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- Mai întâi vă rugăm, 
stimate die inspector șef, să 
precizați pentru cititorii 
ziarului "Cuvântul liber" Deva 
coordonatele principale ale 
activității instituției pe care o 
conduceți - inspecția în Con
strucții, Lucrări Publice, Ur
banism și Amenajarea Terito
riului a județului Hunedoara.

- Cred că însăși titulatura ei 
spune totul. Deci, calitate și iarăși 
calitate în fiecare din domeniile 
amintite - calitatea fiind o 
componentă esențială a 
esteticului, durabilității și funcțio
nalității oricărei construcții. 
Menționez că suntem subor
donați Ministerului Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului 
și ne desfășurăm activitatea în 
întreg perimetrul Județului, în baza 
atribuțiilor și prerogativelor 
instituite prin Legea nr.10/1995 - 
privind activitatea în construcții și 
prin Legea nr.50/1991, republicată 
- care stipulează criteriile 
referitoare la autorizarea 
executării construcțiilor și unele 
măsuri în domeniul realizării 
locuințelor.

- în condițiile actuale ale 
tranziției ia economia de piață, 
pe care ie "trăiește din plin" și 
activitatea din construcții, ce 
presupune, în principal, 
calitatea în construcții?

- Sigur că suntem racordați și 
noi, cu toată responsabilitatea, la 
cerințele acestei etape. Urmărim 
cu perseverență și exigență 
creșterea calității lucrărilor de 
construcții, aceasta însemnând

deopotrivă asigurarea unui nivel 
estetic, cât mai ales rezistență 
și stabilitate, pentru toate 
acestea existând reglementări 
concrete, criterii clare de 
măsură! De altminteri, Legea 
nr.10/1995 instituie riguros 
sistemul calității în construcții, 
cu accent pe două laturi 
importante: 1. conducerea și 
asigurarea calității și 2. controlul 
tehnic de calitate. Noi avem 
misiunea de a controla și verifica 
toți agenții economici din Județ, 
de stat sau particulari, care au 
activitate de construcții, pe linia 
respectării calității în proiectarea 
și execuția obiectivelor și mai 
departe în exploatarea și 
postutilizarea lor.

- Dar calitatea con
strucțiilor este determinată, 
condiționată de mai mutți 
factori: de calitatea mate
rialelor și respectarea 
tehnologiilor de punere a lor 
în operă, de calitatea utila
jelor, instalațiilor și echipa
mentelor de lucru și nu în 
ultimul rând de calitatea 
morală și de profesiona
lismul constructorilor.

- Pe toate le avem în atenție, 
în privința pregătirii profe
sionale a oamenilor care lu
crează în construcții, ICLPUAT 
are sarcina importantă de a 
autoriza personalul de 
specialitate, deopotrivă a celui

Convorbire consemnată 
de Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)
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Sâmbătă, 1 august a.c., !a Vata Băi

Deschiderea oficială a Centrului
național de documentare și informare, 

precum și a Bazei de tratament
Așa cum am anunțat în ziarul nostru nr.2192, 

sâmbătă la Vata Băi a avut loc inaugurarea oficială 
a Centrului național al Romtelecom pentru 
documentare și informare pentru salariații din 
sistem, precum și a bazei de recuperare fizică. Cu 
acest prilej au fost organizate o serie de 
manifestări care au relevat preocuparea Societății 
Naționale de Telecomunicații Romtelecom, cât și a 
Direcției de Telecomunicații Hunedoara pentru a 
asigura condiții ca în această stațiune să fie puse 
în valoare posibilitățile de a înfăptui deviza pe care 
dl loan Ovidiu Muntean, director al Direcției de 
Telecomunicații Hunedoara, dorește să fie 
transpusă în fapte, anume aceea de a avea la 
Vața o stațiune pentru oameni bogați, tineri și 
sănătoși, nu de săraci, bătrâni și bolnavi, cum a 
fost până nu cu multă vreme în urmă.

Un asemenea deziderat, cum s-a relevat și la

conferința de presă și cum s-a putut constata pe 
viu vizitând obiectivele construite, este ca și 
realizat, rămânând de pus în operă încă unele 
investiții pentru finalizarea integrală a proiectului.

Ministrul Telecomunicațiilor, dl Sorin Pantiș, 
președintele consiliului de administrație al 
Romtelecom, dl Vlad Țepelea, directorul general al 
Romtelecom, dl Florin Anghel și gazdele au adus 
elogii proiectului - firma Eurostil și constructorului - 
firma Almo Construct, care au materializat cea mai 
mare parte a proiectului, în mod deosebit a bazei 
de tratament unde se pot acoperi zilnic cerințele a, 
circa 300 de solicitanți, în vreme ce capacitatea de 
cazare și de servire a mesei satisface în prezent 
cam două treimi din nevoile reale. Ca urmare, 
având în vedere deviza de acțiune, noi investiții 

Nicotae TÎRCOB

SE VA ȚINE O 
SESIUNE 

EXTRAORDINARĂ 
A

PARLAMENTULUI?
Petre Roman, președintele 

Senatului, a declarat sâmbăta 
trecută “că toate informațiile 
vehiculate de mass media, 
conform cărora între Executiv și 
Parlament ar exista o criză de 
comunicare pe tema organizării 
unei sesiuni extraordinare a 
puterii legislative, nu corespund 
realității". Domnia sa a declarat 
apoi că Parlamentul dorește 
organizarea unei asemenea 
sesiuni și a avansat ca posibile 
termene 17 sau 24 august. 
Dânsul a adăugat că pe ordinea 
de zi vor exista proiectele a trei 
legi: Legea proprietății publice și 
regimul juridic al acesteia, 
Legea finanțelor locale, Legea 
concesiunii.

Banca Internațională a Religiilor - 
Sucursala Deva

B-dul Decebal, bl.8, Deva 
Cu ocazia Sfintei Sărbători Creștine a 
Sfintei Maria, Banca Internațională a 

Religiilor majorează dobânzile 
practicate la certificatele de depozit 

pentru credincioși pe termen de 3 luni, 
de la 38% !a 48% pe an.

Durata emisiunii este cuprinsă între
01.08. - 15.08. a.c.

(Continuare în pag. 8)
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INDUSTRIALĂ
SCADE,

DEFICITUL 
COMERCIAL 

CREȘTE
După cum anunță Comisia 

Națională pentru Statistică, în 
primul semestru din acest an, 
producția industrială a scăzut cu 
20 la sută comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut. In 
scădere sunt și investițiile și 
volumul construcțiilor, și 
efectivele de animale și vânzările 
prin comerțul cu amănuntul, și 
volumul serviciilor prestate 
populației. în aceeași perioadă 
balanța comercială a înregistrat, 
pe primele 5 luni ale anului, un 
deficit de 1149,7 milioane dolari, 
cu peste 40 la sută mai mare 
decât cel consemnat în aceeași 
perioadă a anului 1097.

