oferite, la re
prezentanță, toate infor
mațiile în legătură cu do
cumentele necesare pentru 
a deveni abonat la Dia
log, cât și serviciile pri

vind apelurile de urgen
ță, serviciul Clientelă Dia
log, mesageria vocală, a- 
pelurile redirectiunate. res- 
tricționarea ap»j'jriior, ser. 
viciu] Roaming (ea-e per
mite abonatului să apele
ze și să fie apelat în că
lătoriile sale în toate ță
rile Europei cu care Dia
log are încheiate aseme
nea acorduri). De aseme
nea, potențialii abonați 
pot cunoaște, V t la repre
zentanță, formulele de 
abonament practicate — 
respectiv Dialog 50, Dia

log 150 și Dialog 300, care 
sunt accesibile, în raport 
de exigențele și de buge
tul beneficiarilor.

Din discuția purtată cu 
dl Cubițchi am reținut că 
acum firma Goldstern GSM 
are in preocupări și des
chiderea unei reprezentan
țe în București, precum 
și prezența la Tibco '97, 
subliniind că nu se teme 
de concurență, dorind, tot
odată, ca pe piață să fie 
firma cea mai bună.

NICOLAE TlRCOB

(Continuare în pag. a 8-a)

CUVÂNTUL
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Alternativa României

Recenta conferință »lc 
presă a Partidului Alter
nativa României ce a avut 
loc la Deva a dus în a- 
tenția gazetarilor o seamă 
de chestiuni de larg 
teres pentru județul 
nedoara, dar mai 
tru V J.ea Jiului.

Spunem acest 
trucât. cilăttittj de 
tcle organizației 
loan Coste] și reprezentanți 
ai acesteia, la 
cu ziariștii au 
zenți o parte 
perțlî care au 
programul de relansare so
cială și economică propus 
de Partidul Alternativa 
României — „Un viitor 

'pentru Valea Jiului". Este 
vorba de Arin Stănescu 
(legislație), Nicotae Tur- 
dcanu (rcfsOrsc minerale) 
și l’aul Mitr-' (finanțe — 
băncii. A fost, de aseme
nea, prezent Alin Gabriel 
Zăinescu, coordonatorul 
biroului de presă al par
tidului
Cei prezenți au prezentat și 

alte două programe proprii: 
„Problema Națională" și 
„Pentru o ■nouă politică 
bugetară".

în
vom 
tiuni 
Văii 
tidul Alternativa 
nici.

S-a precizat că 
mul vizează relansarea ac
tivității economice din 
Valea Jiului, că problema 
globală a regiunii poate 
fi rezolvată numai cu o 
foarte puternică voință 
politică a partenerilor din 
alianța aflată la guver
nare, care să-și depășească 
toate Interesele personale 
și de partid.

in- 
Ilu- 
pen-

lucru în- 
președin- 
județenc,

Întâlnirea 
fost pre. 
dintre ex- 

întocmit

rândurile ce urmează 
prezenta câteva ches- 
legate de

Jiului văzut
viitorul 

de Par- 
Româ-

progra-

P.H.L VIZEAZA PRIMARIA 
DIN SIMERIA

/•WWAM'.MAV.'A’.'.V.W.WV.V.V.W.W.’
1N ZIARUL DE AZI: • O conferință dc^ 

•.presă „la indigo**; • Horoscop; • Dus-întorsî; 
I între Ordonanța 22 și 9; • Sport; • Club T;î;
• Cea de a doua jumătate a paharului sau nc-î 
voia de optimism; • Mică și mare publicitate. 5

MVW

PRECIZARE
Prin Ordonanță a Gu

vernului. publicată în Mo
nitorul Oficial, partea I, 
nr. 200/20 august 1997, s-a 
stabilit ca în ultima du
minică a lunii octombrie 
a.c., ora 4,00, să devină 
ora 3,00, oră practicată în 
țările Uniunii Europene. 
Ne cerem scuze cititorilor 
noștri fideli față de mo
dul eronat asupra orei de 
iarnă în care i-am infor
mat prin nr. 1987/4—5 oc
tombrie a.c.

VREMEA

Vremea va fi frumoasă 
și în încălzire, c> cer de
gajat. Vântul va sufla în 
general slab. Dimineața se 
va semnala ceață pe văi. 
Minimele vor oscila între 
6—10 grade C, iar maxi
mele între 20—24 grade C.

■ (Andrei Iurcsicsin).

Ro- 
pro- 

blemele din Valea Jiului 
se vor rezolva printr-o 
descentralizare reală, prin 
care rolul statului să fie 
preluat treptat de către 
comunitatea locală. în mo
mentul de față societatea 
civilă este slab- reprezen
tată, de aioi și lipsa de 
competență și de respon
sabilitate a unora din re.

Partidul Alternativa 
mâniei apreciază că

Conferința de presă 1- 
nițiată de filiala județea
nă a FNL, ce s-a desfă
șurat vineri, 3 octombrie 
a.c., a avut un singur punct 
pe ordinea de zi : prezen
tarea candidatului la func
ția de primar al orașului 
Simeria. din partea respec
tivei formațiuni politice.

Alături de dl senator 
Constantin Blejan, la con
ferința de presa au fost 
prezenți reprezentanți 
filialei județene.

Candidatul la funcția de 
primar al orașului Sime
ria este ing. Vasile Liviu 
R. Bădilă, prezentat ca

CONFERINȚE DE PRESA

sunt

prezentanții administra
ției. Inițiativa privată și 
adaptarea Ia mecanismele 
economici de piață 
încă reduse.

în programul amintit se 
arată că Valea Jiului a 
fost marginalizată de multe 
ori de structorile de con
ducere de la nivelul ju
dețului. resurse destinate 
Văii Jiului fiind deturnate 
de cei ce conduc din ca
pitala județului. Din masă 
de manevră, locuitorii din 
Vale trebuie să se trans
forme în actori al schim
bării, să-și recapete res
pectul și încrederea de 
sine. în acest context, co
munitatea locală trebuie 
să devină liberă să decidă 
asupra viitorului său.

Programul propus 
Partidul Alternativa
mâniei cuprinde o sume
denie de probleme legate 
de asistența socială, edu
cație, administrație locală, 
comunicații, rețeaua ru
tieră, agricultura, protec
ția mediului, finanțe.

da 
Ro-

VALENTIN NEAGU
T

ai

unul dintre cei mai vechi 
și destoinici membri ai 
partidului. De altfel, s-a 
apreciat că Simeria a fost 
și va fi condusă de libe
rali.

Liviu 
ani, iar 
director
„Re va"
1992 este consilier în 
siliul local.

Sub genericul „Iniția
tivă — Competență — Se
riozitate", candidatul a

Bădilă are 51 de 
în prezent 
executiv al

S.A. Simeria.

este
S.C.
Din 

Con-

prezentat un bogat program 
electoral, ce cuprinde di
verse laturi ale vieții eco
nomice și sociale din oraș 
și localitățile aparținătoa
re.

între cele mai importan
te obiective cu care se 
prezintă — în fața alegă
torilor pot fi menționate 
terminarea casei de cul
tură, începerea și finali
zarea lucrărilor de cana
lizare în zona de est a o- 
rașului, modernizarea cen
tralei telefonice, moderniza
rea rețelelor și a centralelor 
termice, construirea de lo
cuințe sociale și pentru 
vânzare pe strada Atelie
relor, modernizarea 
lor canalizate și a 
ficării.

Se are în vedere, 
semenea, efectuarea 
parații capitale și 
te la școli și grădinițe, 
executarea de reparații ca
pitale și modernizări la 
Dispensarul uman din Si
meria și satele aparțină
toare, finalizarea repara
țiilor la sala de sport, în
frățirea orașului Si mor1 a 
cu orașul Marlawclz din 
Belgia.

O seamă de obiective 
vizează localitățile Sîntan- 
drel, Bîrcea Mare, Săulești, 
Uroi și Simeria Veche.

V. NEAGU_*_* • * * . .

străzi - 
radio-

de a- 
de re- 
curen-

1 

j

control al activității poștale din județul Hunedoara, 
'țne-a făcut cunoscut faptul că, in baza listelor intoc- . 
t mite de la comune, orașo și municipii, au sosi> cele * 
«peste 169 000 cupoane pentru agricultorii din județul »
2 nostru, a căror distribuire începe din ziua de 7 Oc » 
Jtombrie a.c., prin oficiile poștale și prin factorii poș- i 
I tali. Această operațiune se va încheia la data de 15 ( 
ț noiembrie, iar valabilitatea cupoanelor expiră Ia | 
țdata do 5 decembrie a.c.
« De menționat că distribuirea acestor cupoane i 
|se efectuează gratuit. (N.T.) •

DE AZI ÎN JUDEȚUL NOSTRU ÎNCEPE

DISTRIBUIREA CUPOANELOR 
PENTRU AGRICULTORI

Dna Linica Cărpinișan, de la Inspectoratul de I 
i

■■■ ■

IN 
dis. 
ho- 
ter-

• SUSPENDĂRI 
PNTCD. Colegul de 
ciplină al PNȚCD a 
tărât suspendarea pe 
men de un au din partid
a senatorului Constantin 
Ticu Dumitrescu, Motivul? 
Ofensă adusă liderilor 
partidului, generată de 
conflictul declanșat în ju
rul proiectului Legii pri
vind accesul la dosarele 
fostei Securități. O aseme
nea sancțiune îl paște și 
pe un alt „indisciplinat** 
al PNȚCD, senatorul Geor
ge Pruteanu.

• A INTRAT IN VI
GOARE NOUL COD VA
MAL. La 1 octombrie a.c. 
a intrat *n vigoare noul 
Cod Vamal al -nâniel.

• CAZUb „SEVERIN'" 
FACE VALURI. Declarația 
ministrului de externe, 
Adrian Severin, potrivit 
căreia, anumiți șefi de 
partide și conducători de 
ziare ar face jocul unor 
agenții de informații stră
ine, a ținut și în cursul 
săptămânii trecute capul 
de afiș al presei, a gene
rat discuți) la nivelurile 
puterii. Ministrul Culturii, 
Ion Garamitru, a cerut 
demisia din funcție a lui 
Adrian Severin, întrucât 
afirmațiile ministrului de 
externe ar fi degradat î- 
maginea României pesta 
hotare.

• FESTIVALUL DRA
MATURGIEI ROMANEȘTI.

complet diferit l'ață 
cel vechi, existent 
1978. Se apreciază că prin 
aplicarea noului Cod Va
mal se va reuși elimina
rea deficiențelor șl con
tradicțiilor din vechea le
gislație vamală.

• CONGRESUL UDMr 
N-A ADUS NOUTĂȚI. Ea 
sfârșitul săptămânii tre
cute a avut loc, la Târgu 
Mureș. Congresul UDMR. 
Lucrările 
fără convulsii, 
di ■ conducerea 
au dat replic, 
radicalilor Tokeș 
Katona Adam și celorlalți 
la acuzațiile acestora pri
vind minima rezistență față 
de drepturile cerute de 
minoritatea maghiară. Nu 
s-au produs schimbări în 
funcții.

