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ediția
Manifestare unică în 

peisajul cultural românesc, 
Festivalul de interpretare a 
cântecului ostășesc “Im
nurile cetății” are deja o 
tradiție, anul acesta des- 
fășurăndu-se cea de-a lll-a 
ediție. Organizat de UM 
1719 Deva, în 15 noiembrie, 
festivalul a fost dedicat 
sărbătoririi Marii Uniri de la 
1 Decembrie. Așa cum sub
linia în alocuțiunea sa dl 
prefect Pompiliu Budulan, 
prezent la deschiderea ac
tualei ediții, festivalul a 
oferit “ocazia unei in
cursiuni în lumea cân
tecului ostășesc... spre 
rememorarea momentelor

cetății”,, 
a II l-a

de glorie ale Armatei 
Române”.

Anul acesta numărul 
formațiilor ostășești par
ticipante a fost mai mare 
ca la edițiile precedente, 
fiind prezente și cele ale 
batalionului de jandarmi și 
UM 1626 Aiud. Festivalul 
“Imnurile cetății” a avut 
două secțiuni. Prima sec
țiune, “Trec ostașii-n marș 
cântând” - probă practică 
ce a presupus salutul șl 
trecerea subunităților în 
marș, cântând, prin fața 
juriului - a avut loc în Piața

Viorica ROMAN
(Continuare in pag. 8)

LA TAROM NU E DE GLUMA...
Miercuri, 12 noiembrie 

a.c., mecanicii de la Tarom 
au declarat o grevă de două 
ore. Motivul? Refuzul con
ducerii companiei și al mi
nistrului transporturilor de a 
dialoga cu sindicatele și de 
a le indexa salariile. în
tâmplarea a făcut ca însuși 
Traian Băsescu, ministrul de 
resort, care trebuia să plece 
la Viena, la ora 9, pentru a 
participa la o manifestare 
internațională, să fie imo
bilizat în sala de așteptare a 
Aeroportului Otopeni. Aero
nava Alba lulia, pilotată de 
fostul comandant al Com
paniei Tarom, Nicolae 
Brutaru, a fost obligată și ea 
să tragă pe dreapta. Nimeni 
și nimic nu i-a înduplecat pe 
protestatari să înceteze 
acțiunea.

Poate aveau dreptate 
mecanicii să ceară indexările 
pe care le promisese Gu
vernul. Sau poate nu aveau, 
de vreme ce Compania are 
miliarde de lei datorii și nu 
sunt resurse de majorare a 
salariilor, după cum aprecia 
ministrul Traian Băsescu. 
Prea s-au obișnuit unii să 
ceară bani pentru care nu au 
trudit.

A fost o stare, de fapt, 
discutabilă, la Tarom.

A doua, mai gravă, avea 
să se întâmple peste numai 
o zi, pe același aeroport, la 
aceeași companie de

( Revista deveană In drum B ani de 
existențăspre Constanța

După o pauză de un 
an, Teatrul de Estradă 
Deva participă zilele 
acestea la o nouă ediție a 
Festivalului teatrelor de 
revistă de la Constanța. 
Spectacolul pe care tea
trul devean îl va prezenta 
miercuri (19 nov.) pe 
scena festivalului 
“Revista în tranziție" - a 
făcut vineri sală plină la 
Casa de Cultură din Deva, 

aviație, Tarom. Aeronava Air
bus 310 trebuia să decoleze 
la ora 6 și 12 minute, pentru 
a-l duce pe șeful statului, Emil 
Constantinescu, la Hanoi, în 
Vietnam, la a VIi-a Conferință 
la nivel înalt a Francofoniei, 
Din cauza unei “mici de
fecțiuni”, cum a anunțat 
pilotul-comandor, avionul n-a 
putut decola. După o amâ
nare de două ore, timp în care 

A puncte 
K^EDERE 
aeronava a fost echilibrată 
cap-coadă, prin descărcarea 
a cinci tone de petrol 
(kerosen), Airbusul a plecat în 
misiune.

Incidentul a generat nu
meroase discuții, speculații, 
acuzații. “Ziariștii de marcă”, 
după cum, cu evidentă aro
ganță, i-a caracterizat Viorel 
Popescu pe reprezentanții 
presei care l-au însoțit pe 
șeful statului în Vietnam, au 
transmis în țară semnale 
îngrijorătoare referitoare la 
această întâmplare. Acolo și 
aici s-a vorbit despre haos la 
Tarom, despre crasă 
indisciplină, și, mai mult, 
despre atentat la viața 
președintelui țării, consi
derație gravă, în care nu 
credem.

unde a avut loc premiera 
acestuia.

Actorii, soliștii, ba
lerinii și orchestra con
dusă de Ștefan Moță- 
țăianu sunt prota
goniștii unui concert- 
spectacol a cărui regie 
aparține lui Petru 
Mărilă, coregrafia fiind 
semnată de Tică Hanea 
iar scenografia de loan 
Axente Bozeșan. (G.B.).

Aceste două noi inci
dente de la Tarom l-au alertat 
la maximum pe ministrul 
transporturilor, Traian 
Băsescu, demnitar dinamic 
și sever, care nu ezită să 
critice de jos și până la 
președintele țării, dacă este 
cazul, dar și să ia măsuri de 
apărare a libertăților omului, 
de protejare a celor care au 
nevoie de protecție, implicit 
a șefului statului, căruia i s- 
ar cuveni “o navă pre
zidențială".

într-o recentă emisiune 
televizată, Traian Băsescu a 
anunțat măsuri ferme la 
Tarom, inclusiv restructu
rarea în scurt timp a 
companiei și așezarea ei pe 
baze noi, de eficiență și 
calitate.

Timpul nu a întârziat și la 
conducerea Tarom București 
a fost numit un nou co
mandant, în persoana lui 
Nicolae Răcaru. Vor urma, cu 
siguranță și celelalte măsuri 
promise. în nici un domeniu 
nu se mai pot accepta ju
mătăți de măsură. Cu atât 
mai puțin - lenea, dez
ordinea, indisciplina, sub 
fragila deviză îndelung 
clamată și aplicată în 
vremurile de curând apuse: 
“Mănâncă și el o pâine”. 
Numai că azi, fiecare trebuie 
să-și plătească pâinea.

Dumitru GHEONEA

S-au împlinit în aceste zile 
2 ani de la înființarea 
birourilor notarilor publici. 
Membrii Camerei Notarilor 
Publici Alba, care-l include pe 
notarii din județele Sibiu, Alba 
și Hunedoara, s-au întâlnit la 
Deva să sărbătorească 
evenimentul. (V.R.)

Dialog pe tema re
manierii guvernamentale. La 
începutul săptămânii trecute, 
președintele României, Emil 
Constantinescu, s-a întâlnit, în 
reuniuni separate, cu liderii coaliției 
majoritare, cu șefii partidelor din 
opoziție și cu reprezentanții la vârf 
ai centralelor sindicale. Tema 
principală a dezbaterilor - re
manierea guvernamentală, cu care 
toți cei prezenți au fost de acord. 
Data împrospătării Executivului - 
probabil până la sfârșitul acestei 
săptămâni.

b Legea cantinelor so
ciale. Camera Deputaților a 
adoptat în regim de urgență 
proiectul de lege privind cantinele 
de ajutor social. Vor beneficia de 
serviciile acestor cantine tinerii
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1 Din 15 noiembrie conducerea ' 

I Ansamblului folcloric "Ciocârlia" ai I 
| Ministerului de interne a fost preluată de | 
! îndrăgitul nostru interpret de muzică . 
I populară, Drăgan Muntean. (V.R.).
I_________________________________________ I

Sărbătoarea Grupului Școlar 
Industrial „Horea"

Pentru Grupul Școlar 
Industrial “Horea” din Deva 
săptămâna trecută a fost una 
aniversară. Data de 11 nov. a 
marcat “Ziua Horea - Ziua Școlii" 
iar manifestările ce-au urmat au 
fost dedicate sărbătoririi celor 25 
de ani de existență a liceului 
(înființat ca Școală Profesională 
de Materiale de Construcții, în 
1972). Pe parcursul timpului, 
activitatea acestei instituții 
școlare s-a amplificat tot mai 
mult, claselor de liceu înființate în 
'74 - '75 alăturându-li-se apoi 
cele de maiștri și postliceale, noi 

aflați în situații de risc, persoanele 
cu handicap, invalizii, bolnavii 
cronici, pensionarii care nu se pot 
autogospodări, persoanele care 
primesc ajutor social.

’b Medicamente compen
sate. Guvernul a adoptat o 

RETROSPECTIVĂ
hotărâre prin care vor fi compen
sate 209 medicamente selectate 
de Comisia Medicamentul din 
Ministerul Sănătății. între acestea 
sunt incluse atât medicamente 
importate, cât și unele produse în 
țară.

SPRIJIN PENTRU 
AGRICULTORII DIN 

ZONA BRAD
De curând, la Brad, am notat o Idee 

deosebit de valoroasă care vine în sprijinul 
agriculturii din zonă. SC “Agrotranscom 
Hermes Impex “SRL asigură, prin unitățile 
sale din Piața Brad, în schimbul 
cupoanelor, produse agricole pentru 
campania de toamnă constând în grâu de 
sămânță, trifoi, lucernă și ghizdei, 
îngrășăminte complexe și azotat de 
amoniu.

Potrivit spuselor dlui loan Poenar, 
patronul firmei, până în prezent s-au 
distribuit agricultorilor din zonă peste 200 
de tone de îngrășăminte, 100 de tone de 
grâu de sămânță și circa 4 tone semințe 
de nutrețuri.

Ideea vine, ne-a precizat interlocutorul 
nostru, în sprijinul locuitorilor zonei, fapt 
ce-i scutește de drumuri de zeci de 
kilometri, cheltuieli cu transportul, acesta 
din urmă reprezentând o problemă pentru 
mulți dintre posesorii de cupoane.

în perspectivă, SC “Agrotranscom 
Hermes Impex” SRL va asigura cartofi de 
sămânță, ovăz și porumb pentru sezonul 
de primăvară.(C.P.)

profile pentru învățământul pro
fesional și liceal, cursuri de zi și 
seral. Așa încât în perioada ani
lor '80 - ’90, devenind una dintre 
cele mai mari unități școlare din 
județ, Liceul Industrial Nr. 3 (pe 
atunci) obținea cele mai bune 
rezultate în activitatea școlară.

în prezent, cei 698 de elevi ai 
Grupului Școlar urmează cursuri 
în profile ca: laborant analize 
fizico-chimice, electronist, de
panator radio-TV, silvicultură, 
exploatări forestiere, confec
tioner îmbrăcăminte (înv. liceal); 
instalator gaze și instalații

’b Forumul Industriei 
ușoare. La World Trade Center, 
din Capitală, s-a desfășurat prima 
ediție a Forumului Industriei 
Ușoare din România. în centrul 
dezbaterilor s-a aflat problematica 
referitoare la noua orientare a 
politicii guvernului de dezvoltare 

regională, cu implicații și în indus
tria ușoară.

Zece ani de la revoltele 
din Brașov. Locuitorii municipiului 
Brașov au aniversat împlinirea a 
10 ani de la revoltele muncitorești 
organizate în 15 noiembrie 1987 

sanitare, lăcătuș mecanic și 
electrician (înv. profesional); 
tâmplar (șc. de ucenici).