Direcția de Telecomunicații Hunedoara------------------------y------------------------------------------------------------------------------------------ y

Ieri la Deva s-au inaugurat noul sediu 
administrativ și Centrala Alcatel

în prezența unor directori din 
Romtelecom, a directorilor Direcțiilor 
de Telecomunicații, a repre
zentanților proiectanților, con
structorilor și ai mass-media, precum 
ți a administrației județene și locale, 
ieri s-au inaugurat, la Deva, noul 
sediu administrativ al Direcției de 
Telecomunicații Hunedoara și al noii 
Centrale Alcatel. Cu acest prilej, dl

loan Ovidiu Muntean, directorul 
Direcției de Telecomunicații 
Hunedoara, a ținut să mulțumească 
arhitecțUor, constructorilor și tuturor 
colaboratorilor care au contribuit la 
realizarea acestui obiectiv.

In context au fost amintiți: 
arhitectulșefS. C. Albin Design SRL 
(arhitect Ladislau Kohut), 
proiectantul rezistență - S.C. IPH

Noul sediu administrativ al Direcției de Telecomunicații 
Hunedoara - Deva.

Deva (director Mitică Sârbu) și 
FTDEEDeva, antreprenorul ge
neral ■ S.C. Energoconstrucția 
Deva, subantreprenorii Simako 
SRL Deva (manager general Emil 
Szitar), S. C. Onix Decor SRL 
Deva, S.C. Ekka Baia Mare ■ 
placaje exterioare, precum și 
firmele de construcții S.C. 
Prometeu București, S.C. Onix 
Piatra Neamț și S. C. Elco Deva. 
Sintetizând parametrii, este de 
menționat că la sol suprafața este 
de 489 mp, iar suprafața 
desfășurată reprezintă peste 
3100 mp. în același timp mai 
trebuie reținut că noua Centrală 
Alcatel a preluat deja 70 la sută 
din traficul convorbirilor.

Dnalulia Voinea, telefonistă 
șefă, ne spunea că prin centrala 
digitală SYSOPE, unde lucrează 
zilnic 35 de salariați, se asigură 
solicitările a peste 40.000 
abonați

De notat calitatea deosebită 
a tuturor lucrmilo, acesteafiind 
realizate la nivel performant.

Nicoîae TÎRCOB
Foto: Traian MÂNU

Biroul Electoral 
Județean

9

Hunedoara

WtlMHUClCt
Rezultatul alegerilor

pentru funcția de primar în 
Circumscripția electorală nr. 
4! Ilia, ce a avut loc !a data 
de 2 august 1998, este 
următorul:

1. Numărul total a! ale
gătorilor, potrivit listelor 
electorale 3.328

2. Numărul total a! ale
gătorilor care s-au prezentat 
fa urne 1.599

3. Numărul total a! vo
turilor valabil exprimate

1.573
4. Numărul total a! vo

turilor nule 26.
Potrivit art. 78, alin. 1, 

din Legea nr. 70/1991 privind 
alegerile locale, republi
cată^ fost declarat ales, 
pentru atribuirea mandatului 
de primar a! comunei Hi a, 
domnul Cosfea loan, can
didat a! Partidului Social 
Democrat Român, care a 
obținut un număr de 1.078 
voturi valabil exprimate, 
respectiv 68, 53%.

Președintele Biroului 
Electoral Județean 

judecător Rodica GHiLEA

După turul doi

LA ILIA A FOST ALES
PRIMARUL

Alegerile pentru funcția de 
primar desfășurate duminică, 
2 august a.c., la Ilia, au 
reprezentat, fără îndoială, unul 
dintre cele mai fierbinți 
evenimente ale scenei politice 
hunedorene de la sfârșitul 
săptămânii trecute.

După cum se știe primul 
tur desfășurat în urmă cu o 
săptămână s-a încheiat 
nedecis, prezența sub limita 
prevăzută de lege a

determinat un nou scrutin, 
care a adus în fața 
electoratului pe cei cinci 
candidați la funcția de 
.primar: Maxim Petrescu - 
PNȚCD, Petru Balaj-PUNR, 
loan Costea - PSDR, loan 
Eugen Kiss - PDAR și Tiberiu 
Călin Petrica - PD.

Corne! PQENAR

(Continuare în pag. 8)
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3 BERBEC.
Veste bună de la cineva 

plecat în străinătate sau în 
legătură cu plecarea dv în 
altă țară. Fiți obiectiv în 
aprecierea informațiilor.

O TAUR
Părintele de sex opus 

are nevoie de ajutor. O 
lucrare, la serviciu, vă dă 
bătaie de cap. Atenție la 
relațiile cu colegii, căci o 
vorbă spusă la întâmplare 
s-ar putea să vă aducă 
neplăceri.

3 GEMENI
Posibile neînțelegeri cu 

prietenii, discuții neplăcute, 
tensionate. Ar fi bine să nu 
vă ambalați, pentru ca apoi 
să vă pară rău.

Z> RAC
O persoană cu funcție 

importantă încearcă să 
stea de vorbă cu dv. Vă va 
convinge că tot ceea ce 
doriți se poate realiza în 
timp.

O LEU
Energie fizică și mentală 

maximă. Din păcate, șansa 
nu vă surâde, așa că 
exersați-vă răbdarea în 
așteptarea unei zile 
favorabile.

O FECIOARĂ
La serviciu sunteți 

apreciat și aprobat, dar nu 
numai datorită calităților 
proprii. O rudenie cu 
funcție înaltă vă acordă 
sprijin.

O BALANȚĂI
Vă este dor de o 

aventură, ca să uitați de 
necazuri. De altfel, ocaziile 
vor veni. Fiți prudent și nu 
vă neglijați serviciul. 
Colegii v-ar putea aduce 
reproșuri.

3 SCORPION
încercați toate posi

bilitățile să intrați în posesia 
unor aprobări, dar nu-i 
sigur că veți reuși. O 
autoritate din familie vă 
face un anunț.

O SĂGETĂTOR
Preocupările extrapro- 

fesionale vă vor face să vă 
simțiți mai bine. V-ar tenta 
să faceți ceva nou. Veți 
petrece câteva ore cu 
cunoștințe întâmplătoare.

O CAPRICORN
Dispoziția dv estfe 

instabilă. Cu toate astea, la 
un eventual examen ați 
avea rezultate excelente. E 
bine ca întâlnirile să le 
amânați pentru când veți fi 
mai relaxat.