La Timișoara a debutat, 
la sfârșitul săptămânii 
trecute, Festivalul dra
maturgiei românești — 
manifestare culturală care 
a reunit cunoscuți actori 
din Timișoara. București, 
din alte orașe ale țării, 
în spectajo'e teatral» de 
înaltă ținută artistică.

s-au desfășurat 
Moderații 

Uniunii 
consistente 

Laszlo,

• SALONUL AUTO 1997. 
în trei octombrie s-a des
chis în Capitală Salonul 
Auto și Accesorii Bucu
rești 1997. Expoziția, de 
anvergură internațională, 
cuprinde autoturisme de 
oraș și de teren, motoci
clete și accesorii, vehicule 
industriale, remorci, ca
roserii speciale, autoturisme 
sport și de competiție etc. 
Salonul se închide în 12 
octombrie.

8 î.'.rr
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Conferința de presă des
fășurată vinerea trecută 
în organizarea Sindicatu
lui Energeticienilor din 
F.T.D.E.E Deva s-a su
prapus exact ca tematică 
unor precedente acțiuni 
similare. Catalizatorul ne
liniștii sindicaliștilor îl re
prezintă iminenta dema
rare a programului de re
structurare în RENEL. E-

context european de libe
ralizare a pieței energiei 
și cu specificitatea româ
nească in domeniu. „Pro. 
testul nostru de acum —- 
se arată m notă — este 
consecința respingerii sis
tematice de către Admi
nistrație a unui dialog 
social in această problemă 
(a restructurării — n.n.),
iar oportunitatea ieșiriț în

î REVISTA NAȚIONALA î 
» 

Caută reprezentanți locali. Trimiteți C.V. J 
| la C.P. 146, O.P. 74, sectar 6, București. |

S.C. „UZO BALCAN TRANS" S.1LL. 
HUNEDOARA

Str. Libertății, nr. 12.

OFERĂ

O conferință de 
presă ,/a indigo"
xistă temerea că acest 
proces va fi demarat fără 
a se ține cont de opinia 
«indicatelor din ramură 
și pe o „rețetă" ce nu 
convine acestora. Dacă 
adm.nistrația RENEL sus
ține o restructurare prin 
separarea u organizații 
distincte a activităților de 
producere. transport și 
d'.itribuție .» ânzare) a e- 
nergiei et» •r.ric» sindica. 
tele milita pentru 
rest urtLr„re integrată cu 
păstrarea sub cupoia vii- 
toriei soc’ tăț> naționale 
de electri-itau a tuturor 
celor trei »ct>vități

Intr-o notă de protest, 
semnată de d> Adolf Mu- 
reșan. lider sindica) al 
Sindicatului Energpticieni- 
lor din F.T.D.E.E. Deva, 
component a) Federației 
Naționale a Sindicatelor 
din Electricitate „Univers1 
«e arată că federația s-a 
implicat să formuleze un 
concept de restructurare 
realist, armonizat cu noul

“tradă est* dată de urgența 
unor acțiuni În tărite re 
cent de Cjnsu>ui de Ad
ministrație RENEL de de
zintegrare .1 Sistemului E- 
r.ergeti Nat-cnai Intre 
-cest-a fguitază și sepa
rarea a *. viUl iior de trans
port și distribuție a rețe
lelor, fără cn acțiunea să 
fi r.-zuitat din studii pro
fesionale de fezabilitate în 
materie".

In acest context sindica
liștii solicită stoparea tu
turor acțiunilor neconcor
dante cu un cadru institu
țional aprobat în ceea ce 
privește organizarea in
dustriei energiei electrice 
in România, lntr.un con
text mai iarg, Blocul Na
țional Sindical — B.N.S., 
ce integrează și Federația 
„Univers", prin filiala sa 
județeană, și-a tăcut cu
noscute ■ serie de reven- 
<’<«n refe.-tiare la mo. 
d”l în car» actuala putere 
trft.ază sincicrtele și re- 
P'rma. (A &>

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL CALAN • 
! CENTRUL DE EXECUȚIE BUGETARA CALAN ’ 

j ANUNȚA: !
Se solicită oferte pentru executarea urmă- ! 

I toarelor lucrări:
• «

— Contorizarea agentului termic la toate | 
j unitățile școlare din orașul Călan. •

— Consolidare acoperiș sala sport Ia Gru- ! 

I pul Școlar Industrial Călan. |
» .

— Reparații acoperiș școala orașul vechi | 
î Călan. i

S.C. VANATOR L ȘI PESCARUL S.R.L. j 
BUCUREȘTI )

I

ii
ANGAJEAZa ț

Gestionar cu îndeplinirea condițiilor Legii I 
nr. 22/1969. ț

Informații suplimentare se pot lua de la ț 
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor \ 
Sportivi Hunedoara cu sediul in Deva, str. G. ț 
Coșbuc, nr. 21 — director sau contabil șef 1

ii
ii

Prin depozitul situat în Deva, str. Ardea
lului, nr. 1, sediul „ROMCEREAL”.

Făină import:
Tip BL 80 — 2170 Iei
Tip BL 55 — 2350 Iei
Tip BL 55 ambalată la pungi de 1, 2, 5 

kg — 2800 lei
Făină indigenă:
Tip 480 — 2050 lei
Tip 550 — 1850 lei
Tip 630 — 1850 Iei
Tip 780 — 1650 lei
Tărâțe grâu — 700 Iei.
Paste făinoase vrac — 5100 Iei.
Prețurile nu includ T.VA.
Relații la telefon 092/227592. (3032)

^•.V.'.'.,.,AW/A\WV.YMSWAVAV/,7sW.,.W.SV/AWAVAWMWVW

S.C. MOL ROMANIA S.R.L.ț

ANGAJEAZĂ PENTRU ORAȘTIE

LA COMPLEXUL DE DESERVIRE CARBURANȚI TIP MOL 2 000.

• ȘEF COMPLEX DE DESERVIRE • VÂNZĂTORI — VANZATOARE

I 
t;

Condiții:
— studii supericire tehnice
— cunoaștere utilizare P.C.
— permis de conducere categ. B
— vârsta minimă: 30 ani
— garanție materială

Condiții:
— studii medii (liceu)
— cunoaștere utilizare P.C.
— vârsta minimă 22 ani
— garanție materială

Prezintă avantaj:

— experiență anterioară în domeniu
— personalitate comunicativă, serviabilă
— limba maghiară engletă sau germană

Persoanele interesa'e vor trimită: CV scris de mână, fotografie, copie după diploma 
de studii, cazier judiciar până la data de 15. 10. 1997 la adresa:

S.C. MOL ROMANIA S.R.L.
Bdul Decebal, nr. 2—4. 
2900 — ARAD.
Informații la telefon: 057^280895.

ii
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MARȚI. 7 OCTOMBRIE

(_______TVR1_____ )
6,00 RDinănia: ora 6 fix!; 9.00 TVR 

Cluj-N.; 10.05 TVR lași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12.05 Misterele S.P. (r); 13,00 
Secretele nisipului Cri: 14,10 Șeicul (r); 
15,00 Em. pt. persoane cu handicap; 15,30 
Ecclesias: *97; 16.00 Em. in Ib. maghiari: 
17,10 D.a: 17,35 Strada Libertății ts); 
18,00 în flagrant: ÎS,30 Interactiv Tel-joc 
(ts); 19,00 Sunset Reach ts». 20,00 Jur
nal; 21,00 Puritana tdramă Fr *86); 22,35 
Reflecții rutiere; 23.00 Jurnal; 23,15 Mag. 
sportiv. 23.30 Canary Wharf (s); 23,55 
Universul cunoașterii (do); 0,45 Portret 
fn oglindă.

( TVR2 ]
7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews:

8,30 D.a; 8.55 Bavwatch (r); 9.55 Memo

ria exilului românesc (r); 10,30 Savannah 
(r); 1130 Canary Wharf (r); 12.00 Sunset 
Beach (r); 12,45 Scena (r); 13,30 Fată-n 
față (r); 14.00 Conviețuiri; 15,10 Limbi 
străine: franceza; 1535 D.a; 16,00 Mi- 
caela (s); 16,55 Șeicul (s); 18,00 Hei-rup 1: 
19,00 Dosarele istoriei; 20,00 Secretul (s); 
21,00 Sensul tranziției; 2230 Teatru TV: 
„Subprefectul* de Duiliu Zamfirescu;
23,30 Pelerinaje (do); 0,00 Muzică sim
fonică; 0,30 TVM Mesager.

( flHTEMB I )
6,30 Tele-Dimineata; 9,40 Viitorul în

cepe azi (r); 10,30 Dezastru nuclear (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s). 13,10 Mil
lennium (r); 14,00 Știri; 1430 Decepții 
(dramă SUA 1985, p.l); 16,00 întoarcerea 
Sfântului (s); 17,00 D.a; 17,30 Telerebps: 
18,00 Cafea cu parfum de femeie ts): 
19,00 Observator; 19,45 Singura In noap
te (f.p. Fr. 1995); 21,30 Legea lui Burke 
(s); 2230 Milionarii de la...; 0,00 Aphro- 
disia; 0,15 Teleshopping.

[ ANTENA I - TU-DEVA)
8,00 — 14,00 Reluări; 17,00 Preciosa (s); 

17,40 D.a; 18,05 Zoo (s); 19,10 Casa de
nebuni (sj; 19,30 Farmacia de gardă (s); 
20,00 Maratonul (f.a.); 22,30 Brigada de 
șoc (s); 2330 F.a.: Willie; 0,30 Serial e- 
rotic; 130 Videotext

t PBO - TV )
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9.45 Sledge Hammer
(r) ; 10,15 MASH (s); 10,45 Sport la minut;
11,00 Golden Boy (f/r); 12,55 Știri; 13,00 
Deșteaptă-te. române ! (r); 14,30 Maria
(s) ; 15,30 Tânăr și neliniștit (s): 16,15 
Șoapte de iubire (s); 17,00 Știri; 17,15 
Profesiunea mea — cultura; 18,25 Știri; 
1830 Cine este șeful? (s); 19.00 Știi și 
c4stigil (CS); 1930 Știri; 20,15 Spitalul 

de urgentă (s); 21,15 Secrete de familie 
(s); 22,05 Știri; 22,15 Fam. Bundy Is);
22.45 Sledge Hammer (s); 23,15 Știri;
23.45 Context (thril)er IL 1976). 2,45 Știr;

( PBO - TV - DEV* ]
6,15 — 6,45 O poveste adevăr. ; 6,45 — 

7,00 Știri locale (r); 22,05 — 22,15 Știri 
locale.

( DEVASâT ♦ W_)

8,00 — 13.30 Reluări; 14.00 Vklcotext; 
17,00 Preciosa; 17,40 Desene animate; 18,05 
Zoo; 19,10 Casa de nebuni; 19,fl Farma
cia de gardă; 20,00 Maratonul Je la Stock
holm (f); 21.30 Safari; 22,30 Brigada de 
șoc; 23,00 Willie (f): 0,30 Serial erotic;
1.30 Videotext.