• Așa cum aminteam, 
manifestările aniversare au 
început odată cu Ziua Școlii 
(marți, 11 nov.), când a avut loc 
un careu festiv la care au fost 
invitați și specialiști de la Filiala 
județeană a Arhivelor Statului și 
de la Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane. Tot cu acest prilej

Georgeta BlRLA

(Continuare în pag. 8) 

de salariați de la „Tractorul"^ 
împotriva regimului comunist. 
Capii mișcării au fost supuși unor 
sancțiuni severe de Nicolae 
Ceaușescu și cohorta lui de 
supuși, pe care brașovenii și le- 
au reamintit cu tristețe.

'b Congrese politice. în 
Capitală s-au desfășurat 
Congresele Partidului Socialist și 
Partidului Alternativa României. 
Au fost discutate doctrinele și 
programele partidelor respective, 
s-au adus critici severe 
guvernului Ciorbea, s-a reafirmat 
opțiunea unei alternative la 
actuala putere. în funcțiile su
preme, de președinți, au fost 
aleși: Tudor Mohora - PS, 
respectiv, Varujan Vosganian - 
PAR. .
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Marti, 18 noiembrie
Z> Berbec (21 111-20 IV)

Zi oportună pentru că
lătorii. Eficiența în ches
tiunile practice vă este 
diminuată căci sunteți prea 
visător. Nu aveți putere de 
concentrare

□ Taur (21 IV-21 V)
Gustul dv pentru lux se 

face remarcat. Veți câștiga 
bani dar nu prea mulți. Nu 
semnați cecuri; este 
preferabil să umblați cu bani 
lichizi.

□ Gemeni (22 V - 22 VI)
Zi favorabilă reluării rela

țiilor cu prietenii. Vă pro
punem studiul filozofiei sau 
al religiei. Pentru deco
nectare, încercați un jurnal 
de călătorii.

O Rac (23 VI - 23 VII)
La serviciu lucrurile merg 

binișor, nu-i cazul să vă 
faceți griji. Ar trebui să vă 
preocupe sănătatea care nu- 
i tocmai bună

□ Leu (24 VII-23 VIII)
Veste de la cineva din 

străinătate, ceea ce vă va 
bucura .foarte mult. Evitați 
discuțiile în contradictoriu, 
căci riscați să vă certați cu o 
persoană influentă.

□ Fecioară (24 VIII - 22 IX)
Capacitate maximă de a 

vă comunica ideile și senti
mentele. Pentru a atenua con
flictele, încercați să organizați 
o reuniune de familie.

K_________________________
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TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Secretul (s/r) 13.00 Credo 
(r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 
Emisiune pt. persoane cu 
handicap 16.00 Em. în 
limba maghiară 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 în flagrant 
(anchetă) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 91) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Marșul 
Radetzky (dramă istorică) 
23.00 Jurnalul de noapte 
23.15 Magazin sportiv 23.30 
Canary Wharf (s, ep. 70) 
23.55 Universul cunoașterii 
(do): „Cântecul apelor”

tvr 2
7.00 TVM. Telematinai 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Baywatch 
(s/r) 9.55 Scena politică (r)
10.30 Efecte secundare (s/ 
r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Scena (r)
13.30 Față în față cu autorul 
(r) 15.10 Limbi străine: 
franceză 15.35 D.a. 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! Em. cu li
ceeni 20.00 Secretul (s) 
20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 21.00 Sensul tran
ziției 22.00 Teatru liric: 
„Paiațe” 23.50 Filarmo- 
nicile țării și... „Simfonia 
destinului”

□ Balanță (23 IX - 23 X)
Vă repeziți să luați o 

decizie și apoi constatați 
că ați greșit. Un prieten 
observă și vă vine în 
ajutor.

□ Scorpion (24 X - 21 XI)
Cum puterea dv de 

convingere este maximă, 
vă veți impune ideile într- 
un mare grup. După- 
amiază v-ar face bine o 
vizită la coafor sau la cos
metică spre a vă primeni 
aspectul.

□ Săgetător (22 XI-20 XII)
Drumurile vă vor răpi 

tot timpul acasă și la ser
viciu. Rămâneți în urmă cu 
treburile, dar trebuie să 
țineți seama de priorități.

□ Capricorn (21 XII - 19 I)
O mică variație în afara 

relațiilor sentimentale vă 
va mai descreți fruntea. Un 
prieten vă ajută într-o 
problemă profesională.

□ Vărsător (20 1-18 II)
Aprecieri la serviciu 

datorită calităților proprii. 
Vă deranjează faptul că 
tatăl dv încearcă să-și 
manifeste autoritatea.

□ Pești (19 II-20 III)
O zi nu prea bună; nu 

veți reuși să vă rezolvați 
problemele de unul singur. 
Ar fi de dorit să acceptați 
sfatul unei persoane mai 
în vârstă.
___________________ Z

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r)
10.30 Coiotul (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s, ep. 11) 
13.10 Millennium (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 
Binecuvântarea răului (f.a. 
SUA 1981) 16.00 întoar
cerea Sfântului (s) 17.00 
Muppets Show (s, ep. 11) 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Obser- 
vator/Din lumea afacerilor 
19.45 Urmărire la New Or
leans (thriller SUA 1996)
21.30 Legea iui Burke (s, 
ep. 10) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimi

neața! 9.00 Tânăr și ne
liniștit (s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 
11.00 Repo Man (f/r) 12.35 
Misterul familiei von Bulow 
(f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Șoapte de iubire (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Pro
fesiunea mea - cultura 
(talkshow) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este 
șeful? (s) 18.55 Chestiunea 
zilei 19.00 Știi și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Spitalul de urgență (s, 
ep. 10) 21.15 De partea legii 
(s, ep. 6) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Familia Bundy (s, 
ep. 232) 22.45 Sledge Ham
mer (s, ep. 38) 23.15 Știrile 
PRO Tv. Prima pagină 23.40 
Chestiunea zilei 23.45 
Mamma Roma (dramă Italia 
1962)

Un guvern depășit de 
evenimente

Partidul Democrației Sociale 
din România a organizat vineri, 14 
noiembrie, o conferință de presă. 
Dorința de a face cunoscută 
publicului activitatea din ultimul timp 
a partidului, precum și prezența la 
Deva a dl. senator Dan Mircea 
Popescu, au fost motivele acestei 
întâlniri.

Pe lângă cele două moțiuni 
simple depuse în Parlament, 
referitoare la situația din agricultură 
și industrie, între ultimele acțiuni ale

j comuațl
PDSR se numără și scrisoarea de 
protest transmisă Președintelui 
României, precum și interpelarea în 
Senat a ministrului industriei și co
merțului, Călin Popescu Tăriceanu, 
în legătură cu exportul de fier vechi. 

Scrisoarea adresată domnului 
Emil Constantinescu, emisă în 10 
noiembrie a.c. și semnată de Biroul 
Executiv Central al PDSR, aduce 
în prim-plan nevoia unei schimbări 
radicale. Este condamnat 
comportamentul nedemocratic și 
arogant al guvernanților față de 
opoziție, precum și practica 
încălcării sistematice a legilor și 
Constituției României. Se atrage 
atenția asupra lipsei de coerență în 
acțiunile guvernului Ciorbea, 
susținându-se că „remanierea nu 
ar fi decât un simplu act mediatic, 
o cosmetizare a unui guvern total 
depășit de evenimente". PDSR 
solicită ajutorul Președinției pentru 
respectarea raporturilor firești între 
Guvern și Parlament, pentru 
detensionarea vieții parlamentare și 
stoparea epurărilor pe criterii 
politice. Se cere depolitizarea luptei 
împotriva corupției și respectarea 
promisiunilor electorale, înlăturarea 
modului de lucru autoritarist al 
actualei coaliții guvernamentale.

Imagine din centrul Hațegului.
Foto: Anton SOC AC!

Z.

Mărturisesc adevărul că 
n-am circulat - să fie câțiva 
ani - cu autobuzele ce ies din 
Deva, dar am auzit că pe tra
seele Deva-Simeria, Hune
doara ș.a. circulă minitaxiuri 
particulare. Intr-o zi, recent, 
am urcat într-un astfel de 
mijloc de transport. Imediat 
ce m-am așezat pe scaun, 
un domn mi-a cerut o sumă 
de bani - aproximativ egală 
cu prețul unui pachet de 
“Carpați" după care mi-a

PDSR intenționează să 
pornească în Senat o dezbatere 
pe tema memorandumului 
încheiat cu FMI, pentru a 
demonstra concepțiile total greșite 
care au stat la bază acestui acord. 
Guvernului i se reproșează că „nu 
a știut ce și cum să negocieze".

Răspunzând întrebărilor 
noastre referitoare la măsurile con
crete care trebuie luate pentru o 
eficientizare în reforma agriculturii 
și a industriei, în special a celei 
metalurgice, dl senator Doru Gaița 
s-a referit mai întâi la problemele 
metalurgiei. Precizând că există 
mai multe programe de reformă în 
această ramură, între ele 
evidențiindu-se cel elaborat de 
patronat și Siderom, ca și cel al 
Direcției Generale de Metalurgie 
din Ministerul Industriilor, dl sena
tor a recunoscut că ele trebuie 
corelate pentru a forma o strategie 
coerentă pe termen lung. 
Restructurarea trebuie făcută cu 
mult tact și nu în grabă, cum 
procedează actualul guvern. în 
ceea ce privește situația 
metalurgiei din județ, dl dr. Mihai 
Rudeanu a prezentat indicii de 
producție, mult mai scăzuți decât 
cei din anii trecuți.

Referindu-se la situația din 
agricultură, dl senator Dan Mircea 
Popescu a subliniat necesitatea 
subvenționării acesteia și a 
încurajării exportului prin 
acordarea de prime, la fel cum se 
procedează și în celelalte țări. Ca 
un exemplu negativ â fost 
prezentat acordul încheiat de 
guvernul Ciorbea cu FMI, acord 
care prevede închiderea a 70 
dintre complexele zootehnice. 
Rezultatele obținute până acum de 
guvern sunt considerate de PDSR 
un eșec total, consecințele pentru 
populație fiind foarte grave.

Andrei NISTOR

înmânat un bilet pe care scria 
S.C.”RORATRANS INTER
NATIONAL” SRL. Nu știu a cui 
este firma respectivă. în 
microbuz au urcat și trei 
oameni care- au spus-o cu 
voce tare - voiau să ajungă 
într-un anumit cartier al 
municipiului reședință de județ 
și nu știau unde este mai bine 
să coboare. Omul din dreapta 
șoferului - cel ce elibera bilete 
adică -a intervenit și le-a 
explicat pe larg, cu amănunte,

f COMUNICAT |
Biroul executiv al Filialei Județene Hunedoara a Partidului | 

| Unității Naționale Române, întrunit în data de 13 noiembrie | 
1997, la Deva, declară următoarele:

1. Recunoaște și sprijină organele de conducere centrale ]
I alese la Convenția Națională Extraordinară a P.U.N.R. din 22 I 
| martie a.c., de la București, respectiv președintele partidului și | 
i Biroul Permanent. i

2. Solicită convocarea Consiliului Național al P.U.N.R. !
I pentru analiza situației create în partid și a altor aspecte ale I 
| vieții de partid care intră în competența acestuia, în conformitate | 
| cu Statutul. |

3. Propune Consiliului Județean Hunedoara al P.U.N.R. .
I amânarea Conferinței de dare de seamă și alegeri fixată pe 22 I 
| noiembrie 1997 pentru o dată care va fi stabilită ulterior de | 
| către Biroul Executiv Județean. i

ing. Petru ȘTEOLEA, președinte filialăy
ȘAPTE ANI DE LA

CONSTITUIREA P.S.M.
Delegații prezenți - la 

Congresul I din noiembrie 
1990, au votat, în una
nimitate, constituirea Par
tidului Socialist al Muncii, 
reprezentant autentic al 
intereselor oamenilor mun
cii din România - muncitori, 
țărani, intelectuali, coo
peratori sau proprietari 
individuali, cetățeni ai țării 
din cele mai diverse domenii 
și profesii.