O VĂRSĂTOR
Nu luați decizii bruște că 

vă duc pe un drum greșit. 
Soluțiile clasice vă 
avantajează.

O PEȘTI
Discuții în familie din 

cauza unei moșteniri. 
Puterea dv de convingere 
este maximă, deci veți ieși 
bine din această încercare.' 
Nu fiți pesimist.

DIVIZIA A
Rezultatele primei etape: “U” 

Cluj - CSM Reșița 0-0; FC Argeș - 
Rapid 0-1; FC Onești - Farul C-ța 2-2; 
Dinamo - Gloria Bistrița 3-0; FC 
National - Ceahlăul P.N. 4-2; Olimpia 
SM’ - Petrolul 3-0; Astra PI. - FCM 
Bacău 1-1; Univ. Craiova - Steaua 2- 
2; Foresta Fălticeni - Otelul Galati 1- 
2.

Cu două meciuri în prim plan, 
prima etapă din noul Campionat 
național de fotbal a fost 
promițătoare pentru ceea ce 
așteptăm de la ediția ’98 - ’99 a 
Diviziei A la fotbal: creșterea 
valorică a meciurilor. Este vorba 
despre meciurile de la Craiova 
dintre Universitatea - Steaua și 
Pitești în care s-au întâlnit FC 
Argeș cu Rapid București, 
disputate duminică, fiindcă 
ambele partide au fost transmise 
și la TVR1 și Antena 1.

Desfășurat pe o căldură 
câniculară, meciul de la Craiova a 
satisfăcut în bună măsură 
pretențiile publicului spectator, deși 
craiovenii sunt supărați că, deși au 
condus de două ori (cu 1-0 și apoi 
cu 2-1), până la urmă militarii au 
reușit să plece neînvinși. Ambele 
echipe au dovedit o bună pregătire 
fizică, tehnică și tactică. Deși în 
prima parte a jocului militarii își 
croiesc două ocazii bune prin 
Lăcătuș și Dănciulescu,. iar de la 
Universitatea Luțu a reușit și el două 
faze bune la poarta adversă, scorul 
s-a deschis abia în minutul 43, la o 
minge șutată spre poarta Stelei, Ritli 
nu poate reține balonul și acesta 
ajunge la Luțu aflat la doar câțiva 

•JTietri de poartă și înscrie

iDiviziai 132
Rezultatele etapei I: Drobeta Tr. 

S - Gaz Metan 4-0; Jiul Petroșani - 
ARO C-lung 1-3; Apullum A.l. - ASA 
Tg. M. 4-0; UTA - Un. Dej 5-1; Min. 
Motru - Extensiv (Electro) Craiova 
1-3; Chimica Târnăveni - Dacia 
Pitești 3-0; Corvinul - Inter Sibiu 5- 
2; Poli Timișoara - FC B. Mare 3-1; 
FC Bihor - Vega Deva 2-0.

Etapa viitoare: Drobeta Tr. S - 
FC B. Mare; Jiul - Vega Deva; 
Apullum A.l. - Gaz M.; M. Motru - 
Un. Dej; Chimica - UTA; Corvinul - 
Dacia Pitești; Poli Timiș. - Electro; 
FC Bihor - Inter; ARO - ASA Tg. M. 

iDiiviziiai IBil

Rezultatele primei etape: Dacia 
Brăila - Precizia Săcele 1-1; 
Cimentul Fieni - Rocar Buc. 2-1; 
Laminorul Roman - Petrolul 
Moinești 1-4; Sportul Stud. - Gloria 
Buzău 1-3; Chindia Târgoviște - 
Dunărea Galați 2-0; Metrom Bv. - 
Poiana Câmpina 0-1; Nitramonia 
Făgăraș - FC Brașov 1-2; Tractorul 
Bv. - Midia Năvodari 1-0; Rulmentul 
Alexandria - Poli lași 2-0.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x

Punct final in turneul de șah “Cupa cetății”
Turneul de șah open ge

neral “Cupa cetății” aflat la a 
12-a ediție s-a încheiat 
sâmbătă, 1 august, odată cu 
decernarea premiilor. Au 
participat 114 șahiști dintre 
care 13 au fost din străinătate, 
iar 63 din afara județului 
nostru. Participarea juniorilor 
a fost numeroasă - 38 băieți și 
12 fete, doncursul a fost 
câștigat de M.l. - Boris 
Nevednichy (Rep. Moldova) cu 
8 p. din 9 posibile, l-au urmat 
pe locurile premiate cu 7 p: 
M. - Petre Nad (Apullum A. 
lulia), M. Vladimir Zfradko 
(Rep. Moldova), M.l. - Ciprian 
Nanu (Clubul de Șah Deva) și 
CM - Victor Butunoi (Medicina 
T-șoara).

Cu 6,5 p. s-au clasat pe 
locurile 6-9 următorii: Ml - 
Codruț Florescu (Clubul de 
Șah Deva), MF - luliu Hegheduș

Prima etapă, 
promițătoare! 

nestingherit primul gol al meciului, 
în partea a doua a jocului Steaua se 
avântă mai susținut în atac și la o 
centrare de pe dreapta, în min. 56, 
Lăcătuș se află demarcat în careu 
și egalează 1-1. Cu toată căldura, 
jocul câștigă noi valențe, oltenii 
luptând cu ardoare, atacă mereu și 
înscriu din nou prin ex-ploieșteanul

* Toader la o fază identică de la primul 
gol, Ritli respinge mingea la un șut 
din marginea careului mare și 
Toader reia în plasă, 2-1. Și gazdele 
se mențin în atac, trecând de 2-3 ori 
pe lângă majorarea scorului. Militarii 
construiesc și ei câteva 
contraatacuri și în min. 88 reușesc 
mult dorita egalare (2-2) prin Luca.

La Pitești, în prima repriză, 
argeșenii s-au aflat mai mult în 
terenul Rapidului, însă Lobonț a fost 
la post. în min. 4 “vulpoiul” Lupu 
execută o lovitură liberă și îl învinge 
pe Vintilă 0-1 pentru Rapid. Scor 
menținut de oaspeți, în ciuda 
atacurilor piteștenilor, dar și Vintilă 
a avut de lucru la unele contraatacuri 
periculoase ale giuleștenilor.

în meciurile de sâmbătă, Oțelul 
Galați, cu un jucător mai puțin (încă 
din prima repriză), a obținut o 
victorie prețioasă la Foresta. Noile 
promovate Astra Ploiești și FC Onești 
au trebuit să se mulțumească cu un 
singur punct, ca și “U” Cluj în fața 
reșițenilor.