•:xx:xx::-x::x-xx<v:-’W/:-fW7!w!:::< v.V.V.;.' << ■x-X;X-z<:qTv!
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DIVIZIA A
Oțelul Galați a revenit 

în frunte

I

1

• La prima înfrânge* 
re a liderului. Oțelul Ga* 
lăți a revenit in fruntea 
Clasamentului • Der- 
by-ul etapei a X*a s-a 
Încheiat nedecis, însă 
Rapidul a urcat pe locul 
doi • Victorii prețioase 
ale lui D'namo Ia Cluj ți 
Universitatea Craiova 
Jiul Petroșani.

care (poate) 
să nu vină 
susținători ai 
Meciul s-a 

nivel

la

*

ț
4

Etapa a X-a din 
vizia A s-a încheiat 
mtnică seara târziu, 
derbyul Steaua — 
pid. Desfășurat la 
ord târzie, publicul 
a fost așa numeros
s-ar fi așteptat gazdele, 
nu și conducerea clubu-

Dl- 
du- 
cu 

Fta- 
acea 

nu 
cum

lui militar 
ar fi dorit 
prea mulți 
Rapidului, 
ridicat la un bun
tehnic șl spectacular. cu 
perioade de joc foarte 
bune ale ambelor forma
ții. Cu toate că milita
rii au înscris imediat 
după pauză de două ori 
vnn Cătălin Munteanu 
și Roșu, oaspeții nu s*au 
recunoscut învinși. Dim
potrivă. au devenit mult 
mai incisivi, 
strând că au 
să-și însușească 
lui Mircea Lucescu.
în 10 minute, 
doilea gol al steliștilor,

demon- 
început 
lecțiile 

Și 
după al

Rapidul a reușit egala- 
rea prin Marinescu 
Tărțău.

La Bistrița, F.C. 
geș a evoluat destul 
departe de condiția sa de 
lider. Argeșenii n-au mai 
manifestat cunoscuta lor 
poftă de joc. Și nu este 
de vină numai lipsa lui 
C. Barbu... Oricum, F.C. 
Argeș nu va reveni cu 
ușurință în „fotoliu”, 
lupta pentru primul loc 
se va da intre Rapid, 
Steaua și probabil F.C. 
Național Nu trebuie ne
glijate nici Universitatea 
Craiova și Dinamo.

tn zona 
mișcătoare". Jiul se 
molește mereu de 
etapă la alta. dar 
F.C. Chindia, „U" 
și F.C.M. Bacău nu 
bine. Timp mai este. însă 
revenirea întârzie 
mult, recuperarea 
foarte grea pentru aces
te formații aflate în su
ferință.

Ar
de

.nisipurilor 
nă- 

la o 
nici 
Cluj 
stau

prea 
fiind

REZULTATELE
2— 2: Oțelul Galați 
Petroșani — Univ. 
F.C.M. Bacău 2—0: 
1—0; „U« Cluj — 
F.C. Chindia 4—1;
3— 2; Farul C-ța — Petrolul Ploiești

ETAPEI : Steaua — Rapid 
— Foresta Fălticeni 3—0; Jiul 
Craiova 2—5; F.C. Național — 
Ceahlăul P.N. — C.S.M. Reșița 
Dinamo 0—1: Sportul Stud. — 
Gloria B’strița — F.C. Argeș

1—0.

CLASA MEN T U L
I. Oțelul Galați 10 8 1 1 27— 4 25
2. Rapid Buc. 10 7 2 1 16— 7 23
3. F.C. Argeș 10 7 2 1 17— 9 23
4. F.C. Național 9 7 0 2 13— 6 21
5. Steaua Buc. 9 6 2 1 22—11 20
6. Univ. Craiova 9 6 1 2 25—10 19
7. Dinamo 10 6 0 4 20—15 18
8. C.S.M. Reșița 10 5 1 4 15—16 16
9. Ceahlăul P. Neamț 9 3 2 4 11— 9 11

10. Gloria Bistrița 10 3 2 5 17—19 11
11. Foresta Fălticeni 10 3 2 5 8—12 11
12. Petrolul Ploiești 10 3 1 6 13—14 10
13. Sportul Studențesc 10 3 1 6 12—13 10
14. Farul Constanța 10 2 3 5 9—16 9
15. F.C.M. Bacău 10 1 5 4 7—13 8
16. ..U* Ciui 10 1 3 6 6—13 6
17. F.C. Chindia 10 1 2 7 8—27 5
18. Jiul Petroșani 10 1 0 9 8—37 3

ETAPA VIITOARE : Foresta ■ F.C Național:
Univ. Craiova — Oțelul Galați: Ranid — Jiul :

,IT-Reșița; F.C. ArgeșF.C.M. Bacău — C.S.M.
Cluj: Dinamo — Steaua: Farul — Ceahlăul; Petro
lul — Sportul; F.C. Chindia — Gloria Bistrița.
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în Cupa UEFA :

STEAUA — BASTIA

Vinerea trecută a avut 
loc tragerea la sorti pen
tru partida din ifi-imile 
Cupei UEFA. Reprezen
tanta noastră. Steaua, va 
iuca în compania echipei 
franceze Snorting Club 
Bastia. Echipa corsicană 
s-a calificat din Cupa In
tertoto. e'iminând pe Ben
fica Lisabona și are în 
componenta sa câțiva ju
cători străini

Deci, după P.S. Germain, 
militarii vor da piept tot 
cu o echipă franceză. Ro
mânul nostru. Mihalv, ca
re joacă în Franța (la 
Guinnamp). a afirmat că 
pe teren propriu, france- 
z'i sunt greu de trecut, 
datorită durității manifes
tate în ioc și înfocatii săi 
suporteri o susțin cu ar
doare. Să vedem ce va fi 
în primul meci ce va avea 
loc la București, la 21 oc
tombrie. Returul la 4 no
iembrie. (S.C.)

Apulium A.l.-Corvinul 1-0
1

REZULTATELE ETAPEI : A.S.A. Tg. Mureș — 
Vega Deva 3—0: Olimpia S.M. — Dac’a Pitești 2—1; 
U.T.A. — Minerul Motru 1—1: ARO C*lune — Elec- 
troputere 1—0; U.M. Timișoara — F.C. Baia Mare 
4—4. C.F.R. Cluj — Gaz Metan 0—2; Gloria Re
șița — Unirea Dej 1—0; Poli. Timișoara — Inter 
Sibiu 2—1; F.C. Apulium — Corvinul 1—0.

ETAPA VIITOARE:

CLASAMENTUL

1. A.S.A. Tg. Mureș 9 6 1 2 17— 9 19
2. Gaz Metan 9 6 0 3 14— 8 18
3. Olimpia S. Mare 9 6 0 3 15—11 18
X M nerul Motru 9 5 1 3 14—10 16
5. Apulium A. lulia 9 5 0 4 9— 8 15
a. Gloria Reșița 9 5 0 4 11—12 15
7. F.C. Baia Mare 9 4 2 3 16—’6 14
X Unirea Dej 9 4 1 4 14—11 13
9. ARO C-lung 9 4 1 4 11—10 13

10. U.M. Timișoara 9 4 1 4 15—16 13
11. Dacia Pitești 9 4 1 4 12—14 13
12. Poli. Timișoara 8 4 0 4 13—11 12
13. Inter Sibiu 9 3 1 5 10—11 10
14 Corvinul Huned. 9 3 1 5 9—11 10
15. Eiectroputere 9 3 1 5 10—13 10
ta. C.F.R. Cluj 8 3 1 4 6—10 10
17. Vega Deva 9 2 2 5 8—14 8
18. U.T. Arad 9 1 2 6 8—17 5

Dacia P itești — U.T.A.; 
Baia Mare — A.S.A. Tg. M.; Vega Deva — Olim
pia S.M.; Electro. — U.M. Timiș. : Inter — ARO; 
Min. Motru — Gl. Reșița; Gaz M. — Apulium; Un- 
Dej — C.F.R. Cluj; Corvinul — Poli. Timiș.

Nici nu începuse bine 
meciul (în min. 4) și ar
bitrul L. Seceanu le-a 
și făcut cadou gazdelor 
o lovitură de la 11 me
tri .' Ceclan a făcut drep
tate și a parat șutul lui 
Mândroc. tn continuare, 
fotbaliștii de la Alba 
controlează serios pe hu- 
nedoreni la picioare și. 
cu toată bunăvoința ar
bitrului 'îndeosebi în pri
ma repriză), nu reușesc 
să înscrie golul victorie,

decât în min. 79, prin 
Grad. O victorie la li
mită care hunedorenilor 
le-a lăsat un gust amar 
— fotbaliștilor dar și ini
moșilor suporteri ce au 
fost prezenți la această 
partidă.

CORVINUL: Ceclan.
Bordeian, Haidîner, Ste- 
rean, Chîra, Procordie. 
Țibichi '’82 Cr. Stoica), 
Dinu. Bardac (’78 Vereș), 
Neiconi. Costăchescu.

A.S.A. Tg. Mureș-
Vega Deva 3-0

Meci frumos la Tg. 
Mureș, în care gazdele 
au dominat și au reușit 
multe faze fierbinți in 
careul devenilor, care au 
acuzat lipsa din forma
ție a unor jucători ex
perimentați. Cu toate 
acestea, oaspeții ar fi 
putut reduce din handi
cap, in special tn 2 oca
zii mari de gol ratate de 
Popa și Danciu.

VEGA a aliniat forma
ția: Cibotaru, Ghircău 
(’30 Voinea). Tănasă, 
Grosu (’66 Stan), Naniu, 
Kovacs. Popa. Luca. Ră- 
ducănescu, Danciu, Sto- 
ian f’83 Sdrbu,.

Miercuri, la Deva, de 
Ia ora 15. în Cupa Ro
mâniei. VEGA — COR
VINUL.
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A l DIVIZIA D
REZULTATELE ETAPEI NR 8 din 5.10.1997:

Constr Huned. — Victoria Câlan 2—1
C.S.M Paroșeni-Vulc — Casino Ilia 2—0
Metalul Crișcjor — C.F.R Marmosim 2—0
Min. Aninoasa — Aurul Brad 1—2
Min. Livezeni — Min Bărbătenl 3—0
Min. Teliuc — Retezatul Hațeg 5—0
F.C. Dacia Orăștie — M'n. Ghelari 2—0

torul Huned.; Victoria Călan — C.S.M. Parosent- 
Vulcan; Casino Ilia — Met. Crișcior: C.F R. Mar
mosim Simeria — Min Aninoasa : A.S.A. Aurul 
Brad — Min Livezeni; Min Bărbăteni — Min. Te
liuc; Retezatul Hațeg — F.C. Dacia Irăștte.

CLASAMENTUL

L Dacia Orăștie 8 6 2 0 17— 7 20
2. Aurul Brad 8 6 0 2 12— H 18
X Minerul Ghelari 8 5 0 3 13— • 15
4. C.S.M. Paroșeni-V. 8 4 2 2 24—10 14
& Metalul Crișcior 8 4 1 3 12—12 13
& Constr. Hunedoara 8 3 2 3 13— • 11
7. Minerul Tetiuc 8 3 2 3 14— 9 11
8. C.F.R. Marmosin» 8 3 2 3 6— 8 11
9. Minerul Aninoasa 8 3 1 4 17—14 10

10. Victoria Călan 8 3 0 5 16—11 9
11. Casino Ilia 8 3 0 5 10—15 9
12. Min. Bărbătenl 8 2 2 4 11—15 8
13. Minerul Livezeni 8 2 2 4 12—17 8
14. Retezatul Hațeg 8 1 0 7 9—16 3

ETAPA VIITOARE- Min Ghelari — Construe-

I
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REZULTATELE ETAPEI A X-A: Petr. Un. 
Drăgășani — Șoimii Sibiu 2—0; Drobeta Tr. Sev. — 
Parângu* Lonea 3—1; Min. Certej — Arsenal Sadu 
3—0; Petr. Stoina — Petr. Videle 6—1; F.C. Vâl
cea — Min. Uricani 1—1 ; Min. Lupeni — Mine- 
Ral Rovinari 1—0; Alprom Slatina — Severnav Tr. 
Sev. 1—0; Petr. Vicleni — Min. Mătăsari 2—0 | 
Min. Berbești — C.F.R. Caransebeș 5—0; Termo Tr. 
Sev. — Rulmentul Alexandria 1—1.