în același timp, Con
gresul a adoptat un amplu 
program cu obiective ma
jore pentru toate domeniile 
vieții politice, economice, 
social-culturale, învățământ, 
știință, ocrotirea sănătății și

(DIN BUCATA MEA DE PÂINE^. '
întâmplător, am văzut 

deunăzi un câine amărât, 
azvârlit, poate, de stăpânul 
său,om rău, pesemne... 
Zgribulit, flămând și părăsit, 
câinele acesta, nebăgat de 
nimeni în seamă, tremurând 
de frig lângă o poartă 
oarecare, mă privea țintă în 
ochi și , sigur, aștepta, mai 
întâi de toate, o vorbă bună, 
de mângâiere, spusă din 
suflet. Și, în aceste clipe triste 
pentru el, tare mult aș fi vrut 
să știu cum îl cheamă, să-l 
strig, să mi-lapropii. Dar... de 
unde să-i aflu numele?!... 
Desigur, n-am pregetat să-i 
dau binețea cuvenită unui 
prieten sincer, celui mai bun 
amic din lume al omului care 
este el - câinele. De aceea, 
i-am oferit-o cu mare larghețe 
sufletească însoțind-o mate
rial cu o bucată de pâine ce-o 
aveam la mine. Parcă 
mulțumit peste măsură, dând 
mereu din coadă, m-a privit 
apoi insistent în ochi, prie
tenește, semn al “certitudinii" 
cu care știe “să mulțumească”, 
în felul său, fapta mea 

.,omenoasă. Atunci, pe loc,

unde se află instituția la care- 
voiau să ajungă. “Știți precis 
că acolo este?", l-a întrebat 
unul din cei trei. “Știu fiindcă 
am fost taximetrist - a 
răspuns omul. Când ajungem 
în stația... vă arăt pe unde s- 
o luați". Ajuns în stația numită 
cei trei au coborât și odată cu 
ei și omul cu biletele. L-am 
văzut pe geamul micro
buzului cum le vorbea celor 
trei arătându-le cu mâna o 
anumită direcție.

protecție socială a 
activității de tineret, femei, 
pensionari, a întregii po
litici interne și inter
naționale a țării noastre.

Folosim acest prilej 
aniversar pentru a trans
mite membrilor și sim- 
patizanților organizației 
noastre județene cele mai 
calde felicitări, urări de 
sănătate, bunăstare ma
terială și spirituală, noi și| 
cât mai mari împliniri în 
muncă, viață socială, 
personală șl familială.

COMITETUL JUDEȚEAN.
HUNEDOARA a!P.S.M.

uimit de faptul în sine, am 
făcut o comparație între e/, 
câinele necăjit, și un altul de. 
apartament, îngrijit mai 
acătării decât un copil născut 
din părinții cei mai buni și mi- 
am zis în sinea mea: ce 
nedreaptă-i lumea asta, sa
mavolnică ,și ignorantă, 
judecându-i doar tangențial 
faptele-i necugetate, prin 
analogie, om și câine.

Dar, instantaneu, gândul 
mi-a zburat la Anton Pann și 
la celebra sa operă 
proverbială ce viza, printre 
altele, și soarta hărăzită 
fiecăruia: ...,,nu-i cum se 
potrivește, ci-i cum se 
nimerește...". la unii mai mult, 
la alții mai puțin și la alții 
deloc. Așa vrea Dumnezeu.

într-un fel bucuros c-am 
făcut o mică faptă bună în 
ziua respectivă, din nou mi- 
am zis: ce-o să facă mai 
departe câinele meu pelerin 
pe lumea de sub stele?!.. îi 
va mai fi cuiva milă de el sau, 
în cele din urmă, va sfârși 
tragic?!... Nu mai știu. 
Păcat...

Valentin BRETOTEANy

Am consemnat gestul 
respectiv întrucât mi s-a 
părut unul deosebit. Astăzi, 
când aleraătura după cele 
necesare traiului a devenit 
acerbă, rar întâlnești oameni 
care să fie atenți la grijile 
celor din jur. Dar nu asta 
voiam să spun, în principal, 
ci adevărul că în mijloacele 
de transport particulare se 
circulă nu numai rapid, ci și 
civilizat, iar politețea se 
simte la ea acasă.

Traian BONDORL
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Rezultatele etapei a 16-a: steaua I 
- Sportul 4-1; Foresta Fălticeni - Rapid 1-1; CSM | 
Reșița - FC Argeș 2-1; Oțelul Galați - Petrolul 2-0; | 
Jiul Petroșani - Farul C-ța 1-0; Univ. Craiova - . 
Ceahlăul P.N. 4-1; F.C.Național - F.C.Chindia I 
Târgoviște 5-1; FCM Bacău - Dinamo 3-0; “U" Cluj | 

| - Gloria Bistrița 1-0.

(22.XI): Rapid - U.

■ CLASAMENTUL
!1. OȚELUL
12. RAPID

16
16

12
11

1
3

3
2

35-10
32-12

37
36

|3. STEAUA 16 11 3 2 38-19 36
j4. F.C.NAȚIONAL 16 10 3 3 26-13 33
*5. U CRAIOVA 16 9 2 5 36-18 29
16 F.C.ARGEȘ 16 8 3 5 20-17 27
|7. CSM REȘIȚA 16 8 3 5 23-25 27
18. DINAMO 16 8 2 6 30-25 26
*9. PETROLUL 16 7 1 8 21-20 22
Iio.ceahlAul P.N. 16 5 4 7 17-18 19
|11.“U” CLUJ 16 5 4 7 15-16 19
112. GL. BISTRIȚA 16 5 3 8 25-28 18
! 13. FORESTA FĂLT. 16 4 5 7 12-18 17
|14. FARUL 16 4 4 8 16-28 16
115. SPORTUL STUD. 16 4 2 9 18-26 14
• 16.CHINDIA 16 3 4 9 17-38 13
117. FCM BACĂU 16 2 5 9 11-20 11
|18. JIUL PETROȘANI 16 2 0 14 11-51 6
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i 
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i 
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iI Etapa viitoare

| Craiova; FC Argeș - FCM Bacău; Dinamo - Fo- |
■ resta; Ceahlăul - "U"Cluj; Sportul - Jiul; Gl. Bistrița
■ - Steaua; Farul - Oțelul; Petrolul - FC Național;
| Chindia - CSM Reșița.

detronat
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i 
i 
i

e Rapid nu a rezistat decât o etapă pe | 
| primul loc în clasament și iată că, unde nu s-
! a așteptat, la Foresta Fălticeni, nu a putut 
I realiza decât un rezultat de egalitate (1-1) și
I a pierdut șefia clasamentului în dauna Oțe-1 
| lului Galați.
| în etapa a XVI-a nu am consemnat altă | 
■ surpiză, gazdele asigurându-și victoria,
! inclusiv Jiul Petroșani și surprinzător, F.C.M. . 
' Bacău, care a administrat un sever 3 - 0 ■ 
I dinamoviștilor. De remarcat că Jiul a învins I 
| pe Farul în 10 jucători, Bălău fiind eliminat în | 

minutul 67. Este doar a doua victorie a | 
fotbaliștilor din Petroșani, ce se află în 
continuare într-o situație financiară deosebit 
de grea. Sprijinul promis până acum din

I 
I

I

I

TRANSMISIILE VIITOARE 
ALE MECIURILOR 
DE FOTBAL 
LA TVR

Departamentul Sport al Televiziunii 
Române a comunicat Ligii Profesioniste 
de Fotbal programul partidelor ce vor fi 
televizate în primele trei etape ale returului 
campionatului Diviziei A la fotbal.

Etapa a XVIII-a : Sportul Studențesc - 
Oțelul Galați (sâmbătă, 29.11.1997, ora 
11,00, programul 2) și Dinamo - Universitatea 
Craiova (duminică, 30.11.1997, ora 13,00, 
programul 1);

Etapa a XlX-a: Universitatea Craiova 
- F.C.Argeș (sâmbătă, 06.12.1997, ora 11,00, 
TVR2) și Rapid - Dinamo (duminică, 
07.12.1997,ora,13,00, TVR1)

Etapa a XX-a: Universitatea Cluj - 
Oțelul (sâmbătă, 13.12.1997, ora 11,00, 
TVR2) și F.C.Argeș - Rapid (duminică, 
14.12.1997, ora, 13,00, TVR1).

ITALIA, IUGOSLAVIA, 
BELGIA Șl CROAȚIA 
CALIFICATE LA CM !98
Sâmbăta trecută s-au desfășurat meciurile- 

retur de baraj (între echipele ce s-au situat pe 
locurile 2 în grupele preliminarii) pentru calificarea 
la Turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal 
ce se va desfășura anul viitor, în Franța.

lată rezultatele înregistrate:
ITALIA - RUSIA 1-0
IUGOSLAVIA - UNGARIA 5-0
UCRAINA - CROAȚIA 1-1
BELGIA - IRLANDA 2-1
Pentru CM din Franța ’98 s-au calificat: Italia,

Iugoslavia, Belgia și Croația.

0 DIVIZIA 82
• ___ x

Rezultatele etapei a 15-a:U.T.A. -
U.M.Timișoara 5-2; Olimpia S.M. - ASA Tg. Mureș 
2-1; CFR Cluj - Electroputere 1-2; Gloria Reșița - 
ARO C-lung 0-0; Inter Sibiu - Unirea Dej 0-2; Gaz 
Metan - Minerul Motru 3-1; F.C.Corvinul - Dacia
Pitești 2-1; Poli Timișoara - Vega Deva 3-0;
Apullum A.l. - F.C. Baia Mare 3-1

CLASAMENTUL
1.A.S.A.TG.MUREȘ 15 9 2 4 24-14 29
2. GAZ METAN 15 9 1 5 21-13 28
3. MIN. MOTRU 15 9 1 5 25-20 28
4. OLIMPIA S.M. 15 8 3 4 25-21 27
5. BAIA MARE 15 8 2 5 30-21 26
6. POLI TIMIȘOARA 15 8 1 6 23-16 25
7. UNIREA DEJ 15 8 1 6 22-20 25
8. APULLUM A.l. 15 8 0 7 22-19 24
9. DACIA 15 7 2 6 23-21 23
tO-ELECTRO. 15 7 1 7 23-19 22
11.CORVINUL 15 7 1 7 17-14 22
12.ARO C-LUNG 15 5 5 5 18-16 20
13.INTER SIBIU 15 5 2 8 14-18 17
14.GLORIA R. 15 5 1 9 18-28 15
15.U.M. TIMIȘ. 15 4 3 8 22-34 15
16.VEGA DEVA 15 4 3 8 19-33 15
17.U.T. ARAD 15 4 2 9 20-29 14
18.CFR CLUJ 15 4 1 10 17-27 13

* J

Fârâ un nivel 
tehnic -

DIVIZIA 0 j
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I i 1 
partea sindicatelor nu este încă pe măsura I 
cerințelor, iar de la RAH nu se întrevede un | 
ajutor prea însemnat. Poate după trans
formarea regiei în companie și intrarea în 
legalitate... La Bacău, “duelul” Halagian - 
Hizo a fost câștigat de armean și se pare că 
“barca” antrenorului lui Dinamo ia serios la

| apă!
Etapa viitoare - sâmbătă, 22 noiembrie - ■ 

va avea un derby ce va umple tribunele din * 
Giulești: Rapid - Universitatea Craiova, unul1 

I dintre capetele de afiș al acestui sfârșit de I
I 

-I

i 
i

i 
i
i
i 
i

Ciulești: Rapid - Universitatea Craiova, unul

| tur.
I___

Pagină realizată de Sabin CERBU

HtONO
t 'ȚOi'ICUkSUlUI DIN 
s U NOIEMBRIE *97
CAGLIARI 3-0 1
MONZA - FOpGIA \ 1-1 X

PADOVA - ANCONA \ 0-1 2
PERUGIA-. CDIȘANGRO- ,1-0 1
REGGtANA - VENEZlAȚp) 1
REGGIANA - VENEZIA (^es 2-0' 1 
REGGIE-TORINO (p) Ij'f'
RBG.Gyk - TORINO (f) '',2*2, X
SAH tNITANA - RAVENNA 1
TREVISO - PESCARAJp) f.l/l X 
TREVISO - PESCAR^'jtj ^’^-1 1
VERONA - GENOA ( ^-O 1
VERONA - GENOA (f) XJ 4-0 1

G-olcjeterii din Divisfa A
W 10 goluri: Luțu (4 goluri din lovituri de la 11 metri);

9 goluri: Ad. State, Vali Ștefan (2);

8 goluri: Iftodi;
W 7 goluri: Cătălin Munteanu, Caramarin, Ad. 