Etapa viitoare:Steaua - “U” Cluj; 
FCM Bacău - U Craiova; Rapid - FC 
Onești; Farul - Dinamo; Oțelul - FC 
Național; Gloria - Foresta; Ceahlăul - 
Olimpia; Petrolul - Astra; CSM Reșița 
- FC Argeș. ,

Aglomerație mare în careul echipei Inter Sibiu, hunedorenii creându-și multe 
ocazii bune de gol.

Foto: Traian MÂNU

(Clubul de Șah Deva), CM - 
Alexandru Moscaliuc 
(Hidrocon Bacău) și CM - Paul 
Rusan (Potaissa Turda). în 
cazul egalității de puncte 
departajarea s-a efectuat 
după criteriul “progresiv”, 
ceea ce a determinat unele 
inexactități de calcul la finele 
turneului datorită volumului 
mare de calcule într-un timp 
scurt. începând cu con
cursurile viitoare se va reveni 
la sistemul “Bucholtz”. Au 
mai fost premiați următorii 
șahiști: senioare - 1. MF- 
Cristina Moșina (Rep. 
Moldova), 2. CM - Diana Morar 
și 3. M - Angela Grigorieva 
(ambele de la Clubul de șah 
Deva) - toate trei la egalitate 
de puncte.

Juniori: 1. Ovidiu Morar 
(Clubul de Șah Deva)

2. Ruslan Soltanici (Rep.

Moldova)
3. Dan Olariu (Apullum A. 

lulia)
Junioare: 1. Cristina 

Moșina, 2. Elena Pârțac, 3. Irina 
Greabca (toate trei de la Școala 
de șah din Chișinău - Rep. 
Moldova).

Categoria I: 1. Ovidiu

Morar (Clubul de Șah Deva), 
2. Robert Irodenka (AMI Baia 
Mare), 3. Emanuel Muntoiu 
(Inter Sibiu).

Categoria a ll-a: 1. Ciprian 
Pop (CS Teiuș), 2. Eugen Pis
tol (Metalul Hunedoara), 3. 
Radu Petre - loan (juniorul 
echipei Clubul de Șah Deva -

de 13 ani). Rezultatele foarte 
bune obținute de elevii Școlii 
de șah din Republica Moldova 
- îndrumați la Deva chiar de 
directorul școlii - maestrul 
Victor Romcovici, dovedesc 
eficiența pregătirii cen
tralizate la nivelul copiilor. 
Vom reveni cu propunerea ca 
în anul școlar 1999 - 2000, 
Inspectoratul Școlar Ju
dețean să înființeze o clasă de 
șah la una dintre școlile 
devene, de preferat la Școala 
Normală “Sabin Drăgoi”, 
foarte ospitalieră gazdă a 
ultimelor turnee de șah 
naționale și județene.

Concursul a fost orga
nizat de Direcția Județeană 
pentru Tineret și Sport 
Hunedoara în colaborare cu 
Clubul de Șah Deva. Reușita 
s-a datorat celor mai 
constanți sponsori ai șahului

i

Debut frumos "cu dreptul" al 
Corvinului Hunedoara. Elevii 
antrenorului principal Florea Văetuș au 
abordat partida cu aplomb, dorind 
foarte mult să-și asigure victoria în 
primul meci ai noii ediții (’98 - ’99) a 
Campionatului de fotbal. Jocul a 
început cu o modificare doar față de 
echipa “standard”, dar elocventă 
pentru intențiile conducerii Clubului, 
juniorul Mîcnea - din propria pepinieră, 
a luat locul iui iiie Bardac plecat ia Aibă 
lulia. în repriza a ii-a a debutat și juniorul 
Maxim de ia A urui Brad ia Corvin ui și a 
intrat una dintre achizițiile 
hunedoreniior Decuseară de ia Gloria 
Reșița.

De ia primul fluier al arbitrului S. 
Crângașu (Ploiești), hunedoreniis-au 
instalat în jumătatea de teren a 
oaspeților, inițiind atacuri pe întreaga 
suprafață de joc, Dinu, Costăchescu, 
Păcurar, Șandru, afiându-se în prim 
planul organizării unor atacuri foarte 
periculoase la poarta adversă, dar și în 
careu, ta finalizare. Așa se face că în 
minutele 2, 6 și 13, Dinu, Costăchescu, 
Andrei s-au aflat aproape de a înscrie 
în poarta Interului. Și golul a venit în 
minutul 17: Costăchescu aflat pe 
dreapta “îl face” pe Zotincă și 
centrează în apropierea punctului de 
la 11 metri unde se afla bine plasat și 
nemarcat Păcuraru și acesta șutează 
cu sete în plasa porții lui Holm 1-0. 
Sibienii care avuseseră și ei o bună 
ocazie de goi în min. 10, când Baiaban 
s-a aflat într-o situație bună de a 
înscrie, nu reușesc nici după 
deschiderea scorului să iasă prea des 
din jumătatea ior de teren, hunedorenii 
menținând în continuare inițiativa în 
joc. Și după o "transversală" a iui

1 CORVINUL ■ 
”lNTER SIBIU 5-2

Bordean (în min. 31) și o altă ocazie 
ratată în fața porții de Mîcnea, în min. 
36, patru minute mai târziu, o altă fază 
de toată frumusețea este concretizată 
și pe tabela de marcaj de către 
hunedoreni. Costăchescu încheie un 
atac pe centru cu un șut în bară, mingea 
re vine în teren și de la 20 de metri, Dinu 
majorează scorul ia 2-0, balonul intrând 
în stânga portarului, jos ia colț. 
Oaspeții au o nouă zvâcnire în 
penultimul minut din prima repriză, 
când Sorin Sa bău reia un balon, dar pe 
lângă poarta tui Clep.

în schimb, la 3 minute după pauză, 
Gaiea aflat pe post de extremă dreaptă, 
îi surprinde cu un șut pe Clep și scorul 
devine 2-1, ce nu reflectă superioritatea 
hunedoreniior care reiau acțiunile 
ofensive și reușesc să mărească 
diferența în min. 51: Șandor pătrunde 
în viteză în careu, Zotincă îi “agață"și 
lovitura de ia 11 metri este transformată 
cu siguranță de Păcurar 3-1. Continui 
nu reduce turația motoarelor și în min. 
55, Păcurar interceptează mingea 
aproape de linia de mijloc și îi lansează 
bine pe Șandor care ajunge în colțul 
careului de 16 m și nu-i lasă nici o 
speranță portarului 4-1. După o ocazie 
ratată în min. 60 de sibieni, în min. 71 
Adr. Popa reduce din handicap 4-2. 
Scorul final a fost stabilit în min. 71 
când Hoim nu reușește să rețină mingea 
și Toiciu comite henț, este eliminat din 
joc și lovitura de pedeapsă este 
transformată de Dinu 5-2.