A I DIVIZIA C3
PUPA UN JOC DESCHIS. TEHNIC

CLASAMENTUL
L Minerul Berbești 10 7 0 3 28—10 21
X Rulmentul Alex. 10 6 3 1 24— 9 21
X Urobeta Tr. Severin 10 6 3 1 16— 6 21
X Termo Tr. Sev. 10 5 2 3 13—13 17
5. Petr. U. Drăgășani 10 5 1 4 15—12 16
X Minerul Uricani 10 5 I 4 19—18 16
T. C.F.R. Caransebeș 10 5 0 5 28—16 15
X Petrolul Stoina 10 5 0 5 20—18 15
X Petrolul Videle 10 4 2 4 11—14 14

10. Mine-Ral Rovinari 10 4 1 5 16—14 13
11. Minerul Certej 10 4 1 5 14—15 13
IX Arsenal Sadu 10 4 1 5 12—17 13
13. Minerul Lupeni 10 4 1 5 12—20 13
14. Minerul Mătăsarl (0 3 3 4 11—14 12
15. Petrolul Ticlenl 10 4 0 6 14—19 12
16. Parângul Lonea 10 4 0 6 13—25 12
17. Alprom Slatina 10 4 0 6 7—26 12
18. F£. Vâlcea 10 3 2 5 15—15 11
IX Severnav Tr. Sev. 10 3 2 5 11—12 11
20. Șoimii Sibiu 10 3 t 6 12—18 10

Minerul Certej — Arsenal
Sadu 3-0

Oaspeții, având o de
fecțiune tehnică la au
tocar, au sosit la stadio
nul din Certej cu întâr
ziere de câteva minute. 
Echipa este antrenată 
de ex-hunedoreanul Vir
gil Stoica și în rândurile 
elevilor săi se numără 
și Ovidiu Hanganu și 
Căprărescu. Pe un timp 
admirabil, fotbaliștii din 
ambele formații au evo
luat la un bun nivel 
tehnic și spectacular, e- 
chipa din Certej ajun
gând în sfârșit să joace 
cu întregul său efectiv, 
toți jucătorii de bază 
fiind valizi pentru aceas

tă partidă.
Din primul minut, me

ciul a fost abordat cu 
aplomb de cele 2 forma
ții. cu un plus pentru 
gazde, care n-au uitat 
că au pierdut 2 puncte 
prețioase pe propriul te
ren cu Rulmentul Ale
xandria. După un înce
put echilibrat — Preda, 
Borsa Sioos. Pop de la 
gazde, Hanganu, Tă- 
gârță. Andrei șt Șerban 
de la oaspeți inițiind câ
teva atacuri încheiate 
cu șuturi la cele două 
porți, gazdele reușesc 
deschiderea scorului în 
min. 21. Sipos șutează

de două ort spre poarta 
lui Dobre, balonul revi
ne la Borșa care nu mai 
greșește și 1—0. In con
tinuare, focul alternea
ză la cele .. două porti 
însă nici o echipă nu 
mai înscrie deși în min. 
41 Preda sinaur cu por
tarul. nu poate loba ba
lonul si ratează.

La numai 6 minute de 
la reluare Minerul ma
jorează scorul la 2—ă 
prin Sipos. care primeș
te o centrare exactă de 
la Pop si din apropiere 
reia balonul în plasă 
După o altă mare rata 
re în min 53. de cătrr 
Preda, scorul final ești 
stabilit de către Strofa 
ce înscrie plasat cu ca 
pul. după o lovitură H 
beră executată de ace 
lași Preda.

MIN. CERTEJ- Groza 
Sârghie Ohâi. Dragnen 
(83 Bozga), Gheară, Si 
poș. Pop Preda. Bor<a 
Ciobanu (57 Stroia), Pi 
solu.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

DIN 5 OCTOMBRIE

Atnlanta — Brescia 2
Emooli — Milan 2
Inter — Laz!» jc

Juventus — Fiorentina I
Lecce — Bart 2
Piacenza — Bologna X
Roma — Napoli 1
Udlnese — Sampdoria 1
Vicenza — Parma x
Genoa — Cagliari 2
^alernltann — Perugia I
Venr*7ip — Padova 1
Verona — Torino 1

Pagină realizată de

SABtN CERBII
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Partidul Social Democrat Român -104 ani

PSDR, singurul partid 
din România care face par
te din Internaționala par
tidelor social-democrate, a 
fost înființat în anul 1893 
pentru reprezentarea poli
tică a sindicatelor.

La ora actuală, în cen
trul atenției sale se află 
promovarea intereselor cla
sei de mijloc, ale muncitori
lor, țăranilor și pensiona
rilor, reprezentând un fac
tor activ atât al scenei po
litice românești, în gene
ral, cât și al județului nos
tru.

Din rândurile filialei ju
dețene a PDSR s-au evi
dențiat oameni remarca
bili, precum domnii: ingi
ner Dumitru Ifrim — De
putat PSDR de Hunedoa
ra, ing. Pompiliu Budulan 
— Prefectul județului Hu
nedoara, Ionel Moș — In
spector General al Inspec
toratului Școlar Județean 
Hunedoara. Iosif Cocoș — 
Director Direcția Sanitar- 
Veterinară Hunedoara, Ni- 
culiță Mang — Directorul 
Oficiului de Reproducție și 
Selecție a Animalelor Hu
nedoara, doctor Petre Ar- 
meanu — Director adjunct 
Direcția Sanitară a jude
țului Hunedoara, Iosif 
Maris — Director General 
adjunct Direcția de Muncă 
și Protecție Socială Hune
doara, Vasile Albu — Di
rector tehnic ROMTELE- 
COM Hunedoara, Andrei 
Maghiari — Decanul Fa
cultății de Mine Petroșani, 
Florin Ilieș — Director Co
legiul Național „Decebal" 
Deva și alții.

Un om remarcabil este 
și candidatul nostru la 
funcția de primar al ora
șului Simeria, domnul loan 
Rovinaru, absolvent în a- 
nul 1972 al Institutului de 
Mine Petroșani — secția 
Electromecanică. Deși s-a 
născut în municipiul Deva 
în anul 1947, locuiește în 
Simeria de 22 de ani, în
treaga maturitate și expe
riență desăvârșindu-și-le în 
acest oraș. El este ce] cu 
care ne angajăm și sun-

de existență-104 ani de luptă pentru 
respectarea valorilor social-democrate

tem siguri că vom reuși să 
schimbăm în bine fața Si- 
meriei și să-i dăm ima
ginea binemeritată.

Domnul inginer loan 
Rovinaru dorește Și poate 
să transpună în practică 
următorul program de îm
bunătățire a vieții econo- 
mico-sociale a zonei:

PENTRU SIMERIA
1. începerea lucrărHor de 

canalizare și stație de pom
pare în orașul Simeria în 
partea sudică a localității 
pentru străzile: Traian, M. 
Eminescu, Păcii, D. Can- 
temir, I. Corvin, Oituz, 
Streiului, Alecsandri, M. 
Kogălniceanu, Brâncovea- 
nu, Ciocârliei, Victoriei, Gh. 
Doja, Plevna, M. Sadovea- 
nu, Șoseaua Națională, Al. 
Vlahuță, Grivița, Hunedoa
rei, Biscaria, Gh. Lazăr, I. 
Slavici, Spicului, Coșbuc, 
A. Mureșanu, Progresului, 
1 Decembrie.

2. Amenajarea unei pie
țe agro-alimentare în zona 
Străzii Retezatului.

3. Semaforizarea și rea
lizarea trecerilor pietonale 
pe Șoseaua Națională.

4. Realizarea unui tro
tuar pe Șoseaua Națională 
pentru accesul la Biserica 
Ortodoxă.

5. Amenajarea unor te
renuri de tenis, baschet și 
minifotbal în incinta sta
dionului.

6. Obținerea cotei de 
gaz pentru centrale termi
ce la blocurile 1, 2 și 3 de 
pe Strada Retezatului.

7. Construirea de lo

cuințe sociale pe Strada 
Ardealului.

8. Trecerea Parcului 
Dendrologic în administra
rea Primăriei orașului Si
meria.

9. Transformarea dis
pensarului în policlinică cu 
staționar.

16. Asigurarea terenului 
pentru construirea de ga
raje pe Strada Câmpului.

11. Asigurarea terenu
lui pentru realizarea unui 
cimitir neoprotestant.

12. Modernizarea străzi
lor: Cuza Vodă, Sigismund 
Toduță (apă, canal, gaz 
metan).

13. Atribuire locuri de 
casă pe strada Sigismund 
Toduță.

14. Conectarea orașului 
la centrala ALCATEL și 
mărirea numărului de pos
turi telefonice.

15. Punerea la dispoziția 
locuitorilor — în cadru or
ganizat — a autobuzului 
primăriei.

16. Atragerea de investi
tori pentru construcția de 
locuințe sociale și pentru 
activități productive în ve
derea angajării forței de 
muncă existente, în prin
cipal din rândul tineretu
lui orașului Simeria.

17. Preluarea cinemato
grafului din Simeria de la 
Direcția Județeană de Ci* 
nematografie — gratuit, în 
vederea desfășurării acti
vităților culturale.

18. Finalizarea lucrări
lor la sistemul de încălzire 
al Liceului Mecanic.

19. Asigurarea încălzirii 
eu gaz a Școlii Generale 
nr. 1.

20. Susținerea ideii ca 
sindicatele mari ale ora
șului să asigure bunuri de 
larg consum la prețuri sub 
cele practicate în prezent, 
achiziționate direct de pro
ducător, pentru categoriile 
cele mai defavorizate ale 
orașului.

PENTRU SIMERIA 
VECHE

1. Reamenajarea Cam

ping Strei — zona agre
ment.

2. Demararea acțiunii 
pentru canalizare și ali
mentarea cu apă.

PENTRU UROI, 
CĂRPINIȘ

1. Demararea executării 
lucrărilor de canalizare și 
alimentarea cu apă.

2. Refacerea tuturor lu
crărilor legate de Legea 
Fondului Funciar nr. 18/ 
1991 și clarificarea corectă 
a tuturor plângerilor lega
te de această lege.

3. Modernizarea străzi
lor.

4. Montarea de posturi 
telefonice.

PENTRU SĂULEȘTI
1. Introducerea apei po

tabile.
2. Modernizarea străzi

lor.
3. Montarea de posturi 

telefonice.
PENTRU BARCEA 

MARE
1. Introducerea de pos

turi telefonice.
2. Regularizarea Râului 

Gerna.
3. Introducerea apei po

tabile.
4. Modernizarea străzi

lor.
5. Finalizarea lucrărilor 

de introducere a gazului 
metan.
PENTRU SANTANDREI

1. începerea executării 
lucrărilor de canalizare și 
alimentare cu apă.

2. Modernizarea tuturor 
străzilor din localitate.

3. Regularizarea Râului 
Cerna.

Toate aceste propuneri, 
care suntem siguri că sunt 
și dorințele dumneavoastră, 
le putem împlini numai 
împreună. Pentru realiza
rea lor ne bazăm pe spri
jinul dumneavoastră.