Mihalcea;
W 6 goluri: Oană, Ciocoi (1), C.Barbu (2).

De remarcat urcușul tânărului Cătălin Mun
teanu (Steaua) care nu a evoluat în formația sa în 
toate meciurile de la începutul campionatului. Ne 
așteptăm ca în retur să urce mai sus!

0 DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a 16-a: Min.Berbești - 

Petr. Videle 3-1; Termo Tr.S. - Drobeta Tr.S. 0-0; 
Min. Lupeni - Șoimii Sibiu 1-0; Petrolul Țicleni - 
Metalurg. Sadu (arbitrul a fost nevoit să întrerupă 
meciul, în min.40, la scorul de 8-0 pentru gazde); 
Min. Mătăsari - Rulmentul Alex. 1-1; Petr. Stoina - 
Min. Certej 4-2; F.C.Vâlcea - Un. Drăgășani 2-2; 
Mine-Ral R^vinari - CFR Caransebeș 6-1; 
Severnav Tr. - Min. Uricani 4-1; Aluminiu Slatina - 
Parângul Lonea 1-0.

Meciul Minerul Lupeni - Arsenal Sadu (din

Etapa viitoare: CFR Caransebeș - P.Stoina; 
Minerul Certej - Termo Tr.S.; Drobeta - FC Vâlcea; 
Un.Drăgășani - Min.Lupeni; Șoimii - Aluminiu SI.; 
Parângul - P.Țicleni; Arsenal - Min. Berbești; Petr. 
Videle - Min.Mătăsari; Rulmentul - Severnav Tr.S.; 
Min.Uricani - Mine-Ral Rovinari.

etapa a 14-a) a fost omologat cu 3-0 pentru
Minerul Lupeni.

CLASAMENTUL
1. RULMENTUL 16 10 4 2 34-13 34
2. DROBETA TR.S. 16 10 3 3 26-11 33
3. MIN.BERBEȘTI 16 10 1 5 37-21 31
4. P.VIDELE 16 8 4 4 22-14 28
5. UN. DRĂGĂȘANI 16 8 2 6 23-18 26
6. MIN.URICANI 16 8 1 7 30-31 25
7. MINE-RAL R. 16 7 3 6 33-20 24
8. TERMO TR.S 16 7 3 6 19-20 24
9. PETR. STOINA 16 8 0 8 27-30 24
10. MIN.MĂTĂSARI 16 6 4 6 29-23 22
11. MIN. LUPENI 16 7 1 8 24-31 22
12. ALUMINIU SL. 16 7 1 8 16-37 22
13. CFR CARAN. 16 7 0 9 32-30 21
14. PARĂNGUL 16 7 0 9 25-35 21
15. MIN.CERTEJ 16 6 1 9 22-24 19
16. F.C.VĂLCEA 16 5 4 7 21-23 19
17. SEVERNAV TR.S. 16 5 3 8 19-21 18
18. ȘOIMII S. 16 5 1 10 15-25 16
19. ARSENAL 15 5 0 10 14-32 15
20. PETR.ȚICLENI 15 4 2 9 16-25 14

Etapa viitoare: ASA Tg. Mureș - UTA; 
Olimpia - Inter; Dacia - Gaz M.; Baia Mare - Poli. 
Timiș; Vega Deva - Corvinul; Electroputere - 
Apullum; ARO - CFR Cluj; U.M.T. - Gl. Reșița; M. 
Motru - Un. Dej.

Putea fi o 
diferență mai t

mare de scor 
(Ml ■ Dffi PITEȘTI 

2-1(0-0)
Și această partidă a fost pregătită cu 

toată seriozitatea și atenția de antrenorul 
principal R. Gabor și secunzii săi Dubinciuc 
și M. loniță, Corvinul desfășurând un pro
gram adecvat după meciul din Cupă cu 
Dinamo. Dacia Pitești (cu plus trei la adevăr) 
este bine cotată în seria a ll-a a Diviziei B, și 
nu poate fi trecută cu ușurință nici când joacă 
în deplasare. Cum hunedorenii se află la -2, 
aveau neapărat nevoie de cele trei puncte 
puse în joc, elevii lui Romică au jucat cartea 
atacului, obligându-și oaspeții să se apere de 
la primul fluier al arbitrului S. Crângașu din 
Ploiești. Și Corvinul își creează câteva ocazii 
excelente de a înscrie : în min. 3 Haidiner 
reia un balon cu capul, aflat doar la câțiva 
metri de poarta lui Diaconescu, însă puțin 
lateral, pentru ca în min.6, Cristi Stoica să 
șuteze puternic în bara transversală. Oaspeții 
ies din chingi după un sfert de oră, când Diță 
a fost deschis în adâncime pe dreapta, însă 
centrarea sa (foarte periculoasă) este res
pinsă de la 6 metri de poartă, de un apărător 
hunedorean. în min. 17, avea să se remarce 
Sterean aflat în atac care reia spectaculos, 
dar greșește de puțin ținta. După ce în min. 
21 Costăchescu șutează și el în bara trans
versală, două minute mai târziu, același Diță 
este lansat ca în faza anterioară și de a- 
ceastă dată șutează, însă Ceclan respinge 
salvator. Și cu toate că hunedorenii se mențin 
la cârma jocului și ar fi putut deschide scorul 
în minutele 34 și 37, până la pauză tabela de 
marcaj rămâne neschimbată.

La numai 5 minute de la reluarea partidei, 
gazdele marchează primul gol: la o lovitură 
de colț executată de Costăchescu, Haidiner 
sare la cap, dar nu lovește mingea și Sterean 
reia senzațional balonul în bara din dreapta 
a porții și de aici în plasă. Un gol de toată 
frumusețea, aplaudat de toți spectatorii. 
Corvinul se menține în atac și reușește majo
rarea scorului în min. 59: după ce mingea 
trece pe la Bardac și Păcurar, ajunge la 
Stoica care cu un șut puternic, plasat în colțul 
lung, îl învinge pe Diaconescu. Și cu toate că 
hunedorenii se puteau desprinde la un scor 
mai mare, fiindcă și-au creat 3-4 ocazii ra
risime, nu au făcut-o și în final, oaspeții reduc 
din scor, în min. 83, prin Chivescu 2-1.

CORVINUL: Cec/an, Bordean (86 
Băbarți), Sterean, Haidiner, Dinu, Procorodie, 
Chezan, Bardac (85 Tibichi), Costăchescu, 
Păcurar, Stoica (64 Neiconi).

spectacular

HI» - DACIA 
I-2(1 - 0

Deși a fost frig, liderul clasamentului 
Dacia Orăștie a adus mai mult public la 
stadionul din Călan decât la-unele meciuri 
anterioare. Trebuie să subliniem de la în
ceput că partida nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic spectacular deosebit, deși valoarea 
loturilor celor două formații, pozițiile lor în 
clasament ar fi recomandat ca spectatorii să 
asiste la o partidă mai animată , cu multe 
faze consistente la cele două porți. E drept că 
de la gazde au lipsit 4 dintre jucătorii de bază 
(doi împrumutați până la sfârșitul acestui tur 
la Vega Deva), iar de la oaspeți a absentat 
nr.1 din atac, Toderiță.

în afara acestor considerente, am apre
ciat cursivitatea jocului de ambele părți, cu o 
ușoară dominare a oaspeților care, până în 
final, și-au asigurat victoria, atât de necesară 
în păstrarea locului de frunte în clasament. 
Prima fază cu adevărat periculoasă o înre
gistrăm abia în min. 16 când Firu de la Dacia 
primește în careu un balon de la Chira și reia 
peste poarta lui Munteanu, semn că oaspeții 
își vor înteți acțiunile în careul gazdelor. în 
minutul 21, Căpușan trimite mingea cu capul 
în poartă, Munteanu respinge și Rus de la 20 
de metri șutează și de această dată portarul 
reține. Totuși cei care înscriu primii sunt 
oaspeții în min. 28, Bordean execută puternic 
o lovitură liberă de la 30 de metri în stânga lui 
Dumitrescu și 1 - 0. După numai patru mi
nute, la o nouă acțiune de atac al oaspeților 
Eșanu șutează plasat din careu și aduce 
egalarea 1-1.

în repriza a doua oaspeții cresc ca inten
sitate și periculozitate acțiunile spre poarta 
adversă și reușesc desprinderea în min. 69 
prin Szidorak, excelent deschis în careu de 
Rus și scorul devine 1 - 2. în ciuda altor 
ocazii la ambele porți (mai multe ale oas
peților), scorul rămâne neschimbat.

A arbitrat cu scăpări, la centru, Z. Gergely.
VICTORIA: Munteanu (60 luga), Papp, 

Pânzariu, Ailoaie, Budeic, Keleman (60 
Tășală), Bordean, Păuna, Câșlariu, Gogan, 
Matei (32 Căruceriu).

DACIA. Dumitrescu, Ciurariu (2 llici), 
Costea, Zaneș, Contor, Rus, Chira (80 Toth), 
Firu, Eșanu (60 Păcurar), Căpușan (87 
Bunea), Szidorak.

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei a 14-a : ,
Min. Ghelari - A.S.A. Aurul Brad 1 -1
C.F.R. Marmosim - Min.Bărbăteni 2-2
Casino Ilia - Retezatul Hațeg 3-4
Victoria Călan - Dacia Orăștie 1 -2
Constr. Huned. - Min.Teliuc 2-2
C.S.M. Paroșeni-Vulc. - Min.Livezeni 3 - 0 (N)
Metalul Crișcior - Min.Aninoasa 1 -0

S-a încheiat turul campionatului Diviziei D și s- 
a disputat și prima etapă din retur.

Asociația județeană de fotbal reamintește 
conducerilor cluburilor că, duminică, 23 noiembrie, 
are loc faza I a etapei județene a Cupei României, 
pentru ediția '98 - '99.