CORVINUL: Clep, Bordean (71 
Decuseară), Sterean, Mîcnea, Andrei, 
Chezan, Costăchescu, M. Dinu, Șandor, 
Păcurar (58 Scariat), Chira (62 Maxim).

Sabin CERBU

Calificativul
EXCELENT 

pentru galeria 
hunedoreană

Una dintre surprizele cele 
mai plăcute pentru ziarișii și 
reporterii radio și TV, arbitri și 
oaspeți, a fost comportarea 
excelentă, într-un desăvârșit 
spirit de fair-play, a cunoscutei 
galerii hunedorene atât de 
atașate de Corvinul Hunedoara.

De la primul fluier al arbitrului 
S. Crângașu din Craiova, până la 
închiderea partidei, inimoasa 
galerie, în frunte cu liderii ei, și-a 
încurajat necontenit favoriții, prin 
îndemnuri verbale și aplauze, 
fără nici un reproș la adresa 
celor care mai și greșesc! Și nu 
întâmplător, la sfârșitul celor 90 
de minute de joc, tineri și vârstnici 
au fost ei înșiși aplaudați și 
felicitați.Țineți-o așa băieți, că vi 
se va duce vestea (bună) în țară, 
fiindcă așa ceva e cam rar pe 
stadioanele din marile orașe. Din 
toată inima, BRAVO!

hunedorean: Societățile 
Comerciale “Projet P&C”, 
“CIP Audio - Video - Film”, 
“Gutenberg”, “Sarmis” și 
“Apollo” - din Deva. Trebuie 
să menționăm că pregătirea 
șahiștilor componenți ai 
echipelor de Diviziile A și B 
ai Clubului de șah Deva 
trebuie să continue cu 
turnee individuale - fiind 
necesare noi sponsorizări. 
Se cunoaște că pentru prima 
dată în viața șahistă a 
județului avem o echipă în 
Divizia A - prin promovarea 
în toamna trecută a echipei 
“Clubul de șah” Deva, fiind 
deci între primele 10 echipe 
ale țării.

Cornel iu HOTĂRAN, 
președintele Comisiei 

județene de Șah 
________________Hunedoara j
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Conferința de presă la 
Continui Hunedoara

Fără nici o exagerare, la 
Clubul Corvinul Hunedoara 
se simte un suflu nou în des- 

I fășurarea tuturor activităților 
; ce au loc pentru buna pre
gătire a echipei, evoluția ei 
pe teren. Dar și cele care țin 
de gazde bune, primitoare 
ale oaspeților. Printre aces
tea subliniem și importanța 
reluării Conferinței de presă, 
după terminarea meciurilor 
ce se practică la toate clu
burile serioase din Diviziile A 
și B.

La încheierea meciului 
Corvinul - Inter Sibiu, ziariștii 
- din presa scrisă, reporterii 
de la radio și televiziune au 
fost invitați la Conferința de 
presă la care au participat 
domnii Octavian Cojocaru - 
președintele executiv al FC 
Corvinul, Mircea Dancu - 

v L----------------------  

președinte al Clubului FC 
Inter Sibiu și jucătorii hune- 
doreni M. Dinu și Costă- 
chescu.

Ambii președinți, profe
sioniști, buni cunoscători ai 
fotbalului, au făcut câte o 
scurtă analiză lucidă, de e- 
sență .

M. Dancu: "Astăzi Cor
vinul a câștigat la un scor 
confortabil și dacă această 
echipă, la fel ca și Inter Si
biu - echipe de tradiție în 
fotbalul românesc, dacă 
vor avea sprijinul necesar 
vor avea în perspectivă un 
cuvânt greu de spus."

O. Cojocaru:" Corvinul a 
făcut un joc bun, a masat 
echipa adversă în jumătatea 
sa de teren, multe faze fiind 
lucrate cursiv în atac și rezul
tatul s-a văzut." (S.CERBU) 
------------------------'--------------- - J

DERBY umbrit de arbitraj
ASA AURUL BRAD - MINERUL CERTEJ

Deși încep Campionatul cu 
obiective total diferite - având în 
vedere că nou promovata Aurul 
și-a propus în primul rând evi
tarea retrogradării în vreme ce 
Minerul visează chiar promo
varea - cele două combatante 
ale derby-ului hunedorean au 
oferit celor aproximativ 300 de 
spectatori, care au înfruntat ca
nicula, o partidă foarte disputată.

Nici n-a început bine meciul 
că ambii antrenori au și făcut 
schimbări. Juniorii Pepenar și 
Săcelean - titulari doar datorită 
noului regulament al FRF - au 
fost schimbați cu experimentatii 
Filip și Nan. Apoi, în minutul 7 la 
primul lor corner oaspeții au 
deschis scorul. Bozga a exe
cutat precis în careu, iar fun
dașul central Țibichi venit lansat 
din spate a reluat puternic la 
colțul lung și 0-1. După gol oas
peții s-au retras deliberat în pro
pria jumătate de teren. Brădenii 
au preluat inițiativa însă, de re
gulă, acțiunile lor se risipeau la 
marginea careului de 16 m al 
minerilor. Apărarea bine dirijată 
de căpitanul Stroia a închis ex
celent culoarele astfel că ata- 
canții brădeni au fost obligați să 
încerce pătrunderi individuale ori 
șuturi de la distanță. însă nici 
Șipoș (min. 13 și 22), nici Aslău 
(min. 20) și nici Toderică (min. 
26) n-au reușit să-l învingă pe 
Dobre. în schimb, pe contraatac, 
oaspeții au acționat mult mai 
eficient. în minutul 38 Pisoi a in
terceptat o minge la mijlocul tere
nului, a sprintat și - talonat de

1-2 (0-2)
Gomoi - a căzut în careu. Arbitrul 
V. Igna (TM) a acordat ușor pe
nalty pe care l-a transformat cu 
siguranță Bozga și 0-2.

Dar moții n-au cedat. în minu
tul 41, după un șut în transversală 
al lui Aslău, Șipoș a reluat din voie 
în mâna unui apărător oaspete 
însă arbitrul V. Igna a acordat 
doar lovitură liberă indirectă din 
careu. Gazdele au protestat ve
hement, minerii "l-au protejat" pe 
arbitru astfel că au apărut inci
dente nesportive care au conti
nuat și în pauză la cabine.