Pentru o administrație la 
dispoziția cetățeanului

VOTAȚI
IOAN ROVINARU — 

Primar !
VOTAȚI
Mâna cu trandafirul I

i
l*
I
I*
I*
I
I*
I*
I*
I%
I
I
I cro 5.*
I*
I*
I*
II
I«
I*
I*
Iw
Iw
I*
I*
I*
I*
I
| vârsta maximă 30 ani.

• agențî comerciali
’ Condiții: seriozitate,

n*I*I*I
I*I
i*I*I 
«I I 
* I
I

3. Hunedoara — b-dul Dacia, nr. 47, Mi- k
i. 1iI

lămâi, |

I
I 
ti 

im-1*I*I
i 
!

Foarte important!!

. S.C. SCORPION 
COMPANY S.R.L.

HUNEDOARA
Vinde, Ia prețuri de importator, prețuri 

fără concurență, prin depozitele din :

1. Stand nr. 1 din incinta complexului 
„Eurovenus" Sintuhalm.*

2. Hunedoara — centrul vechi, str. Con
stantin Bârsan, nr. 1.

URMĂTOARELE PRODUSE:

• CITRICE (banane, portocale, 
mandarine, grepuri)

• LEGUME (roșii, castraveți, ceapă)
• PUI — import Ungaria
• PULPE PUI — import Ungaria
• PARIZER (pasăre, porc, curcan) — 

port Ungaria
• ULEI — import și indigen
• PASTE TOMATE import
• Etc.

SC AGRESSlONE GROUP ROMANIA SRL
hârtie I

i—« *
f !

i
*IcI
I* I
*I*
!

(3007) |

Importator hârtie xerox, imprimantă, 
tipografică

• secretară
Condiții: cunoaștere 

(windows), cunoștințe
operare calculator 

contabilitate primară, '

dinamism, experien- 
I ță in activități comerciale, vârsta maximă 30 
| ani.

Selecția va fi marți 7 octombrie 1997 la 
| sediul firmei din Deva, str Nicolac Grigorescu» 
' ru. 8, etaj 1, ora 14. Informații telefon 01/» 
| 8623168.

La una din trecutele sa
le „serate", domnul Iosif 
Sava l-a avut ca invitat 
pe scriitorul român din 
diasporă, George Astalos. 
Multe lucruri cu miez a 
spus scriitorul român, una 
dintre ele însă s-ar putea 
„traduce" cam astfel : Noi, 
românii, am început să 
vedem, după 1989, numai 
jumătatea goală a paha
rului. Și asta la nivel de 
partide politice, de guvern, 
de mass-media, sau de ce
tățean. Lamentația con
tinuă cu nelipsita intero
gație „azi ne-am descurcat, 
dar ce ne vom face mâi
ne ?" pare să fi devenit o 
stare psihologică pentru 
fiecare dintre noi. Cu la
mentări nu se poate ieși 
din impas.

Trebuia să ne spună a- 
cest adevăr un român din 
diaspora. Nu din întâm
plare. Economia de piață, 
înalt performantă tehnic, 
productiv și economic nu 
s-a născut din sentimen
talisme și lamentări. Pen
tru performanțele ei au 
existat căderi în genunchi, 
pe brânci! Dar cei căzuți 
s-au ridicat din nou la 
verticală și au continuat. 
Neacceptând căderea, n-au 
acceptat înfrâng^-ea, spu- 
nându-și, asemeni lui Scar

lett O Ilara : „și mâine 
este o zi“.

Scarlett a fost o fiică a 
Americii, a acelei părți a 
Americii, îngenuncheate 
după un pustiitor război 
civil dar pentru ea „și 
mâine este □ zi", care ar 
putea fi a biruinței. Scar
lett O Ilara simbolizează 
optimismul poporului a- 

i merican. Să încercăm și 
noi a vedea starea de azi 
a României și a români
lor și prin prisma jumă
tății pline a paharului, să 
ne satisfacem puțin nevoia 
de optimism.

A bătut monedă pe fap
tul că întreprinderile noas
tre, bune-rele, cum sunt, 
ele sunt sau vor fi cum
părate de capitalul străin 
(de ce de cel străin ?, 
pentru că noi nu avem 
bani, asta-i dilema), ca 
investitorii vor închide fa
bricile respective ca să în
lăture de pe piață o po
sibilă concurență româ
nească. Să privim lucru
rile lucid. Cu multe din 
produsele noastre nu pu
tem concura piața cu ade" 
vărat concurențială decât 
prin prețul de dumping, 
care nu înseamnă altceva 
decât export, de venit na
țional pe gratis.

Pe de altă parte trebuie 
să-l credem prea tâmpit 

pe investitorul străin ac
ceptând ideea că acesta 
„înmormântează" 50—100 
de milioane de dolari în 
România în niște capaci
tăți care sunt menținute 
deliberat în stare de con
servare. Credeți într-un a- 
semenea raționament? Eu 
nu pot crede. Investito-

Cea de a doua jumătate 
a paharului sau nevoia 

de optimism
rul străin investește ca 
să scoată profit, altfel 
și-ar nega esența sa de 
celuia a economiei de pia" 
ță, bazată pe profit. Și o 
face mizând pe cel puțin 
două elemente indubita
bil avantajoase pentru el: 
o bună parte a pieței de 
desfacere este aici forța 
de muncă, este aici și este 
mai ieftină de 5—20 de 
ori decât în țara lui. Ce 
alt raționament l-ar con

duce la un comportament 
economic contrariu dez
voltării, retehnologizării ? 

îl plângem pe toate to
nurile, pe toate vocile, în 
toate împrejurările pe 
producătorul agricol, că 
nu scoate atât cât cheltu
iește, că statul nu sprijină 
agricultura; că ceea ce a 

alocat până acum de la 
buget pentru agricultură 
i-a îmbogățit pe marii pro
fitori ai tranziției, iar 
ceea ce face ACUM Sta
tul, subvenționând direct 
producătorul agricol prin 
acele cupoane sau vau- 
chere ar fi praf în ochii 
producătorului agricol.

Să stăm strâmb și să 
judecăm drept. Sigur, 
producătorul agricol nu 
scoate cât cheltuiește. Dar 

sunt șl producători agri
coli care scot de 2—3 ori 
cât cheltuiesc. Aceia au 
avut și au curajul asocie
rii sub comanda specia
liștilor agricoli, au curajul 
de a apela Ja credite ban
care, pe care au grija să 
le lichideze în cel mai 
scurt timp din ceea ce se 
adună ca venit pe par
cursul anului agricol aș
teptând profitul propriu 
la finele anului agricol cu 
dijmuirea în proporție cât 
mai mică a acestuia de 
către dobânzile la credit. 
De pe o jumătate sau un 
hectar de pământ muncit 
în sistem medieval, pro
ducătorul agricol va aș
tepta profit până la calen
dele grecești căci nu va 
veni.

Sigur că șmecherii și 
profitorii tranziției s-au
îmbogățit pe seama cre
ditelor acordate agricul
turii. Au putut s-o facă
pentru că a fost prost gân
dită subvenționarea agri
culturii. Și a fost prost 
gândită de momâile legis
lative șl guvernamentale 
manevrate de ei.

Guvernul actual a luat 
măsura subvenționării di
recte a producătorului a- 
gricol prin sistemul vau- 
cherelor, adică al cupoa
nelor cu care producăto

rul agricol proprietar de 
pământ poate plăti după 
opțiunea lui munci agri
cole mecanizate, sămân
ță, îngrășăminte chimice 
sau pesticide. Nu repre
zintă prea mult sub ra
port financiar — cam 6—8 
la sută din costul mun
cilor necesare după toate 
normele agrotehnice unul 
hectar de pământ. E pu
țin, în raport cu ce sub
venționează alții — până 
la 50 la sută din costuri, 
dar unde suntem noi cu 
starea economică a țăriî 
și unde sunt alții ? Atât 
putem deocamdată de la 
bugetul constituit prin 
sacrificiul — nici egal, 
nici echitabil deocamda
tă — a] întregii societăți 
românești. Fiți atenți însă 
oameni buni. Cine tună și 
fulgeră împotriva acestui 
sistem — sărac, e adevă
rat, — de subvenționare a 
producătorului agricol, pro
prietar de pământ ? Veți 
vedea că sunt cei legați 
într-un fel sau altul de 
profitorii defunctului sis
tem de subvenționare a 
agriculturii. Orice excep
ție întărește regula. Și 
atunci unde este adevă
rul, în corul lamentărilor 
sau în nevoia de optimism 
care ne încearcă pe toți.

ION CIOCLEI
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Au crescut taxele la 
facultățile particulare

Cele mai multe univer
sități particulare au fixat 
pentru acest an universi
tar taxe al căror cuantum 
oscilează între 2—2,5 mi
lioane de lei pentru cursu
rile de zi. Raportate Ia 
sumele solicitate în anul 
trecut, taxele actuale sunt 
în medie cu 60 la sută 
rflai mari. După cum și-au 
anunțat studenții, multe 

încă o „bucurie" 
pentru studenți

dintre universitățile care 
au fixat taxe în lei inten
ționează să ajusteze valoa
rea acestora în funcție de 
rata inflației. Așadar, 
este posibil să se producă 
același fenomen de anul 
trecut, când taxele totale 
plătite în rate de către 
studenți au avut un cuan
tum mult mai mare decât 
valorile anunțate la înce
putul anului universitar.

Pentru a evita proteste
le din partea studenților, 
câteva universități au sta
bilit taxe în valută, plă- 

e în lei la cursul ofi- 
c.-a al zilei în ’care se a- 
chită și rata. Unele valori 
nt”) mici ale taxelor se 
înregistrează la universi
tățile cu filiale în locali
tăți din țară. De remarcat 
că cele mai mari taxe 
sunt la facultățile medi
cale (în medie 4,5 milioa
ne de lei) și la cele cu 
profil artistic.

lată și câteva din taxele 
percepute: Universitatea
„Spiru Haret" București 
E3C3E3C1CJOCJ 

— 2,4 milioane lei cursuri 
de zi și 1,8 milioane de 
lei la fără frecvență pen
tru facultățile din dome
niul juridic, economic, u- 
manist; 3 milioane de lei 
cursuri de zi și 1,8 mili
oane de lei la fără frec
vență în cazul specializă
rilor educație fizică, mu
zică, arhitectură și limbi 
străine; 3,6 milioane lei 

pentru cursurile de zi la 
facultățile cu profiluri me
dical sau de medicină ve
terinară. Aceste taxe se 
pot achita în trei rate.

La Constanța, la Uni
versitatea „Andrei Șagu- 
na", taxele sunt de un 
milion de lei cursuri de 
zi și 800 000 de lei fără 
frecvență, iar Ia Univer
sitatea Ecologică Bucu
rești — circa 2 milioane 
lei cursuri de zi și 1,5 mi
lioane lei Ia fără frec
vență.

Valorile relativ apro
piate ale taxelor de la 
cursurile de zi și fără frec
vență sunt motivate de 
către universități prin do
rința de a descuraja o mi
grare masivă a cursanților 
de la zi la fără frecvență. 
Instituțiile de învățământ 
consideră că față de anul 
1990, când taxele repre
zentau mai mult de 10 sa
larii medii, în prezent ta
xele s-au diminuat în va
loare absolută. (V.N.)
=3 CZă — 3Z3 —! 1 CZJ
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i Tinerețea in viziunea inaintașilor'
Ia Să iubești pe toți 

tinerii ca pe ai tăi șl cu 
(cuvântul să-i înveți și 

să-i îndulcești.
■ • Răbdarea tinerețe-
' lor, mare bucurie și ve- 
I* selie este bătrânețelor.