1. FC DACIA ORĂȘTIE 14 11 2 1 37-14 35
2. AURUL BRAD 14 11 1 2 28-13 34
3. F.C.PAROȘ-VULCAN 14 9 3 2 41-17 30
4. CFR MARM-SIM 14 7 3 4 28-20 24
5. VICTORIA 14 7 0 7 31-17 21
6. CONSTR. HUNED. 14 6 3 5 26-19 21
7. MIN. GHELARI 14 6 2 6 22-18 20
8. MET. CRIȘCIOR 14 5 3 6 19-21 18
9. CASINO ILIA 14 5 2 7 24-29 17
10.MIN. BĂRBĂTENI 14 4 4 6 27-35 16
11.MIN. TELIUC 14 3 5 6 23-24' 14
12.MIN.ANINOASA 14 4 2 8 24-26 14
13.M. LIVEZENI 14 2 2 10 20-41 8
14.RETEZATUL H. 14 2 0 12 16-72 6
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Menirea Gărzii Financiare - 
RESPECTAREA LEGILOR

Recent am avut o discuție cu dl 
Traian Emil Moise, comisar șef adjunct 
al Gărzii Financiare Hunedoara, pe 
care o redăm în continuare:

Rep.: Die comisar, Garda 
Financiară a județului nostru este o 
instituție care se afirmă tot mai mult 1
în viața economico-socială.

T.E.M.: Da, Garda Financiară este 
o putere a statului de drept ce se 
consolidează în România. Ne străduim 
să ne îndeplinim menirea, rolul și 
sarcinile ce ni le-am asumat.

Rep.: Deși prezența Gărzii nu 
este întotdeauna dorită în teritoriu.

T.E.M.: Nu peste tot. Menirea 
noastră este să veghem la respectarea 
legislației financiare. Ne bucurăm 
atunci când, cu ocazia controalelor, 
constatăm că reglementările legale 
sunt respectate. în luna octombrie a.c., 
de pildă, am găsit 55 de agenți 
economici în perfectă ordine din punct 
de vedere financiar.

Rep.: Totuși numărul celor găsiți 
în neregulă este mult mai mare.

T.E.M.: Așa este. în luna la care ne
am referit am depistat în neregulă 114 
agenți economici, deci dublu față de 
cei corecți.

Rep.: Să menținem discuția la 
octombrie. Câte controale ati » 
efectuat?

T.E.M.: Am controlat 169 de agenți 
economici, întocmind actele specifice 
acestei activități.

Rep.: Care este abaterea cea mai 
frecventă?

T.E.M: Sustragerea și întârzierea 
la plata impozitelor pe profit și a taxei 
pe valoarea adăugată. în aceste 
cazuri aplicăm majorări și amenzi 
care se virează la bugetul de stat. In 
luna octombrie s-a dispus virarea la 
buget a peste patru miliarde de lei. 
Urmează, ca frecvență, comer
cializarea de mărfuri fără să existe 
acte de proveniență.

Rep.: Când constatați o astfel 
de abatere cum procedați?

T.E.M.: Dispunem confiscarea 
mărfii și aplicăm amenzi. în luna 
precedentă am confiscat mărfuri în 
valoare de peste opt milioane de lei.

Rep.: Cum considerați relațiile 
Gărzii cu presa?

T.E.M.: Din ce în ce mai bune. Ne 
întâlnim cu presa, de obicei, marțea 
și vom permanentiza acest obicei. 
Știm că presa are o puternică 
eficiență asupra respectării 
disciplinei financiare. în multe cazuri 
cei amendați ne roagă: “plătesc 
amenda, dar să nu mă dați la ziar”.

Rep.: Le este rușine că se scrie 
despre ei?

T.E.M.: Nu e numai asta. 
Publicitatea în sens negativ le 
afectează multora afacerile. De 
pildă, li se refuză participarea la 
licitații, le tulbură relațiile cu par
tenerii, le îndepărtează cumpărătorii, 
clienții ș.a.

Rep: N-au decât să respecte 
legile țării, să-și achite obligațiile.

T.E.M.: Perfect de acord.
Traian BONDOR „

r n
Ajutor financiar I 

pentru plata 
! consumului de

f N
"Dacă fiecare din noi s-ar 

împotrivi cu hotărâre celui care 
nedreptățește și ne-am ajuta între 
noi, considerând nedreptatea 
săvârșită altora ca pricinuită 
nouă, și dacă am conlucra energic, 
nu s-ar înmulți răutatea celor 
ticăloși, ci fiind pândiți și 
căpătăndu-și pedeapsa meritată, 
sau ar deveni foarte rari, sau ar 
înceta cu totul activitatea lor”.

Menander \___________________________________________ J

I energie termica 
I

în conformitate cu o
■ recentă ordonanță de urgență 
I a Guvernului României, 
| apărută Tn Monitorul Oficial
■ nr.302, din 5 noiembrie a.c., 
I unele categorii ale populației 
| vor primi ajutor pentru plata
■ cheltuielilor suplimentare de- 
I terminate de creșterea con- 
| sumulul de energie termică în

I lunile sezonului rece. Or
donanța are în vedere fa- 

| milllle cu venituri mici și se 
. referă la acordarea ajutorului 
■ bănesc pe perioada 1 
| noiembrie 1997 - 31 martie 
■ 1998. Ajutorul se acordă doar 
I pentru locuința de domiciliu 
| a familiei, chiar dacă este 
■ formată dintr-o singură per- 
I soană. Ajutorul variază în 
| funcție de venitul mediu net 
■ pe membru de familie. Astfel, 
I familiile cu un venit net pe 
| membru de până la 275 000 
■ de lei primesc 70 000 de lei 
■ pe lună, cele cu un venit 
| cuprins între 275 001 șl 550 
■ 000 de lei primesc un ajutor 
I lunar de 40 000 de lei. Pentru 
| majorarea de la 1 noiembrie 
■ a prețului la energia termică 
I livrată populației, familiile 
| care se încadrează în pre- 
I vederile de mai sus primesc

încă 40 000 de lei. Acordarea 
| ajutoarelor bănești se face la 
I cererea titularului locuinței. 
■ Cererile se depun la primaria 
| localității până la data de 25 

a fiecărei luni. O dată cu 
I cererea se va scrie și o de- 
| clarație pe propria răs- 
■ pundere asupra veniturilor 
I realizate. Primăriile verifică 
| veridicitatea documentelor 
■ depuse și eliberează lunar, 
■ până la data de 5 a lunii 
| următoare, un tichet pentru 
■ fiecare familie îndreptățită să 
■ primească ajutor financiar. 
| Tlchetele respective se 
I depun la asociațiile de

locatari, care le folosesc la 
| achitarea facturilor primite de 
■ la furnizorii de energie 
I termică.
u

^COMISUL UITUC
Teodor Indreșianu era 

comis voiajor la SC. 
"MARCOV LUKY” SRL 
Orăștie. în această calitate 
umbla prin municipiu și prin 
județ oferind marfă clienților. 
Sigur, pe marfă încasa bani. 
Așa s-a adunat, într-o oarecare 
vreme, în buzunarul său o 
sumă frumușică - 3 milioane lei. 
în loc să depună banii la 
casieria unității, comisul voiajor 
i-a folosit în interesul 
dumnealui. Să sufere oare dl 
T.l. de lipsă de ținere de minte? 
Puțin probabil și credibil. (Tr.B.)

MCU CINE INTRI fN BAR
într-un bar din comuna 

Hărău au intrat,într-o seară, doi 
oameni. Unul era Florea 
Gheorghe Tîrnovan, din Deva, 
care muncea ocazional pe la 
diferiți oameni din localitate, 
celălalt - Vasile Hrițcu, din 
Dorohoi, de aceeași ocupație. 
Cei doi au început să bea 
pahar după pahar. Au ținut-o 
multă vreme în “hai noroc" 
până când cel din Dorohoi, fiind

mai în vârstă, s-a îmbătat cuc. 
Profitând de acest fapt, colegul 
lui de beție i-a vârât mâna în 
buzunar și l-a păgubit de 250 000 
de lei. lată de ce este bine să știi 
cu cine intri în bar.(Tr.B.)

<BICICLISTUL NEATENT
Dl loan Filip, din Hunedoara, 

pensionar, mergea într-o zi pe 
bicicletă prin municipiu. Pedala 
rar, nu se grăbea. Dintr-o dată, 
fără să semnalizeze și să se 
asigure, a cotit-o brusc spre 
stânga. Din spate a venit cu 
mașina Adolf Mihăiesc, tot 
pensionar, de loc din comuna 
Răchitova, care l-a lovit pe 
biciclist în plin, accidentându-l 
foarte grav. A.M. trebuia.să 
oprească să vadă ce-a făcut și 
obligatoriu să-l ajute pe cel căzut 
în mijlocul drumului. El însă a 
fugit de la locul faptei. A fost 
depistat în aceeași zi și a intrat 
în cercetări. (Tr.B.)

BHOȚUL DE NICHEL
Marinei Francisc din Călan 

lucra la S.C.’’Sidermet” din

localitate. De treaba ce-o avea 
de făcut se ocupa dumnealui, 
dar nu cine știe ce. Asta din 
pricină că își alesese o altă 
îndeletnicire - fura nichel - un 
metal foarte prețios atât în 
procesul de producție, cât și ca 
valoare bănească. în perioada 
septembrie - octombrie a.c. a 
sustras din societate 36 kg de 
nichel în valoare de 1 440 000 
de lei. Dacă nu-l înhăța poliția 
lăsa “Sidermet"-ul fără prețiosul 
metal. (Tr.B.)

MPOFTA DE MAȘINI
Villi Lands, din Deva, avea 

poftă să ajungă proprietarul unei 
mașini de marcă străină și cu un 
nume cât mai sofisticat. Pofta 
aceasta n-a ajuns s-o 
implinească până recent, când 
a făcut o deplasare în comuna 
Șoimuș. Aici a văzut în curtea 
S.C. “Agrocom” S.A. un auto
turism marca “MERCEDES CO
BRA”.' S-a urcat la volanul lui și 
a luat-o la drum. în scurtă vreme 
însă a fost prins, transformat din 
nou în pieton și cercetat de 
poliție. (Tr.B.)
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' Cei care conduc imprudent mașina 

nu știu la câte se expun, mai ales dacă 
imprudența se alătură băuturii. în atare 
situație, unii conducători nu mai au 
limită’.

Ei, da. Mare bravură să te pui la 
mintea motorului puternic și să-ți pierzi 
mintea, dacă ai ce. Dar se pare că mulți 
dintre cei ce gândesc așa nu prea au 
ce pierde.

Deci, lăsând la o parte mașina 
avariată, pagubele aduse la mașina cu 
care eventual te-ai lovit, survin și 
despăgubirile pentru incapacitatea de 
muncă limitată a victimei, a părții 
vătămate, a eventualilor ocupanți ai 
celor două 
mașini.

în cazu
rile mortale 
însă vinova
tul poate fi 
obligat la
pensie de întreținere pentru copiii mi
nori, în afara cheltuielilor de 
înmormântare.

în caz de răniri, vinovatul urmează 
să suporte spitalizarea, medicația, 
supraalimentația, eventuala asigurare 
a unei persoane de ajutor, hainele și 
lucrurile distruse în accident și multe 
altele.

Dar mai puțini știu că vinovatul 
trebuie să suporte și cheltuielile de 
spitalizare a victimei, adică să 
plătească spitalul, costul internării, 
operațiilor, tratamentului și tot ce s-a 
cheltuit. Iar dacă victima a avut leziuni 
grave, care au necesitat internări 
repetate, atunci costul spitalizărilor se 
ridică la sume importante.

Toate cele de mai sus ar fi trebuit 
să fie cunoscute și de cei care 
încredințează autovehiculul altor 
persoane să-l conducă, pentru că, în 
caz de accident, proprietarul mașinii

răspunde din punct de vedere civil, 
adică la despăgubiri, alături de cel 
vinovat.