Și în repriza secundă inițiativa a 
aparținut gazdelor. în minutul 57 
Aslău a executat bine o lovitură 
liberă de la 25 de metri lateral 
dreapta și a redus din handicap 1- 
2. Dar după doar un minut brădenii 
au rămas în inferioritate numerică. 
Petrișor - intrat de doar trei minute, 
dar cu un cartonaș galben primit 
pe banca tehnică pentru vociferări 
- a pus o contră cu talpa și a primit 
al doilea cartonaș galben fiind eli
minat. Chiar și în aceste condiții 
brădenii au presat dar n-au avut 
nici forța, nici inspirația să egaleze.

Nu știm ce a consemnat în ra
portul său observatorul federal 
Dan Vatran (Arad) despre "ma

Etapa viitoare:
Minerul Berbești - Flacăra Horezu; Petrolul Un.- Drăg. 

-Mine-Ral; Minerul Certej - Gloria Reșița; Termo Tr. S. - 
Aurul Brad; Minerul Lupeni - Bere Craiova; Petrolul Țicleni 
- Record Mediaș; Minerul Mătăsari-Petrolul Stoina; Alumi
niu Slatina - Progresul Caracal ; Șoimii Sibiu - Flacăra 
Moreni; Minerul Uricani - Forestierul

niera" de arbitraj, incidentele din 
pauza meciului ori despre faptul 
că arbitrul a putut părăsi terenul 
doar sub protecția forțelor de 
ordine.

AURUL BRAD: Sandu - 
Gomoi, Filipaș, Botici (65 Si
mon), Văcaru, Șipoș, Aslău, 
Săcelean (5 Nan), Mihăilă, 
Achim, Toderică (55 Petrișor).

MINERUL: Dobre - Far- 
tușnic, Bozga, Stroia, Țibichi, 
Pepenar (2 Filip) - Șerban, Pol- 
verea, Șandor (40 Stănilă - 48 
Scurtu), Rădos, Pisoiu.

Declarații după meci
Gheorghe Petrișor (Aurul 

Brad): Aurul a jucat mai bine și 
a avut mai multe ocazii. N-am 
avut însă șansă, inspirație și un 
arbitraj corect. Oricum, sper ca 
în viitor nici o echipă să nu mai 
plece cu puncte de la Brad.

loan Petcu (Min. Certej): Am 
făcut un joc tipic de deplasare în 
care am mizat pe apărare și con
traatac. Sunt mulțumit de rezultat 
dar nu și de jocul echipei care 
suferă la mijloc și la finalizare. 
Consider rezultatul normal pentru 
că în acest sezon noi pornim cu 
gândul să câștigăm orice meci.

Ciprian MARiNUȚ

; Rezultatele ■
; din ■
■ Divizia C ■
■ Serial
■ i
i Apemin Borsec-Raf. Dărmăneștil -0 ■
l For.2 Fălt.-Vrancart Adjud (amânat). ■
■ Un.Botoșani-Minerul Comănești 3-0 i
■ Petrolul Berca-ICIM Textila Prejmer1-0 ■
■ Bucovina Rădăuți-Viromet Vict. 2-4 ■
■ Petrolul Brăila-Dorna V.Dornei 6-0 ■
■ F.C.Budvar OD.Sec.-Rulm.Bîrlad 1-1 I
■ Romradiat.Carfil Bv.-C.F.R. Pașcani 1-01 
i Ciment.Bicaz - Diplomatic Vrancea 0-1 • 
1 Acvaterm Rm.Sărat-Constr.Reghin 5-1 1
■ ■

: Seria a Il-a
I Fulgerul Bragadiru -Raf.Câmpina 7-2 , 
l Electroturist Tr.Măg. -Met.Filip. 4-1 ,
, Juventus Buc. -Intergaz Buc (miercuri), 
i Electromagn.-Ciment.Medgidia 1-0 , 
i Chimia Brazi - Callatis Mangalia 3-0 , 
l Dun. Călărași -Petrolistul Boldești 2-0 ,
■ Unirea Slobozia - Faur.Buc. 1-1 i
■ Petr.Videle - Acumulatorul Buc 1-2 i
l Met Plopeni -Navol.Oltenița 3-2 i
■ Jandarmii Dorob. - Inter Dun.Giurgiu 3-11

Seria a IlI-a
1 Flacăra Horezu Vâlcea -Min. Uricani 3-0 J 
J Pandurii Tg Jiu -Min. Berbești 5-0

Gloria Reșița - Petr.Drăgășani 4-0
( Aurul Brad - Min.Certej 1-2
! El.Bere Craiova -Constr. U Craiova 5-1 f 
( Record Mediaș - Min. Lupeni 1-2
, Forest.Stîlpeni - Șoimii Sibiu 1-0 ,
l FI.Moreni - Aluminiu SI (neprezentare) , 
i Petr.Stoina - Petr.Țicleni 2-1 ,
i Progr.Caracal - Minerul Mătăsari 1-1 ,

; SeriaalV-a !
• Phoenix Baia M. - U W.Pecica 2-0 1
1 Someșul St.Mare -Electrica Timiș. 1-0 1
* Obilici Sînm.Sârbesc -Min.Ștei 2-0 ’
1 Sticla Turda - Armăt.Zalău 2-0
1 CFR Timiș.-Hârtia Bârgău (neprezenlar j'^
1 Min.Sărmășag - Metalurg. Cugir 2-1
' MinaurZlatna - Telecom Arad 1-1
, U.M.Timiș. - Olimpia Gherla 2-0
! Inter Arad-Crișul Aleșd 2-1
. CFR Cluj - Ind Sârmei 2-0 ,

Decât să stai să mă privești 
mai bine te-apuci să vorbești!

Pentru că eu nu-ți pot zâmbi! Pot, în schimb, 
prietenii tăi. Și dacă vrei să te distrezi, 
vorbește cu ei, nu cu mine! La noul serviciu 
CONNEX PERSONAL. Cu un abonament 
lunar de numai 10$. Cu tarife speciale pentru 
week-end și orele din afara programului. 
Cu tarife identice pentru convorbiri mobil-mobil 
și mobil-fix.

Oferta specială CONNEX GSM: conectare gratuită 
pentru orice serviciu CONNEX GSM și telefonul 
Motorola d460 cu numai 149$*! Doar până la 30 august!
* Numai cu activare la CONNEX GSM

Oferta CONNEX GSM te privește PERSONAL!
Adresați-vă celui mai apropiat dealer autorizat CONNEX GSM.

" De la CONNEX GSM la CONNEX GSM, telefon fix, Dialog, Telemobil

Tarife
CONNEX PERSONAL

Luni-Vineri Sâmbătă, 
Duminică7:00 -18:00 18:00-7:00

Orice convorbire: 
în România" 0,45 USD 0,10 USD 0,10 USD

PERSONAL
Serviciul tău din afara serviciului
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Societatea comercială "Dan 
Lemn Serv" SRL din Baru se 
numără între cele care produc 

■ c.ev? util pentru semeni. Adică' 
I:mbriuri și dușumele.