• Omul până este tâ- 
Inăr și poate, el se grî- 

jește și strânge.
, Neagoe Basarab

Gel ce la tinerețe 
I mult se odihnește, la bă

trânețe mai mult se os- 
| tenește.
. • învață la tinerețe
| cele de bătrânețe, c-atun- 
» cea anevoie înveți.
J Iordache Golescu

• Este tânăr între tl- 
I neri și bătrân între bă- 
‘ trâni.
I • Nu poate omul să

*

I♦ î

♦

fie cu două, și tânăr și » 
cuminte. I

Anton Pann
• Dragă și iubită mie i 

tinerime, învață și te I 
înțeleptește, însă tocmai J 
într-acea vreme toată | 
învățătura ta, înțelege- » 
rea și înțelepciunea și | 
tocmai șl jocurile și ră- ’ 
corelile să nu fie des- I 
părțite de cele mal cin- ' 
stite și de omenie fapte ■ 
bune fără care, se știe I 
prea bine, că înțelepciu- J 
nea cea mai mare ni- | 
mic nu e, ci cea mal » 
mare orbire și nebunie. |

• Nimic nu e mai urât . 
decât tânărul de bun | 
neam când el din tine- J 
rețe se arată cu așa gân- j 
duri, cum că el s-a năs- I 
cut în lume numai pen- * 
tru lene și nelucrare. |

Dimitrie Țichindeal j

LORE,
Deși încerci să-mi ex- 

pui problema ta, ești 
destul de alambicată in 
exprimare și explicații. 
Din cele ce-mi scrii trag 
concluzia că tu și prie
tenul tău nu mai sunteți 
împreună și nu-mi dau 
seama cine a fost cel care 
a rupt relația, să presu
pun că el ? Spui că „ai 
mari îndoieli asupra sin
cerității și onestității" 
prietenului tău. Dar in 
același timp descrii prie
tenia voastră ca fiind 
destul de labilă și spo
radică.

Pentru că nu-mi argu
mentezi motivul îndoie
lilor tale asupra „since
rității și onestității" prie
tenului tău, nu vreau să 
foc nici un fol de pre
supuneri ca să-ți răs
pund în această direcție. 
Esențialul, de fapt, este 
că îl mai iubești șl simți 
un „gol sufletesc ce nu 
va putea fi umplut de 
nimeni, un timp înde
lungat".

Lore, știu ce înseamnă

Un gând și o 
poantă la club T

„Iubirea are un fel al ci de a se amăgi în mod 
conștient, ca un copil care se joacă de a v-ați as- 
cunselea de unul singur; este încântată de asigu
rări în care, în același timp, nu are încredere'*.

ADAM HEDE
* * *

— Ce, trândavulc, tu dormi și soarele a răsărit 
deja de două ceasuri ? ziso un tată către fiul său.

— Ilei, hei ! răspunde copilul, frecându-se la 
ochi. D-apoi ce vină am cu dacă soarele răsare până 
nu se face ziuă ?

dialoguri]
golul pe care îl lasă o »i 
iubire pierdută, dar nul 
uita că viața nu se ter-I 
mină aici 1 Important f 
este să nu te lași dobo-ț 
râtă. Încearcă să trans-* 
formi durerea și mai a-» 
Ies încearcă să te bucurii 
de „mărunțișurile" pe |1 
care ți le oferă viața, f 
chiar dacă ai sentimen-’ț 
tul că ai pierdut „Lozul 4; 
cel mare". Și nu uita.l^ 
Lore, că bobul de grău | 
trebuie să moară in pă-ț 
mânt pentru a putea a- j 
poi sălta în spic. Păs- i 
trează amintirea clipe- J 
lor frumoase petrecute I 
împreună, faptul că ace-1 
le clipe nu mai sunt a- * 
cum, nu înseamnă că nu* 
vor mai exista altele în l 
viitor, chiar dacă nu vor 
fi alături de aceeași per-1 
soană... *

Trăiește pentru prezent ț: 
și viitor, trecutul oricum». 
nu poate fi schimbat, 
prezentul și viitorul stau I' 
in puterea ta. '

INA DELEANU *

— Uite, mamă, vine ploaia! Foto ANTON SOCAC1

AEROSMITH (XIII)

CE FACEȚI COPII ?

Nu mai puțin decât de 
șase minori din Petroșani 
s-au adunat și au pornit-o 
la furat. Prin barăcile 
aparținând SC Crimstar 
Impex SRL Craiova, cu 
punct de lucru în Petro
șani ei au găsit și au fu
rat țeavă și vopsele în va
loare de mai bine de 
700 000 de lei. Bunurile 
au fost recuperate.

lată-i și pe cei șase voi
nici: Florin Ciolan, 15 ani, 
Radu Matache, 16 ani, e- 
levi la Liceul de informa
tică Petroșani, Marius 
Habian, 10 ani, Raul A- 
vram. 9 ani. Alexandru 
Băloi, 13 ani și Alin Ni- 
coară, 10 ani, elevi la o 
școală generală din Petro
șani.

Tinerii și 
infracțiunea 

«
La 9 ani să te apuci de 

furat...

PROSTITUATA 
LA 14 ANI!

Daniela Maria Trif este 
de loc din Orăștle. Ea are 
14 ani, școala a abando
nat-o, dar o ocupație sta
bilă nu are.

Și totuși, Poliția Muni
cipiului Orăștie o cerce
tează pentru o ocupație 
stabilă — prostituția. Acest 
lucru întrucât 1 s-a do
cumentat că în perioada 
1995—1997 ea a întreținut 
relații sexuale cu diferiți 

cetățeni, în schimbul unor 
sume de bani.

în 1995 Daniela avea 14 
ani I

TÂLHARUL CU SPRAY 
LACRIMOGEN

Un fost condamnat din 
Petrila a fost din nou a- 
restat de polițiștii din lo
calitate. La 22 de ani el 
nu și-a găsit încă un loc 
în rândul oamenilor cin
stiți. își va găsi însă un 
loc în rândul tâlharilor 
pentru că într-o seară a 
acostat o femele bătrână 
pe stradă, i-a pulverizat 
în față spray lacrimogen, 
a imobilizat-o, după care 
a deposedat-o de poșeta 
în care femeia avea bule
tinul de identitate ț I 
150 000 de lei. (V.N.)

Gollins nemulțumit de 
rezultate le dă un ultima- 
tum: alcoolul și drogurile 
sau muzica. Tyler (singu
rul din grup care mal 
consuma droguri) este 
nevoit să se interneze din 
nou în centrul de reabili
tare Garon Foundation 
din Pennsylvania. Pe ba
za materialelor înregis
trate pe parcursul turnee
lor casa Geffen scoate în 
aprilie ’86 albumul „Glas
sies Live".

Gu ajutorul producăto
rului Rick Rubin Aero- 
smith și grupul de rap 
Rpn DMG înregistrează în 
doar 5 ore o nouă versiu
ne a piesei Walk This 
Way. Inițial figurând pe 
albumul milion seller 
„Toys In The Attic”, pie
sa Walk This Way le a- 
duce din nou un imens 
succes, combinația de rap 
și rock impresionând pu
blicul. In clasamentul a* 
merican Billboard piesa 
a figurat pe locul 4, iar 
în topul britanic pe lo
cul 6 (27 septembrie 1986). 
Aerosmith avea din nou 
o largă audiență interna
țională.

La începutul Iui 1987, 
grupul începe lucrul la 
un nou album în studiou
rile Little Mountain din 
Vancouver/British Colum
bia cu producătorii Bruce 
Fairbairn și John Kalod- 
ner. Pentru că miza era 
foarte mare, producătorii 
nu au vrut să riște ni
mic și de aceea i-au adus 
ca și coautori pe compo
zitorii celebri Jim Vallan- 

ce, Holly Knight și Des
mond Child. înregistrări
le au costat 250 000 de 
dolari și au durat trei 
luni. Pentru că fanii aș
teptau piese noi cu Ae
rosmith până la apariția 
albumului casa Geffen 
scoate culegerea live „Clas
sics Live II".

în luna august apare 
mult așteptatul album

MUSIC
BOX

„Permanent Vacation", ca
re răsplătește din plin aș
teptările fanilor. fiind cel 
mai reușit album al gru
pului de până atunci. Per
manent Vacation, primul 
disc al grupului realizat 
fără influența drogurilor 
a propulsat din nou pe 
Aerosmith în elita roc
kului mondial. Imediat 
după lansare, Tyler șl 
Perry pleacă în Europa 
pentru a face reclamă 
discului, fiind primiți pen
tru prima dată cu respect 
de exigenții critici de pe 
bătrânul continent. Pos
turile de radio și MTV-ul 
difuzau zilnic piesele Du
de Looks Like A Lady 
(single promotional, No. 
14 în Billboard 12.12.1987). 
Rag Doll (No. 18 în Bill
board) și balada Angel 
(No 3 în Billboard la 30.04. 
1988), Permanent Vaca

tion a fost primul dim 
al grupului care a figu
rat în Top 40 britanic de 
albume, atingând locul 
12 în USA.

în luna septembrie ’87i 
începe turneul Perma
nent Vacation (alături de 
grupurile Dokken. White 
Lion și Guns’N’Roscs) la 
New York, fiind urmat de 
showuri în SUA și Cana
da până la Crăciun. pe 
care I-au petrecut ală
turi de familii. La con
certul de la Toronto s-au 
vândut 100 000 de bilete
în numai două ore Pen
tru sărbători, cei de la 
Aerosmith le-au pregătit 
fanilor o nouă surpriză, 
o casetă video cu titlul 
„Video Scrapbook" (Castle) 
ce cuprinde piesele: Toys 
In The Attic/Same Old 
Song And ... Dance/Chip 
Away The Stone/Draw 
The Line/Dream On/Sweet 
Emotion/ Chiquita/ Ligh
ting Strikes/ Walk This 
Way/ Adam’s Apple și 
Train Kept A Rollin. în
registrată pe parcursul 
mai multor turnee (de a- 
ceea, în unele piese cht* 
tarist este Grespo. iar în 
altele Perry), această ca
setă mai cuprinde și in
terviuri cu membrii gru
pului.

La două luni de la lan
sare. vânzările lui Perma
nent Vacation au atins 
700 000 de exemplare doar 
în USA, acestea dublân- 
du-se rapid eu ocazia săir 
bătorilor de iarnă.

— va urma —

IIOR IA SEBEȘAN
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înainte de decembrie ’89, 
in incinta Liceului din I- 
lia a început construcția u- 
nui bloc unde urmau . să 
locuiască cadre didactice 
sau alți specialiști ce fă
ceau naveta. După eveni
mentele de la finele anu
lui amintit lucrările s-au 
oprit. Domnul Nelu Arde
lean, primarul Iliei, ne spu
nea:

— De blocul res
pectiv comuna are ne
voie întrucât, de pil
dă. un număr de peste 20 
de cadre didactice fac na
veta la Ilia venind de 
Deva sau din alte părți. I-

O 
inițiativă 
înțeleaptă

Să scrii o carte.
Să sădești un pom.

Să (Crești'fun copil.

lia mai are și alți nave
tiști. Tocmai de aceea am 
hotărât să continuăm con
strucția lui.

— Cum ați procedat, con
cret?