Și toate acestea, ca și multe 
altele, s-ar putea evita dacă cel aflat 
la volan ar gândi că viteza și 
băutura aduc numai necazuri.

Problema circulației pe dru
murile publice este de o mare, 
foarte mare importanță, pentru că, 
așa cum spuneam, aici se pot pro
duce vătămări corporale, se poate 
cauza moartea unei persoane, se 
produc pagube materiale.

De aceea cred că orice 
insistențe sunt bine venite.

lată, bu
năoară, cir- 
cularea cu o 
mașină, cu 
un autovehi
cul neînma
triculat, adică

neînscris legal în circulație, este o 
faptă qravă, pe care o comit mulți 
care fie își cumpără mașină, iar 
după întocmirea actelor nu și-o 
înmatriculează și continuă să 
circule cu vechiul număr, fie își aduc 
mașini din străinătate și continuă să 
circule cu numere străine. Sigur, 
organele de poliție au în vedere 
necesitatea obiectivă de a circula 
un timp limitat cu vechiul număr, 
căci nu este posibil să vii cu o 
mașină în țară și încă de la frontieră 
să nu poți circula cu ea. Dar de aici 
și până la a circula luni de zile cu 
un număr care a devenit clandestin 
este o cale lungă.

Să nu uităm, deci, că pentru a 
putea circula este nevoie să ne 
înmatriculăm mașina la organele de 
poliție.

(va urma)
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IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE !

În calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă, la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT®ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE® VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE® STORCĂTOARE 
DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...® ȘI MULTE ALTELE!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

& PLATA ÎN 24 RATE
rMnM MVMhiii:;:

MIERCURI, 19.XI.1997 SE VA DESCHIDE 
UN NOU MAGAZIN ÎN DEVA, 

str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei).
Tel. 213222

IN ORICE

OCAZIE,

PUBLICITATE
PRIN

"CUVÂNTUL

LIBER”

Z A
TRAGEREA 

LOTO SPECIAL 
“6/49”

din 16.11.1997

31-22-29-13-15-21

TRAGEREA 
NOROC

din 16.11.1997

6-7-4-5-9-8-0

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE : 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, ITALIA, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumina mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pt. tavane false, aplice

De ce să-ți bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

Ijereif Phix
Calculatoare

Imprimante C
Rețele

—î-------- *-------------------21 “~^l *
Copiatoare^) H i

Deva, Bdul Decebal, bl. P
Q) 212726; 218205

fs.C."SIDERURGICA" S.A.1

iii uiliul in llunitai Maja liini 11 iii* IMiani. nr.l
ANUNȚĂ

Scoaterea la concurs a ti (,'jase) posturi (le economist. 
Condiții de participare:
- absolvenți ai unei facultăți cu profil economic, 
înscrierile la concurs: până la data de 25.11.1997.
Informații privind modul de desfășurare a concursului se 

pot obține la Seviciul Normare Salarizare (telefon 716121,
Ulterior 1012) J
\ S.C. " DEVATRANS” SA DEVA '
’ Anunțâ organizarea licitației privind vânzarea unul I 
I autoturism DACIA 1310 șl altor mijloace fixe I 
| dlsponlblllzate. |
| Ședința de licitație va avea loc în data de 04.12.1997, | 
| ora 10,00.
, Informații suplimentare se pot obține de la sediul ! 
| socletâțll, din strada Depozitelor, nr.2 - birou tehnic, ■ 
■începând cu data de 01.12.1997. I
S*.______________________________ ✓

? societatea comercială

"EXCOM CLARISA"
W J.R.L DFM §3

Vă oferă prin magazinul situat în spațiul 
comercial „Tineretul”, strada Libertății, 
bloc A, parter, o diversificată gamă de 
articole cosmetice și de parfumerie.

Cadoul cel mai potrivit pentru cei dragi, 
cu ocazia sărbătorilor ce se apropie, poate 
fi o casetă „Priscilla Presley”, „Gabriela 
Sabatini”, „Organza”, „Indian Summer”, 
„Nivea”, „Synergie”, „Malizia”, „Intesa”, 
„Lux”, „Versace”, „Dolce & Gabbana”, 
„Samsara”, „Eden”, „Kenzo”, „Amarige” - 
produse de marcă din import.

Cine trece pragul magazinului are de 
unde alege, iar personalul, amabil, vine în 
ajutorul potențialului cumpărător cu sugestii 
în selectarea produsului potrivit.

S.C. ACROCOMUS S.A.
cu sediul în Deva, str.Hărâului, nr.40,

organizează licitație publică deschisă 
cu strigare pentru vânzarea activului 
GOSPODĂRIE ANEXĂ (FERMĂ DE 
PORCI) din Deva, str. N. Grigorescu, 
nr.7, cu prețul de pornire inclusiv 
valoarea terenului de 302.335.875 lei, 
exclusiv TVA suportat de cumpărător:

Licitația va avea loc pe data de 12 
decembrie 1997, ora 10,00, la sediul 
unității. în caz de neadjudecare la prima 
ședință, licitația se va repeta pe data de 
19 decembrie 1997. Informații 
suplimentare la telefon 219278 a.m. și 
218559 p.m. prefix 054.

"s.C. CORATRAMS S.A?
Deva

Oferă pentru închiriere:
E> Spații pentru diferite destinații (birouri, 
comerț, expoziții, depozite etc.) situate în 
clădirea din str. 22 Decembrie, nr. 118;
E> Suporturi publicitare (autobuze) pentru 
diferite reclame.

Angajează vopsitori auto, vârsta 
maximă 40 ani.
Informații la telefoane 212160; 
212161 sau fax 211845. (o.p.)

[fÂNH
I •• •
I • X/
I

BANKCOOP SA J 

PETROȘANI ■ r I

Vinde la licitație publică linie de I 
| fabricație a produselor lactate (lapte j 
I pasteurizat, cașcaval Mozarela, urdă, | 
I brânză). I

Licitația va avea loc în data de I 
I 20.11.1997, ora 11, la sediul | 
I Bankcoop SA Petroșani. |
I Preț pornire 170 milioane lei. I

Informații suplimentare la I 
| Bankcoop SA Petroșani, tel. 543672. |

I
✓

17 NOIEMBRIE

IdolarSUA 7810 lei
1 marcă germană 4497 lei
100 yeni japonezi 6256 lei
1 liră sterlină 13172 lei
1 franc elvețian 5525 lei
1 franc francez 1343 lei
100 lire Italiene 460 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotați! ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe 
piața valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea 
utilizării cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și
înregistrări.
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VÂNZĂRI 
CVMPĂRÂR1

• Vând terenuri intravilane 
1800 și 3800 mp în localitatea 
Aurel Vlaicu. Tel. 01/6674096. 
(9118)

• Vând apartament 2 camere, 
Micro 15. Informații la tel. 
230729. (033704)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 1, Al.Moților, ocupabil 
imediat. Deva, tel. 215728.

• Vând casă și grădină Brad, 
Dispensarului nr.4, Brădean 
loan. Tel. 659168. (3686)

• Vând apartament 2 camere, 
confort 1. Tel. 623312. (3965)

• Vând casă Deva, grădină, 
gaz, apă, canalizare. Tel 
614648. (3969)

• Vând Lăstun Dacia 500, 
barcă pneumatică, cu motor 
ENVIRUDE, teren pentru casă, 
500 mp, bdul Dacia, teren 240 
mp, cu proiect pentru hală, 
2400 mărci, vilă zona lac Cinciș, 
în construcție, 15.000 mărci, 
teren 1500 mp cu autorizație 
construcție. Informații 716116 
sau 092/216389. (2588)

• Acum ÎN RATE!!! Centrale 
termice HERMAN SICO Italia, 
Germania, total automatizate, 
orice capacitate, gaz, moto
rină, cărbune, lemn. Distri
buitor autorizat Imperial O- 
răștie.Tel/fax.054/642580. 
(2640)

• Cumpăr sămânță floarea 
soarelui (selectată).Vând ulei și 
șrot floarea soarelui.Foarte 
convenabi. Tel. 092/258133, 
660327 (9580)

• Cumpăr miere de albine, 
cantitate nelimitată, plata pe loc. 
Tel. 621063. (3963)

• Vând televizoare color, 
second hand, import Germa
nia, nedepanate, complete, 
între 220.000 și 700.000. Tel. 
064/140469. (2596)

• Vând în Hunedoara apar
tament, str.Munteniei, nr.3, 
apartament 63, preț 4500 mărci 
sau schimb cu autoturism. Vând 
în Deva apartament, str. Emi- 
nescu, bloc 43, sc.A, parter, 
pentru privatizare, 6500 mărci 
sau schimb cu autoturism. Vând 
auto BMW 318, înmatriculat. Tel. 
092/281368. (2599)

• Vând cruce marmură albă, 
negociabil, ieftin. Tel. 617075. 
(9682)

• Vând motor ARO Brașov, 
fără anexe, 4.600.000 lei și 
cabină U 445, 1.200.000. Tel. 
613777. (1241)

• Vând aparat foto Polaroid 
pentru fotografii de legitimații, 
urgențe, aparat foto Salon, cu 
trei obiective, 6 casete, aparate 
foto cu film lat Pentakon SXT cu 
trei obiective și trepied, drujbă 
mecanică și electrică, mobilă 
de dormitor nouă, împachetată. 
Informații Hațeg. Tel. 770735, 
770367.' (4018)

• Vând tractor și batoză. 
Informații Lăpușnic nr 56. 
(4019)

• Societate comercială vinde 
în incinta complexului Euro- 

venus Sâtuhalm, boxa nr.11, 
zahăr en gros, la prețul de 4150 
lei/kg (TVA inclus). Angajez un 
încărcător-descărcător. Tel. 
626306 (3952)

• Cumpărăm semințe do
vleac (bostan), orice cantitate. 
Căutăm colaboratori. Informații 
tel 069/424696, 853689. (3921)

• Vând bibliotecă "Ana S", 4 
corpuri. Tel. 214854. (90)

• Compania de distribuție 
Adept Deva vinde la preț de 
importator, făină Ungaria: BL 
80 - 2200 plus TVA, BL 55 2400 
plus TVA. Asigurăm transport 
gratuit la beneficiar. Bdul 22 
Decembrie 182. Tel. 221059, 
233278. (3941)

PIERDERI

• Pierdut cupon nr.3654478 
de acționar, pe numele An- 
dreica I. Maria. îl declar nul. 
(3961)

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriat apar
tament 2 camere, mobilat sau 
nemobilat. Tel. 715767. (2600)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajez șofer profesionist 
cunoscător de tinichigerie și 
mecanică auto, pentru a lucra 
în străinătate, cu următoarele 
condiții: necăsătorit, carte de 
muncă, pașaport, vârstă între 
21-27 de ani. Informații la 
tel.233454 între orele 9 și 10. 
(3923)

• Efectuăm transport 1700 
lei/km. Informații la tel.233266. 
(3863)

• Agenție de marketing și 
publicitate angajează 20 de 
tineri dinamici, cu posibilitate 
de promovare și câștiguri de 
50-100.000 lei/zi. Studii medii 
sau superioare, aspect fizic 
plăcut. Tel. 612605 din data de 
17.11.1997, după ora 14. 
(3955)

• Societatea Proteus din 
Orăștie vă oferă produse elec- 
trocasnice Arcopal, Cristal și 
noua gamă de încălzire cen
trală, cazane cu gaz și calo
rifere, realizate de firme pres
tigioase "ZASS" Germania, 
"TRACY" Franța și "BIASI" 
Italia. Pentru a beneficia de 
reduceri de preț și alte facilități 
de cumpărare, sunați chiar 
acum la tel/fax:054/233134, 
054/647500, 054/641296 și 
094/504369 sau vizitați ma
gazinul din Orăștie, str.Unirii 
nr.81, pe șoseaua națională. 
Cu noi, sezonul rece trece 
mai suportabili (3175)

• Economist expert pensio
nar țin evindeță contabilă pe 

calculatorul propriu sau al 
societății. Tel. 223702 (3951)

• Agențiile de impresariat 
artistic ORBISIMPRES și D & B 
TRADING CO selecționează 
tinere cu aptitudini artistice 
(soliste vocale, dansatoare) 
pentru contracte externe. Relații 
la telefon: 228325. (3895)

DIVERSE

• Cooperativa de credit 
"Banca Populară" Hațeg a- 
nunță intenția de autorizare, din 
punct de vedere al protecției 
mediului a sediului din str. Ov. 
Densușianu, nr.7, bloc B1, 
ap.24. Eventualele sugestii 
șireclamații se depun la APM 
Deva, str.A.Vlaicu nr.25, în 
termen de 15 zile de la pu
blicare. (2682)

^DECESE

• Familiile dr. Mihail Rudea- 
nu și preot loan Rudeanu 
deplâng dispariția prematură 
a bunului prieten

ing.REMUS DAVID
și transmit condoleanțe fa
miliei îndoliate. Fie-i țărâna 
ușoară!