"Am început de la zero - spu
nea patronul acesteia, dl Daniel 
Prjiililie. La început, cu paleți de

I ic.i.u, intre timp ne-am extins. Ne
om. dotat cu un gater. Dar a fost 
foarte greu, dobânzile bancare 
fiind foarte mari. Facem și de
bitare la comandă și practicăm
tariful cel mai mic pentru a avea 
da lucru. Materia primă ne-o asi
gurăm prin Ocolul Silvic Baru, cu
care avem încheiat un contract. 
Se lucrează non-stop, cu 24 de 
angajați și un număr minim de

j personal TESA, adică trei."
De cinci ani, cum afirma pa

tronul firmei, a tot investit, având 
și un uscător pentru uscarea

tuneipărți a cherestelei. Se face

4 AUGUST 1998

Interviu cu 
dl Marcu Popescu, 

primarul comunei Baru Mare

- Ș/ cum a fost în noaptea 
aceea, die primar?

- Teribil. în seara de 18 iulie 
am primit un telefon care m-a 
anunțat că apele Streiului s-au 
umflat și vin din ce în ce mai 
mari, au depășit malurile râului 
înalte de 4 m. M-am dus urgent 
la fața locului, încălțat în pantofi, 
așa cum mă aflam. Ceea ce am 
văzut m-a îngrozit.

- Ce-ați văzut?
- Cum se prăbușesc podurile 

și punțile peste râu, cum cad

A7

Prietenii "Cuvântului 
liber "

Cotidianul nostru are mulți 
prieteni în satele Sântămăria- 
Orlea și Balomir. în fiecare zi 
poștărițele Mariana Luchiani și 
Agafia Muntean duc la abonații 
noștri 52 exemplare ale ziarului.

Promptitudine și 
viceversa

Primăria comunei Baru Mare 
a depus încă cu trei ani în urmă 
la F.R.E. Hațeg comandă pentru 
realizarea iluminatului public în 
satul Petros. Comanda a fost 
urmată de numeroase interven
ții, dar problema nu este rezol
vată nici astăzi.

în posesie
Dl. Petru Tîrlea, membru în 

emisia de aplicare a Legii fon
dului funciar din Călan, ne spu
nea că în satul Batiz toți cetă
țenii au intrat în posesia pămân
tului la care aveau dreptul.

Ajutoare
La Primăria comunei Pui se 

află în lucru 85 de dosare pen
tru distribuirea de ajutoare so
ciale familiilor cu mijloace de trai 

1 precare sau chiar fără. Lunar 
acestora li se acordă suma de 

^aproape 14 milioane de iei. Acor-

Se lucrează zi - lumină...
meguș, căreia deocamdată nu i 
a găsit întrebuințarea. O insta 
lație de brichetat ar rezolva pro 
blema, dar aceasta costă zeci 
de milioane de lei. Până atunci 
patronul este dispus să dea 
oricui de gratis reziduul.

PRĂPĂDUL
SAU CE PAGUBE A FĂCUT STREIUL IEȘIND DIN MATCA

stâlpi electrici. Apa a ieșit în drum 
aducând bolovani, trunchiuri de 
copaci, rupând partea carosabilă în 
multe locuri., a intrat în curțile și 
grădinile oamenilor, în pivnițele 
caselor.

- Atunci noaptea ce ați între
prins concret pentru a opri puho
iul dezlănțuit?

- Am transportat cu o RABA 
luată de la șantierul de construcții 
căi ferate și am adus pietriș pe 
care l-am pus în locurile cele mai 
periclitate. A fost imposibil să o- 
prim năvala viiturii, dar i-am dimi
nuat efectele. în dimineața zilei de 
19 iulie am pornit la evaluarea 
pagubelor.

- Ce pagube ați constatat, die 
primar?

- Șase poduri, două podețe și 
trei punți sfărâmate, conducta de 
gaz metan ruptă, doi stâlpi electrici 
prăbușiți, drumul distrus pe o mare 
lungime și multe altele. Casa familiei 
Crețu a fost pur și simplu spulbe
rată. Au fost inundate mari supra
fețe cultivate, pășuni și fânețe.

- La ce valoare se ridică pa
gubele?

- La circa cinci miliarde de lei, 
după un calcul estimativ.

- Apele au venit cu furie, au 
distrus ce au putut, apoi s-au 
retras. Cum ați acționat pentru a 
readuce situația la normal?

darea ajutoarelor a întârziat din 
cauză că bugetul a fost aprobat 
abia de curând. Se presupune că 
întârzierea va fi recuperată.

Căsătorii
La Oficiul stăru civile din Sân- 

tămărie-Orlea s-au încheiat în 
perioada trecută din acest an 14 
căsătorii. Ultima pereche ce și-a 
unit destinele este alcătuită din 
Sanda Costache și Cosmin Bu- 
teanu. Casă de piatră și copii fru
moși I

Hârburile
Pe Valea Luncanilor, pârâul ce 

trece prin comuna Boșorod, ci
neva a adus caroserii stricate a 
două foste autoturisme. Să ia 
naștere aici un cimitir de mașini?

La farmacie
Farmacia din Baru (situată în 

centrul comunei) aparține S.C. 
Remedia S.A. Deva. "Aprovizio
narea este bună - aprecia dna 
farmacistă Elvira Daniela Olaru, 
avem toate medicamentele de 
strictă necesitate. Am eliberat tot 
timpul rețete gratuite și compen
sate".

Drum închis
■ Drumul dintre Căbești și Gia

lacuta, comuna Brănișca, a de
venit de mai bine de o lună im- 

export de lambriuri și dușumele în 
Ungaria. în prezent are o coman
dă de produse pentru Școala 4 
din Petroșani. Intenția de viitor 
este de a face mobilier.

Problema care s-a ivit este 
aceea a cantității enorme de ru-

- -z

- încă din ziua de 19 am pornit 
pe calea aceasta. întâi de toate cu 
utilaje de la șantierul de construcții 
căi ferate, am reabilitat drumul fă- 
cându-l în câteva zile circulabil. Am 
trecut apoi la înălțarea malurilor. Am 
reparat două poduri și podețele 
pentru a se putea trece de o parte 
și de alta a râului. în prezent avem 
la lucru un excavator, un greder, 
un compresor, două buldozere de 
la unitatea amintită mai înainte.

- Se lucrează, dar cine su
portă costul lucrărilor?

- Se procedează în felul urmă
tor: șantierul de căi ferate ia nisip 
din râul Strei. în loc să-l plătească, 
efectuează lucrările respective.