— Am pus problema în- 
tr-o recentă ședință a con
siliului local. S-a hotărât 
să cumpărăm construcția 
realizată până acum, te 
nul fiind al Ministeru. 
învățământului.

— Aveți bani?
— Da, am adunat din 

vânzarea unor spații, așa 
că putem achita construc
ția. După ce vom realiza 
treaba aceasta, vom scoate 
obiectivul — adică lucră
rile de finalizare a lui — 
la licitație.

Iată o idee înțeleaptă ce 
merită cunoscută. în mul
te localități a început. î- 
nainte de 1989, construcția 
unor blocuri cu magazine 
la parter și care mai apoi 
s-a întrerupt. Consiliile lo
cale ar fi bine să încerce 
să și le însușească și să 
le finalizeze, fiindcă ele 
sunt utile localităților res
pective. (Tr.B.)

ÎN ORICE

PlZ^nTJRI DE VIITORj.

Fondul Național de Investiții este administrat de SOV Invest SA București, cu sediul în Splaiul Unirii, nr. 6, bl. 
B 3 A, sector 4, București, telefon 330-5470.

FNI este un fond de investiții din categoria de risc mediu. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o 
garanție a realizărilor viitoare.

Telefoane Hunedoara; 054/233492; 092/274208

OCAZIE 
PUBLICITATE 

PRIN 
„CUVÂNTUL

LIBER"

Ieri dimineață la sediul 
SC Cepromin SA a avut 
loc o mișcare de protest 
a unor salariați ce sunt în 
curs de lichidare în con
formitate cu Ordonanța 22 
Nemulțumirile au fost ge
nerate de faptul că. deși 
programul de restructurare 
s-a făcut în temeuil Ordo
nanței 22. la Direcția Mun
cii s-a constatat că cele 
două firme sunt încadrate

LA S.C, CEPROMIN S.A. ȘI S.C. INFOMIN S.A.

Dus-întors între Ordonanța
la coduri CAEN (de clasi
ficare a activității în eco
nomia națională) altele de
cât codurile corespunză
toare firmelor din industria 
minieră. De exemplu. SC 
Cepromin SA a fost înca

drată la codul CAEN 73, ce 
corespunde, ce-i drept, ac
tivității de cercetare, dar 
din domeniile fizic, social 
sau umanistic. Din cele de
clarate de liderii de sin
dicat de la cele două fir

me am reținut că toată 
documentația necesară re
structurării prin Ordonan
ța 22 a fost întocmită con
form legii. Există și adrese 
din partea Ministerului In
dustriei și Comerțului —

22 și 9
Direcția Generală a Stra
tegiei Industriei Miniere 
care atestă, dacă mai era 
nevoie, că cele două firme 
sunt organizate să deser
vească preponderent acti
vități din minerit. Prin 

mișcarea de protest se do
rește obținerea din partea 
managerilor celor două fir
me să prezinte documenta
ția necesară la Registrul 
Comerțului pentru reînca
drarea firmelor în coduri 
CAEN ce corespund acti
vităților din industria mi
nieră. Acest lucru va per
mite celor disponibilizațl 
să beneficieze de prevede
rile Ordonanței 22. A.S.

; _____ __
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Dacă doriți să aflați ce sumă ați putea primi pentru acțiunile pe care le dețineți nu trebuie 
decât să vă deplasați până la cel mai apropiat sediu Gelsor.

Doriți să aflați 
valoarea 

certificatului 
dumneavoastră 

de acționar?
J

Gelsor vă oferă 
consultanță gratuit.

Cunoscând cotația pe piață a acțiunilor, veți putea lua. tn cunoștință de cauză, decizia de a 
le vinde sau de a le păstra. Vizita la sediul Gelsor și consultanța acordată nu vă obligă eu 
nimic. Veți avea tot timpul să reflectați asupra problemei și. dacă vă decideți să vindeți cer
tificatul, Gelsor va incheia pentru dumneavoastră o tranzacție avantajoasă.

Gelsor transformă acțiuniloin banii
OEUOI

A
Agenția Gelsor — Deva, bdul Decebal, bloc R, parter, tel. 054/233492.

NU FACEȚI COMPROMISURI, ALEGEȚI CALITATEA, ------- 1—i___________________ 1___________________________________

Cine construiește, cumpără de la

Str. Libertății, nr. 2. Deva (xis-a-vis de COMTIM) 
Tel.\l :ix : 054-233504

La ? ;;C/r)L cumpărați produse germane de calitate 'y' 
La ?? 9? 11; primiți o detailată consultație de specialitate 
>t mai ales la' tâ 9? 11 ., prețui este corect:^/

Calitate + Randament + Preț =
(P a © IF J L

I

x
i;WJF.I>. IM
MATERIALE Șl ACCESORII DEÎ 
CONSTRUCȚIE DIN GERMANIA'

JU-
'» 1L .MATERIALE Șl ACCESORII DE
" CONSTRUCȚIE din germania*
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PERIOADA
B E R B E G

7—23 OCTOMBRIE

I■
„ propună o investiție.
^prin surprindere. La „ „^UI,
jportante. întâlnire fructuoasă cu parteneri de afaceri.
*.............. ! cu un itinerar

saiariu.

Vă este do>- de o

* Călătorie
♦ mărire de

aventură. Este pos’bil să vi se 
Vizita unor prieteni vă va lua 
sl ijbă vă așteaptă treburi im-

i» 
r 

deosebit. Promovare sau î

u
fiți

* litate, înclinare spre aventuri.
«febrilă. în căsnicie pot apărea
*reri. Preocupările intelectuale 

serviciu evenimentele se derulează cu
J,veți nevoie de un bilanț.
i■♦
ț ricite. Partenerul 
•deși nu-i este în
♦ Supra vegheați-vă
♦ buri gospodărești
♦ viață va avea o 
Jdar o risipiți pe

1
I «
j Discuții Ia serviciu din cauza 
|fi nevoit să plecați la drum, ceea
■țasmează. Ati putea câștiga o primă. Nu vă lăsați 
ț pradă comodității. Veți primi o declarație de dra-

Criză
T A

de personalitate:
R
mai modest Sensibi- 
în casă — activitate 
neconcordanțe de 
vă vor echilibra, 

rapiditate.

pâ- 
La
A-

GEM
Situația dv. financiara 

de viață 
fire. Vi 

copiii cu 
care vă cer răbdare, 
realizare socială, 
nimicuri.

E N I
nu-i dintre 

încearcă să 
se propune
mai multă

R A G

cele maț fe. f 
fie conciliant. • 

colaborare. * 
a^nție, Tre. « 

Partenerul de l 
Energie maximă, |

unei femei. Veți 
ce nu vă entuzi-

• ~Y* ~ --- * — y— — - — — e
♦ goste. Diplomație, intuiție. Mintea vă este vioaie, dar i
J norocul schimbător. ;

LEU r
♦ *1 
« Situația familială se va îmbunătăți simțitor. Chel- 
Ituieli neprevăzute. Sunteți calm și încercați să ofe- i
I riți înțelegere celor apropiați. îndemânare în pro- * 
î bleme gospodărești. Succese importante la serviciu, •• 
♦ceea ce vă ridică 
r sentimentală. Veți

J F
♦ Idilă pe care 
«utile. Relațiile cu

moralul. Veți consolida o relație »i 
fi cooperant cu vârstnicii. »i

ECIO â R A î;
doriți s-o țineți secretă. Inițiative w 
frații, în actualitate. Popularitatea 

jdv. este in creștere. Inițiative’e vă sunt ap-eclate. O 
j femeie vă încurcă la serviciu.
I « 
I

llități prea mari. Familia vă sprijină în tot ce intre- 
J prindeți. Sunteți tentat să denaturați adevărul, dar 
^nu-i cazul. Planurile dv. vor avea succes cu condiția 
I să nu vizeze rezultate imediate. Menaiați-vă sănă-
* ta tea.«
I♦
I
♦
I<-I

<- — ........... — ___ ......... __ _____ .......
jceea ce nu vă surâde deloc.
i inspirație. Relația cu șefii evoluează bine.
I iubită vă reproșează că nu-i dați atenție.
1
1

i 
r 

B A b A N Ț A Ț
Vești din depărtare. Nu vă asumați responsabi- * 

' - - - ...................... -*
*1
I 
£

SCORPION
Veți primi un cadou de la o persoan* mai puțin 

■ț cunoscută. Cheltuiți exagerat. Popularitatea dv. este 
♦ la limita maximă. Trebuie să plecați în

Randament
deiegație, 

maxim. 
Persoana

CUMPĂRAȚI DE LA IMPORTATORUL DIRECT ! 
'^Adeziv pir. «resiv și făianlă - 25 kg

rezistent la îngheț
*'( bit pentru rosturi all> - 5 kg
Z Silicon - 310 ml
V Aervl - 310 ml
>Z .Spumă pir. elaiișare - 500 ml
>z* Adeziv pir. tapei - 200 g

calitate germană

68.000 lei

44.500 lei
33.800 lei
22.500 lei
51.500 lei
19.500 lei

CUMPĂRA 11 DE LA IMPORTATORUL DIRECT !
Emulsie pir. /agrișii interior Ij\ jhil 
IU 1 pir. 6(1 mp

•''Emulsie pir. înfrății cxlcriar 
If) | pir 61) mp

'''Emulsie pir. \1rtic(uiă de «akiu -’*1U 1
J Seidenlalcx

10 1 pir. 7(1 mp
J Pomenii - 7511 ml
^T'^menCi - 25(1 ml

l CĂLII A LE GERM ANA

154.000 lei

214.500 Ici 
’223.000 Ici

'368.000 Ici
38.500 Ici
123.500 Ici

’ Șir. Libertății, nr. 2, Deva (vis-a-vis de COMTIMU '„■-'.Ștn Libertății, nr. 2, Deva (vis-a-vis de COMT1M)££
■’ Tel.M'ax : 054-233504 „S’ . - icl. l ax : (154-233504 z. z

*

7? -“Â

SĂGETĂTOR
î O prezență feminină vă ia prin surprindere. Din 
*nou probleme cu banii. Faceți efarturj penn u a vă 
♦afirma. Veți pleca in delegație și veți fi toarte apre-
♦ ciat de noile cunoștințe. Putere maximă de convin, 
jgere; veți smulge promisiunile dorite de la parta- 
j nerul de afaceri.

I G
J Nu reușiți să 
I făcut. înainte de 
*cu colaboratorii dv. Ve;‘ le vă vor 
■ț de spirit. Preocupări artistice. Nu
♦ puneți în aplicare proiectele -’ai
i V A R S A T O
♦ Relațiile cu colegii evoluează -----  _
«părinților vă interesează în mr-’ deosebit. Dacă sun-
î teți implicat într-un proces, s.ar ont?a să câști ați. * 
I Veți fi atenționat să vă plătiți datoriile. Asocierea 41
I cu«
I
I

ItNu-i_ _ _ _  ,
♦ Posibile neînțelegepi în familie. Rela.iila cu prietenii 
«se îmbunătățesc. Fiți mai conci” nt cu cei din jur. 
j Dedicați sfârșitul de săptămână fa"’11' :

â P R l GOR N
. concentrați la ceea ce aveți de 
a lua o decizie încercați un dialog 

îmbu- '■’•i starea 
vă grăbi*i să vă 

“'■'ti greși.

R r
bine. Problemele I

o persoană mai în vârstă vă este favorabilă.