• Colectivul Ziarului 
"Cuvântul liber" Deva regretă 
trecerea prematură în eter
nitate a celui care a fost

ing. REMUS DAVID
director general al S.C. "Chi
mica" S.A.Orăștie, om de o 
deosebită probitate profe
sională, aleasă bunătate și 
omenie. Suntem alături de fa
milia îndoliată în aceste mo
mente de grea încercare și-i 
exprimăm sincerele noastre 
condoleanțe. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

• Suntem alături de Clau- 
diu, Diana și Mariana în greaua 
încercare pricinuită de dis
pariția prematură a iubitului 
tată, și soț

DAVID REMUS
Dumnezeu să-l odihnească! 
Oana, Cosmin, Mariana Bele 
și Ana Cornea din Oradea. 
(2683)

• Consiliul de administrație, 
Comitetul director și salariații 
S.C."Chimica" S.A. Orăștie 
anunță cu adâncă durere 
încetarea prematură din viață, 
la numai 48 de ani, a celui ce 
a fost directorul general al 
societății, un prieten și un om 
de o deosebită valoare morală 
și profesională,

inginer REMUS DAVID
Dumnezeu să-l odihnească! 
(3951)

• îndurerat omagiu regre
tatului nostru naș

ing. REMUS DAVID
Familiei atât de greu încer
cată, toată compasiunea 
noastră. Finii Sicoe Ovidiu și 
Carmen. (3951)

• Dragă, bună și blândă 
prietenă Mariana! Cuvintele 
sunt mult prea sărace pentru 
a ne exprima regretul pentru 
enorma pierdere suferită de 
tine și de iubiții tăi copii Diana 
și Claudiu, prin decesul celui 
care a fost un neprețuit soț și 
tată,

REMUS DAVID
Dumnezeu să-l ierte! Familia 
Alionescu. (3976)

• Sindicatul liber "Chimica" 
SA Orăștie regretă trecerea în 
neființă a celui care a fost 
manager,

inginer DAVID REMUS
și este alături de familia îndo
liată. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (031889)

• Un ultim omagiu aducem 
celui care a fost

DAVID REMUS
din partea angajaților firmei 
SC Uniconf SRL Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
(3975)

• Colectivul de cadre didac
tice de la Grupul Școlar Indus
trial Horea este alături de 
colega lor, dna prof.Cârțina 
Rodica la dureroasa încer
care pricinuită de pierderea 
tatălui și transmite sincere 
condoleanțe familiei îndu
rerate. (3984)

• Un ultim omagiu celui 
care a fost un deosebit nepot, 
verișor și naș

ing. REMUS DAVID
Dumnezeu să-l odihnească! 
Familiile Nojogan Gașpar și 
Lupșor Ion. (3996)

• Un ultim omagiu pentru 
prietenul nostru drag

ing. REMUS DAVID
din partea familiei Jurca Nico- 
iae. Condoleanțe familiei 
îndurerate. (4000)

• Colectivul Direcției cum
părări - Daewoo automobile 
România - Craiova este alături 
de familia David la durerea 
pricinuită de decesul prematur 
al celui ce a fost

ing. DAVID REMUS
director general la S.C. 
"CHIMICA” Orăștie.

• Copleșiți de durere soțul 
loan și fiica Claudia-Giuliana 
anunță decesul iubitei lor

MARIA AGNETA BÂJA 
(50 ani)

după o îndelungată suferință 
suportată cu stoicism, dem
nitate și curaj. Vei rămâne în 
sufletele noastre și nu te vom 
uita niciodată! Dumnezeu să 
te odihnească în pace. înmor
mântarea va avea loc azi, 18 
noiembrie, ora 13, la Cimitirul 
Catolic din Deva. (3987)

• Suntem alături de Nelu și 
Giully în clipele grele pricinuite 
de pierderea scumpei noastre

ȚUȚI BÂJA
plecată prematur dintre noi. 
Mihai, Cornelia, Mihăiță și Paul 
Luppa. (3988)

• Suntem alături de Nelu și 
Claudia în clipele grele prici
nuite de pierderea scumpei 
noastre

ȚUȚI BÂJA
plecată prematur dintre noi. 
Lili și Mihaela Mihăilescu. 
(3988)

• Cuvintele sunt prea să
race să exprime durerea ce ne 
copleșește în aceste momen
te în care ne despărțim, pentru 
totdeauna de buna și iubita 
noastră

ȚUȚI
cea care ne-a fost o soră, 
cumnată și mătușă deosebită. 
Cu tine s-a stins un suflet 
mare, curajos, plin de dra
goste și dăruire. Vei rămâne 
veșnic vie în sufletele noastre! 
Felicia, Adi, Andrea. (3988)

• întreaga compasiune și 
întristarea tuturor colegilor 
însoțesc imensa durere a 
prietenului nostru loan Bâja și 
a fiicei sale Claudia Giuliana, 
la cruda despărțire, după 
nemiloasă suferință, de iubita 
lor soție și mamă

MARIA AGNETA BÂJA
Dumnezeu să o odihnească 
în pace și lumină. Colegii de 
la DJD-RA Deva. (3380)

• Colectivul SC Condor SA 
Deva deplânge dispariția pre
matură a celei care a fost o 
bună colegă

MARIA BÂJA
și transmit familiei sincere 
condoleanțe. (3980)

• Familia anunță cu nemăr
ginită durere decesul scumpei 
noastre mame și bunici, care 
a fost învățătoarea pensionară

NADIA LITVINENCO
în vârstă de 85 de ani. Amin
tirea ei o vom păstra veșnic în 
sufletele noastre, rugându-l 
pe Bunul Dumnezeu s-o odih
nească în pace! înmormân
tarea va avea loc astăzi 18 
noiembrie, ora 14, la Cimitirul 
din strada Eminescu, Deva. 
(3995)

• Cu nemărginită durere 
soțul Mircea anunță dispariția 
fulgerătoare a celei care a fost 
iubita sa soție

VIORICA ZASLOȚI
fostă profesoară la Liceul 
Agroindustrial Ilia, în vârstă de 
58 de ani. înmormântarea va 
avea loc azi, 18 noiembrie 
1997, ora 13, în satul Vețel. Te 
plâng și te regret cât voi trăi. 
Dumnezeu să te odihnească! 
(3979)

• Cadrele didactice și elevii 
școlilor din comuna Vețel sunt 
alături de domnul director 
Zasloți Mircea, la greaua pier
dere suferită prin moartea 
fulgerătoare a soției

prof. VIORICA ZASLOȚI
Dumnezeu s-o odihnească! 
(3993)

• Cu adâncă durere în suflet 
familiile Golcea Gheorghe și 
Golcea Liviu din Brad își iau 
rămas bun de la sora, cum
nata și mătușa lor

prof. VIORICA ZASLOȚI 
din Vețel. îți vom păstra o vie 
amintire. (3995)

• Nepoții Ileana, Ionică și 
Vlăduț, din localitatea Crișan, 
deplâng dispariția scumpei lor 
mătuși

VIORICA ZASLOȚI
din Vețel. Florile și lacrimile 
noastre îi vor veghea întot
deauna mormântul. (3895)

• Pios omagiu și veșnică 
recunoștință celei care a fost

dr.ing.prof. VIORICA 
ZASLOȚI

din partea promoțiilor 1975 de 
elevi ai Liceului real-uman Ilia. 
Dumnezeu s-o odihnească! 
(3988)

• Elevii Liceului din Ilia, 
promoția 1967, sunt alături de 
d-nul prof. Zasloți din Vețel, lâ 
trecerea în eternitate a soției sa
le, fosta profesoară și dirigintă

ZASLOȚI VIORICA
Dumnezeu s-o odihnească 

în pace!

• Colegii din cadrul SC 
Condor SA Deva sunt alături 
de colega lor ing. Molnar Silvia 
la trecerea în neființă a mamei 
sale și transmit sincere condo- 
leanțe familiei îndoliate. 
(3980)

• Nemărginită ne este dure
rea la despărțirea de scumpul 
nostru tată și bunic

VALER PARASCHIV
căruia îi vom păstra o veșnică 
și frumoasă amintire. Familia 
Cârțină și familia Hațegan. 
înmormântarea va avea loc la 
cimitirul ortodox din Cugir, 
miercuri, ora 13. (3974)

• Suntem alături de fa
miliile Cârțină și dr. Hațegan 
la greaua pierdere a tatălui lor

VALER PARASCHIV
Dumnezeu să-l ierte! Familia 
Orban Emeric și Maria. (3971)



La noi, doar prețurile intra la apa!

CUMPĂRA 
în noiembrie 
la prețurile 

de acum un an!

• Prețuri incredibile: Libero Unisex Maxi - 1350 lei/buc, preț la distribuitor.
• Prețuri mai mici cu cel puțin 30 °/o decât la oricare altă marcă internațională de scutece.

Libero Unisex (pachet):

Articol buc/pachet Preț la distribuitor 
(fără TVA)

Preț la distribuitor 
(cu TVA)

Preț pe raft 
recomandat

Mini 3-6 kg 18 18 900 20 600 24 720

Midi 5-8 kg 16 18 900 20 600 24 720

Maxi 8-18 kg 14 18 900 20 600 24 720

Maxi + 10-20 kg 12 18 900 20 600 24 720

XL 12-25 kg 10 18 900 20 600 24 720

Pentru comenzi, vă rugăm adresațl-vă la:
First Romanian Distribution SRL fa telefoanele:
București 220 1 5 62-69, Alexandria 326771, Bacău 1 761 58, Brăila 61 4034, Călărași 31 2588, 
Constanța 682500, Craiova 197707, Drobeta-Turnu Severin 321053, Pitești 220425, 
Reșița 227229, Tulcea 550045.

Rom West Euro SRL la telefoanele:
Brașov 152015, Cluj 156661, lași 221380, Oradea 413969, Tg. Mureș 252915, Timișoara 
217034, Sibiu 228464, Suceava 253349,

Egly Romania SA la telefoanele:
Baia Mare 411083, Bistrița 221430, Cluj 121709, Miercurea Ciuc 112603, Tărgu Mureș 
255396, Satu Mare 712311, Sfăntu Gheorghe 1 16963, Suceeava 214432, Zalău 612878

Fedra Impex SRL la telefoanele:
Arad 280065, Timișoara 182515, Tărgu Mureș 132212, Oradea 130010, Hunedoara 713487

Locket Trading Ltd. fa telefonul:
Brăila 612972.

Exmil SRL la telefoanele:
Deva 661876, Oradea 137138

OFERTA 
EXCEPȚIONALĂ 

UNIC DISTRIBUITOR 
LA PREȚ DE PRODUCĂTOR

S.C. ROMCAMION SJJ.

PENTRU PRODUSELE 
COMPANIEI 

KOBER ROLAC 
PIATRA NEAMȚ

VOPSELE
Tâmplărie: EMALUX 
Metal : EMAIL 
DIVERSITATE DE CULORI

- Lac de parchet
- Grund metal și lemn
- Nitrolacuri și diluanti

VI LE OFERĂ

MAGAZINELE VALENTIN
1. Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, str. Libertății, bl. Dl, parter (zona gării)

Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 - 18 și sâmbăta 
între orele 9 - 13. Telefon: 054 - 216160.

. Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17 

Organizează licitație pentru vânzarea de 
mijloace fixe (autovehicule) disponibile.
Lista cu mijloacele fixe puse la vânzare se afla 
afișatâ la sediul societății.
Licitația are loc zilnic la ora 10,00.
Informații la telefoanele: 213030, 213031, 
interior 24.

:............. ... ........ ---■

Ambulanta Județeană Deva• ♦

Scoate la concurs

1 POST SOFEll AUTOSANITARĂ - DEVA
> I —

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17
Vinde la prețuri avantajoase ceapă 
consuni import Ungaria.
Informații suplimentare se pot obține la 
telefoane 213030, 213031, interior 33 
sau 36.

Condiții de înscriere:I
© 3 ani vechime în meseria de șofer 
© posesor permis categoriile B și G

Concursul va avea loc în data de 04.12.1997, ora 10.00, la 
sediul Ambulanței Județene Deva, din str.Depozitelor, nr. 3.
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Sărbătoarea Grupului Școlar Industrial „Horea"
(Urmare din pag. 1) 

echipaje ale claselor de liceu și- 
au disputat concursul de istorie 
cu tema "Horea1'.

• Sub aceeași formă a 
întrecerii s-au desfășurat Balul 
bobocilor, precum și competițiile 
sportive de atletism, fotbal, 
baschet și handbal (la acestea 
din urmă participând și alte licee 
devene).

• Expoziția aniversară 
găzduită de Biblioteca școlii, pe 
lângă materialele (poezii, în
semnări) și cărțile dedicate lui 
Horea, a ilustrat o parte din mun
ca de cercetare științifică a 
cadrelor didactice, alături de 
cele mai valoroase lucrări de 
diplomă ale absolvenților ș.a.

• Teme interesante, din 
toate disciplinele de studiu, s-au 
remarcat în cadrul Sesiunii de 
comunicări științifice și referate a 
elevilor și cadrelor didactice, la 
secțiunea pentru elevi cele mai 
bune lucrări fiind răsplătite cu 
premii în obiecte. în deschiderea 
sesiunii a fost lansat numărul 
omagial al revistei școlii - 
“Ecouri” -, aflată în al doilea său 
an de apariție.

• Festivitatea aniversării 
celor 25 de ani de existență a 
reunit sâmbătă (15 nov.) la Grupul 
Școlar Industrial “Horea" dascăli și 
absolvenți ai generațiilor de ieri și 
de astăzi, reprezentanți ai ofi
cialităților locale, alți invitați. în 
prezența acestora au fost dez
velite două plăci comemorative, 
închinate evenimentului i '»>(>riu-

zis și, respectiv, fostului 
absolvent Cristian Herbei (mort în 
decembrie '89 la Otopeni), 
moment urmat de un Tedeum 
oficiat de preotul Mircea Mihuleț. 

“A reveni înseamnă a retrăi 
puțin din tot ce ne-a umplut 
sufletul și inima în acest lăcaș al 
cunoașterii”; sub semnul unor 
asemenea vibrante cuvinte s-a

desfășurat întâlnirea dintre 
generații, evocate fiind doar câ
teva din cele mai semnificative 
imagini și întâmplări din viața 
școlii. Emoția momentului i-a 
însoțit pe toți cei care au rostit 
mesaje oficiale sau de suflet - 
reprezentanții Prefecturii, ai 
Primăriei Deva, ai Inspecto
ratului școlar, primii directori și 
profesori ai școlii (Petru Grun și 
Elena Drozd, Gabriela Șdirea), 
absolvenți ai liceului (Marius 
Jurca, Carmen Racolța, 
Gabriela Teslici, Ovidiu Ranta), 
alături de mesajele altor unități 
școlare. în acest cadru a fost 
lansată monografia Grupului 
Școlar (realizată de prof. 
Constandin Clemente), care “se 
dorește a fi nu doar o modestă 
pagină a istoriei învățământului 
hunedorean, ci și un argument 
convingător pentru viitorul său".

Finalul manifestării a 
aparținut actualilor elevi ai 
școlii, care i-au delectat pe cei 
prezenți cu un variat program 
artistic.

'muzeul CIVILIZAȚIEI DACICE^ 
$ll CUMANE DEVA
Organizează 

„LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 
EĂRĂ PRESELECTIE 

pentru elaborarea proiectului 
(fazele ST., P.T., P.A.C. și DT.) 

aferente obiectivului de investiții:
COMPLEX MUZEAL ÎN 

MUNICIPIUL DEVA

„Imnurile cetății”, 
ediția a lll-a

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ se poate 
procura de la Muzeul Civilizației 

Dacice și Romane Deva, 
B-dul 1 Decembrie, nr. 39, 

telefon 054/215409; 
tel/fax: 054/212200, 

până la data de 21.11.1997.

(Urmare din pag. 1)

Victoriei. A doua secțiune, 
“Străbună vatră, leagan de 
eroi”, adică proba artistică 
de interpretare corală, a 
fost găzduită și de această 
dată de Casa de Cultură 
Deva.

Pe scena Casei de Cul
tură Deva, s-au perindat opt 
coruri ostășești: ale ra- 
chetiștilor și geniștllor din 
Hunedoara, al vânătorilor 
de munte din Brad, ale 
geniștilor, jandarmilor și 
pompierilor din Deva, al 
jandarmilor din Orăștie și 
de la Căi ferate Aiud. 
Fiecare și-a prezentat imnul 
armei și câte un cântec pa
triotic (de fiecare dată altul, 
ceea ce dovedește nemai
pomenita zestre de cântece 
populare patriotice din 
această parte de țară). 
Formațiile au fost acom
paniate de fanfara militară 
dirijată de cpt. Octavian 
Luncan, prezentarea in
spirată a spectacolului fiind 
făcută de cpt. Ana Dragoș, 
cu sprijinul plutonierului 
major Gabriel Șolt.

Momentul folcloric care 
a urmat a fost susținut de 
Ana Banciu, Eugen Pistol și 
Ciprian Roman, care au 
cântat cântece patriotice și 
de cătănie. Programul vo
cal-instrumental prezentat 
de elevii Liceului Militar de 
Muzică “lacob Mureșianu” 
București, sub bagheta col. 
Eugen Sandu, a im
presionat publicul prin

calitatea interpretării și 
prin varietatea pieselor 
muzicale (marșuri, pagini 
din muzica unorfilme cele
bre sau cultă, melodii 
populare).

După deliberare, juriul, 
condus de col. Cristinel 
Vrabie, de la prestigiosul 
liceu bucureștean, a 
acordat premiile pentru 
ambele secțiuni. La prima 
secțiune premiul special 
l-a primit UM 1099 Brad, I - 
UM 451 Deva, II - UM 1817 
Hunedoara și III - Grupul 
de pompieri al județului. 
Marele premiu al celei de- 
a ll-a secțiuni a revenit UM 
1719 Deva, locul I - 
Grupului de pompieri, II - 
UM 451 Deva și III - UM 
1933 Hunedoara. Restul 
formațiilor au obținut, la 
ambele secțiuni, mențiuni. 
Diplome și premii au mai 
fost oferite și din partea 
Uniunii Compozitorilor și 
Inspectoratului Muzicilor 
Militare.

Finalul festivalului a 
fost marcat de bucuria 
tinerilor soldați învin
gători, care au avut prilejul 
să poată demonstra că știu 
nu doar să apere hotarele 
dar și să cânte. S-au rostit 
cuvinte de mulțumire pen
tru numeroșii și generoșii 
sponsori, dl col. loan 
Roșea, comandantul uni- 

'tății organizatoare, lan
sând celor prezenți invi
tația de a participa la ediția 
de anul viitor a “Imnurilor 
cetății”.

! &&&& | 

I Aleea Atelierelor nr. 1 (Depozitelor) | 
O rga n izează

I L ICITAȚIE !
j in data de 28 noiembrie 1997, ora 10,
I la sediul din Aleea Atelierelor, nr. 1, Deva, ■ 

pentru închirierea următoarelor spații:
I 1. Magazii-depozlt șl Incăperl-atelier I 
| in cadrul sediului central din Deva, Aleea | 
| Atelierelor, nr. 1;
i2. Spațiu in Hunedoara, str. Rotarilor nr. 9. ■ 

format din trei clădiri vechi
cu o curte interioară;

I 3. Spațiu comerclal-depozlt în Petroșani, I 
I str. Unirii, nr. 8 A.
| în caz de neadjudecare a licitației, | 

oferta rămâne pentru flecare zi 
de vineri până la sfârșitul anului. 
Informații telefoane: 054/214591;

' 054/221424, orele 8-16. (9143) !

x

Vremea va fi în general închisă și se va răci. 
Cerul va fi variabil noaptea, mult mai noros 
ziua, când, pe alocuri vor cădea precipitații 
mixte. Vânt slab la moderat din nord-est.

Temperaturile minime vor oscila între -3 și 
+2 0C, iar maximele între 2 și 6 °C.

(Cornellu SIRCA)

-------------\Țs.C. RO577CLAR S.R.L.
SEBEȘ

f REGIONALA UF TIMIȘOARA - 
DIVIZIA CĂLĂTORI 

xAmâriă licitația pentru preluarea 
pțe&Xației de salubrizare vagoane 
de Calatori in stațiile Timișoara 
Nord^Șmeria, pentru data de 

.02.1998.
K. J
^(CUVÂNTUL

LIBER
Ziar editat de 
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CUVÂNTUL LIBER -
DEVA

Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

r ADMINISTRAȚIA PERMANENTĂ A 1 
.TABERELOR ȘCOLARE HUNEDOARA .

Cu sediul în Deva, str. A. Șaguna, nr. 14, 
telefon: 214448, fax: 219237

solicită oferte p 
executarea lucrărilor d

reparații la taberele 
școlare din Județ. 

Informații suplimentare 
și documentațiile 

se găsesc la adresa 
sus-mentionată.

\________________ _______________ y

Str. 24 Ianuarie, nr. 12
Tel/fax: 058/732361; 058/819562 

DEVA, tel: 054/626344, dupâ ora 17

Vinde en gros și en detail:

geam tras, geam termopan 
fumuriu sau cristal cu tâmplărie de 
aluminiu, plastic, lemn;

oglinzi cristal, cărămizi sticlă tip 
Nevada, parbrize de toate tipurile;

spumă poliuretanică, silicon; 
execută izolare termo și fonică 

a ușilor, ferestrelor clasice;
componente pentru fabricarea 

geamului termopan;
’ mobilier de geam.
L (3950)^
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