PEȘTI
O viză de plecare în străinătate v-a fost srmată. 
i cazul să fiți romantic. Realizări socio.profesionaie

l- 
l
♦

l
♦ 
I

n-
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CUVÂNTUL LIBERcotidian^independent
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CURSUL VALUTAR I
I

1
1

100
1
1
1

100

6 OCTOMBRIE
dolar SUA 7661 lei
marcă germană 4360 lei
yeni japonezi 6287 lei
liră sterlină 12393 lei
franc elvețian 5287 Iei
franc francez 1297 lei
lire italiene 445 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază 
cotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. I

I*
„I
I
♦ zona limitrofă;
J. _.A —

I

v-uucursuj se va uesiașura iu uaia ue zu. j
* 10. 1997, ora 10, la sediul filialei din Hațeg- *
țstr. "------- ’-* - ' ’ " ’ ’ ‘

•ț surse Umane, din filială, prin cereri, însoțite| 
ț de următoarele : *
•
i♦

■
ț nu este patron sau asociat la firme înregistrate | 
ț conform dispozițiilor legale;
I

a
I
i

FILIALA ELECTROCENTRALE HAȚEG i
* 

încadrează conform legii următoarea ca-| 
* tegoric de personal: |

condiții: • 
ț 

națeg și[
♦
1 
I 

ocuparea|
* 

. __ l

— 2 economiști, în următoarele
— studii superioare economice;
— domiciliul în raza orașului

— vârsta maximă 50 ani;
— nota minimă necesară pentru

* postului este nota 8,
Concursul se va desfășura în data de 20. j

Progresului, nr. 38 bis, jud. Hunedoara. * 
înscrierile la concurs se fac la biroul Re-f 

* 
î

— copii după actele de studii;
— curriculum vitae;
— acte doveditoare din care să rezulte că*

> i
— copie după carnetul dc muncă (cap. IX); *
— fișă de examen medical din care să rc-ț 

ijzulte dacă persoana este aptă pentru postul pe* 
ftcare candidează;

— copie de pe cazierul judiciar.
Tematica și bibliografia se găsesc la sediu! * 

filialei, biroul Resurse Umane. * l 
r »
i

Vinde întreaga gamă de autoturisme Da-* 
cia, piese en gros și en detail. i

Nou 1 Dacia 1304 Diesel, cu motor Peu-» 
geot. Sibiu, tel. 069/213637 1

S C. EMPL1AN S.E L. DEALER DACIA

Dialog-prin Goldstern GSM-la Deva
(Urmare din pag. 1)

De menționat că la des
chiderea oficială a repre-

zentanței de la Deva a 
fost organizată și o tom
bolă, oferindu-se gratuit 
câștigătorului un telefon 
6SM Siemens. Subliniind

că acum 
pentru a 
fon și un abonament 
serviciul Dialog, 
familiei

este momentul 
alege un tele- 

la 
necesar 

sau firmei, dl

Cubițchi 
reveni și 
pentru 
nostru.

a promis că va 
cu alte precizări 
cititorii ziarului

ac E<

VÂNZĂRI - 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent casă, a- 
nexe gospodărești, grădină 
1,50 ha, teren arabil, 1 
ha pădure în sat Gârbo
vita, 31. jud. Alba. Tel. 
058/733418, după ora 19.

(2994)

• Vând calculatoare 386 
șl 486 și laptot 486. In
formații la tel. 215200.

(7580)

• NOU • Centrale 
termice automatizate, 
HERMAN SICO etc. I- 
talia, Germania, orice 
combustibil, capaci; 
tate. Distribuitor a- 
utorizat. Imperial O- 
răstie. 054-642580.

(2381)

• Vând Aro 243 
tor Brașov, Deva, 
Vlahuță, nr. 14, tel.

• Cumpăr 
sacrificare. 
211443.

• Cumpăr 
nezesc, tel. 
ora 20.

lometri, orice tip. Relații 
la tel.092/352685. (2238)

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente po
tența, frigiditate, afrodisi- 
ace, 01-6376273. 018-606134.

(OP)

Deva, cu sediul în Deva, 
str. Andrei Șaguna. nr. 1, 
organizează în data de 
17. 10. 1997, ora 9, la se
diul societății, licitație pu
blică cu strigare, pentru 
închirierea unuj depozit, 
în suprafață de 200 mp. 
Informații suplimentare la 
telefon 216545. (3216)

15. 10. 1997. la sediul so
cietății, ora 10,00. (3201)

• înscriu mașină pe re
patriere, urgent. Informa
ții tel. 054-612979. famffj? 
Marian. (3067)

• Primesc elevă 
dă. Tel. 216566.

în gaz-
(3030)

porci
Tel

D, mo- 
str. A. 
615042.

(3035)

pentru
232214, 

(0912077)

tractor chi-
650384, după 

(6942)

• Vând casă, în Gura- 
barza, lângă biserică. In
formații la tel. 651913.

(69.43)

• Vând apartament 3 
camere, Brad, zonă centra, 
lă, tel. 651579. (6944)

• Vând Daeia. zero kt-

WRIGLEY ROMANIA
Cu ni îi în vederea dtzvoltârH dîs.tiibuțfc1 iemimiielor produse do 

guțnâ de niesrecaî Wrigley s Orbii1,.
^pSăiiiufiL OoiibremiiYL JuîcyFruîi și îlubbn Bubba

REPREZENTANT ZONAL

• Vând cartofi con
sum, or' .e cantitate, 
cu prețuri cuprinse în
tre 1100—1500 lei/kg. 
Informații Orăștie, 054/ 
647622, 09/2288115.

(2609)

• Caut urgent 
țiu comercial, centra], 
60—100 mp, pentru 
magazin. 063-226448. 
după ora 21. (3219)

spa-

• Vând societate 
cială 1992, scutita 
pozit. Tel. 717401.

• Vindem cavou, 
Călugăreni. Deva, 
615249.

comer- 
de jm- 

(2242)

3 etaje, 
telefon 

(3220)

• Vând casă, patru ca
mere, bucătărie, pivniță, 
șură, grajd, Strcisăccl. Tel. 
731716, după ora 18.

(3208)

• Vând apartament două 
camere, etaj 2, ultracen
tral. Tel. 233202, 617559.

(3207)

• Vând apartament 3 
camere, bl. F 1, etaj 2, 
Gojdu. Tel. 621589, 213595.

(3205)

• Vând loc veci, cimi
tirul ortodox, Trabant 601 
Combi. Tot. 623868. (3211)

• Vând casă două ca
mere, hol, 
bucătărie, 
anexe, grădină, la 
Conp Gertej, 145 
dispensar), preț 27 
ne, negociabil

cămară 
cămară.

aparte, 
grajd, 
șosea, 
(lângă 

milioa- 
(3218)

fe’hizid, 
str. Gărpiniș, nr. 18, Hu
nedoara. preț negociabil.

(1306)

• Vând easă, 
Gărpiniș, nr.

• Cumpăt’ teren arabil, 
în zona uzinei de apă De. 
va, partea 
Sîntuhalm. 
213526.

dreaptă, dinspre 
spre Deva. Tel.

(3069)

calorifere din• Vând 
fontă, fabricație București. 
Deva. tal. 621609. seara.

(3071)

Tel.
Vând 2500 kg grâu.
233524. (3226)

l OFERTE DE 
L SERVICII
• SC Silog Electronics 

SRL Deva angajează ingi
ner calculatoare, inginer 
vânzări, Informații la tel. 
216759, 233061 (3215)

• Angajez șofer cațeg. 
D. Deva, N. Grigorescu, 
nr. 21. 611618.

• Comisia de cenzori 
de la SC Ulpia SA De
va convoacă Adunarea 
Generală Acționari
lor, la cererea acționa
rilor, în data de 22. 10. 
1997, ora 16, la Casa 
de cultură Deva.

Ședința -a avea ur
mătoarea ordine de zi:

1. Alegerea Consiliu
lui de administrație și 
a comisiei de cenzori 
ai societății, stabilirea 
indemnizați’ i acesto
ra. 2. Modificarea și 
completarea statutului 
societății. 3. Raportul 
comisiei de cenzori, ra
portul managerului și 
aprobarea descărcării 
de gestiune. 4. Diver
se.

în c; zui în care ni 
sunt 
dițiiie 
na »ea 
mână 
30. 10. 
oră și

(3066)

Rom Preș 
agenți de

• SG Media
SRL angajează 
vânzări. Experiențe și spi
ritul de negociator obli
gatorii. Salarii de milioa
ne. Tel.
430135.

064 — 430462,
(33607/5009)

• SC Get Facilities SRL, 
Filiala Deva angajează 
agenți comerciali. Condiții 
— experiență în domeniu, 
vârsta maximă 27 ani, 
absolvent liceu. Informații 
zilnic la 230930. (3058)

( PIERDERI j

• Pierdui buletin, cer
tificat naștere, legitimație 
aptobuz, legitimație re
voluționar, pe numele 
Androne Dumitru. Le de
clar nule. (2614)

• Pierdut carnet de șo
maj, pe numele .Turca Ol
ga Maria. Se declară nul.

(3213)
• Pierdut certificat nr.

4513, SG "Comprest SRL 
Orăștie, înregistrat în re
gistru] societăților comer
ciale la nr. 998. Se decla
ră nul. (3212)

DIVERSE T
Deva, 
212388.

Se oferă:
în DEVA SI IIVNEDOAR \

Vând Talbot Solera, 
tel. 218390, sau 

(3230)
• SG ,.IlVotrans“ 

Ilia anunță Adunare 
nerală a Acționarilor, 
va avea loc în dataCondiții

’•VârSiȘ 20-30 an, 
-pCITnft âd POikIucci .

îît:l<Murisni,pi , ”

• S.@. Vinalcool S.A.

NV.V.VAV.V/.v/.V.W.'.V.V.VA'.W.'.W/AV.WA
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îndeplinite con- 
fcgale. Adu- 

Generală se a- 
pentru data dc 
1997, la aceeași 
în același loc. 

(3232)

< DECESE )
• Părinții, frații, suro

rile, nepoții și grupul’ de 
prieteni cu care a cântat 
împreună anunță cu adân
că durere încetarea din 
viață. într-un tragic ac
cident, a celui care a fost 
student la 
de

Universitatea
Muzică din Oradea

JUCU DANIEI;
vârstăîn

îl vom 
amintirea 
vom uita

de 20 ani. 
păstra veșnic in 
noastră și n' 
niciodată.

(0912078'

• Soția și copiii cu 
adâncă durere» anunță 
încetarea din viață a 
scumpului sol s. tat.T

NEMEȘ IO AN 
în vârstă dc 60 in .

înmormântarea 
azi, mar'. 7 octpmbi'ic 
ora 15,30, la Cimiti
rul Călări (091207 9;

• Conducerea 
cursalci miniere 
iana Ruscăj Tcl’ita 
este alături de dl. di
rector geolog 1-avel 
Vasile, în greaua pier
dere pricinuită dc de
cesul marnei sale și 
transmite pe această 
cale sincere condole
anțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu s-o odih
nească. .(2239)

Su- 
Po-

• Sindicatul liber 22 
Decembrie Teliuc esto 
alături d» dl 
geolog Pavel 
la dureroasa 
re de mama 
transmite pe
cale întreaga 
pasiune. Odihnească-se 
în pace. (2239)

diceitttr 
Visile, 

desoărțt- 
sa și-l 
această 

com-

I
I4

-
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