Cu un 'castor' se consoMoaza 
mahjrite StrvIM.

practicabil. Din ce pricină? 
Fiindcă un excavator cu care se 
lucrează la regularizarea pârâ- 
ului dintre cele două localități 
scoate nisip și piatră și le de
pune în drum scoțându-l astfel 
din circulație. Autobuzele ce 
trebuie să ajungă la Gialacuta se 
opresc la Căbești, carele și că
ruțele nu pot circula. Primăria ar 
trebui să intervină.

Nașteri
Până la această dată, de la 

începutul anului, pe raza comu
nei Baru s-au născut 18 copii. 
Numărul persoanelor decedate 
este cu opt mai mare în același 
interval de timp.

Copii în tabără
în perioada 1-10 august, Ta

băra școlară de la Sântămăria 
Orlea va găzdui o nouă serie de 
150 de copii. Vor veni de la Con
stanța.

Nu prea sunt turiști
Activitatea la Castelul de la 

Sântămăria Orlea este "pe linia 
de plutire" - cum aprecia dl res
ponsabil Eugen Enășuț. "Turiști 
nu sunt, iar trecătorii prin zonă 
preferă birturile ori buticurile de 
la șosea, decât să mai facă în 
plus câțiva pași, la han, unde 
prețurile sunt mai mici".

- Casa familiei Crețu a fost
- cum ziceți - spulberată. Cine 
și cum o ajută să-și facă alta?

- Societatea Română de Ra
dio i-a dăruit 20 milioane de lei. 
A primit diverse materiale - ci
ment, cărămizi, var ș.a. - de la 
SC "Ipsrueem" SA, SC Construin 
SA Petroșani, SC Siderurgica 
SA Hunedoara, SC Refractara 
SA Baru Mare. Romsilva i-a dă
ruit 10 mc lemn. Mulțumim pe a- 
ceastă cale Prefecturii, dlui pre
fect Pompiliu Budulan pentru 
mobilizarea de ajutoare. Treptat
- treptat urmele prăpădului se 
șterg și viața reintră în rosturile 
ei firești.

Dna Melinca se 
mărită

în biroul dnei Fedi Balica, se
cretara consiliului local din Sân
tămăria Orlea, au intrat într-o zi, 
cu ceva după prânz, o pereche 
de oameni ce au depășit vârsta 
mijlocie, cu pielea închisă la cu
loare. El era un zdrahon de om, 
cu mustață stufoasă, ea mărun
țică și - cum am constatat mai 
apoi - foarte vorbăreață.

- Am venit să punem actele, 
că ne căsătorim, a zis femeia.

Dna Fedi a început să com
pleteze niște hârtii, după care 
viitorul mire - dacă o fi - Aurel 
Munteanu a ieșit din birou zi
când că are ceva treabă. Am 
intrat în vorbă cu dna Melinca 
Muntean. Am vrut să începem 
discuția întrebând-o câți ani are, 
dar ne-am dat seama că a între
ba pe o femeie ce vârstă a atins 
este o mare impolitețe.

- Ați mai fost căsătorită?
- Da. Cu un turc. A murit să- 

racu'. Am zis că nu se face să 
rămân singură. De aia mă mărit 
cu Aurel.

- Aveți copii?
- Cinci băieți.
- Unde sunt?
- Patru în Belgia. Unul este la 

Ciopeia, în cartierul țiganilor, 
unde stau și eu și Aurei.

- Din ce veți trăi dvs și Aurel?
- Deschid o firmă, un magazin.
- Cum se va numi firma?
- Dalas Ăuing Compani.
l-am spus viitoarei mirese că 

numele viitoarei firme este foar
te bine ales și i-am urat să aibă 
o nuntă frumoasă. Mai încolo, 
ce-o da Dumnezeu!

Pagină realizată de: Nicoiae TÎRCOB, Estera SÎNA, Traian BONDOR

La S. C. Com Pani SRL Rapolt

Prețul pâinii a fost redus cu 500 lei

z‘

într-o perioadă când pre
țurile sunt gata iarăși să explo
deze, iată că se mai găsesc și 
agenți economici care, în dorința 
de a-i păstra și de a câștiga noi 
clienți, se gândesc să mai și 
reducă prețurile chiar și la pâi
ne. Exemplul cel mai elocvent îl 
reprezintă oferta făcută de către 
S.C. Corn Pani SRL Rapolt, firmă 
care a redus prețul pâinii cu 500

NEMULȚUMIRILE UNUII

ȘEF DE FERMA
De curând l-am avut ca 

interlocutor pe dl ing. loan 
Boșorogan, șef al Fermei 
nr.9 mixte din satul Aurel 
Vlaicu, ce aparține de S.C. 
Agrosim Simeria. în discuție 
am abordat câteva dintre pro
blemele esențiale care, în 
loc să fie generatoare de bu
năstare și de progres, aduc 
serioase nemulțumiri chiar 
și celor care se mai încu
metă în conjunctura actuală 
să practice cu încăpățânare 
agricultura, în vreme ce 
mulți specialiști din domeniu 
s-au realizat migrând spre 
comerț sau spre alte acti
vități mai profitabile.

Chiar dacă agricultura nu 
mai este susținută financiar, 
cum se întâmplă în alte țări, 
cei ce au rămas să producă 
cereale, hamei, lapte, carne 
sau ce se mai cere în eco
nomia de piață, în condiții de 
concurență acerbă cu impor
turile subvenționate din alte 
țări, ferma a reușit să supra
viețuiască, în ultimii ani nici 
banca nemaiacordând nici un 
fel de împrumut, deoarece 
Agrosim are acumulate mari 
datorii restante. Cu greută
țile și necazurile întâmpina
te, ferma a reușit, în ciuda 
lipsei de sprijin efectiv din 
partea celor ce au atribuții în 
acest sens, să-și organizeze 
și să-și conducă bine activi
tatea.

Ca urmare, deși în zonă 
se resimte o puternică con
curență, desfășurându-și ac
tivitatea încă trei forme aso
ciative de lucrare a pămân
tului, ferma a cultivat o su
prafață de 400 ha și dispune 
de un efectiv de 250 bovine. 
Pentru a găsi desfacere la 
produse, pe 100 ha s-a cul
tivat orzoaică din soiul Scar
let, cultura fiind bine cotată 
și agreată la fabricarea berei 
Bergenbier, unde s-a valo
rificat întreaga producție. Pe 
alte 150 ha s-a cultivat grâul 
necesar proprietarilor de pă
mânt, deoarece ferma nu

. Cu toate că nu este vorba despre o zootehnie modernă, la 
nivelul pretențiilor pentru sfârșit și început de mileniu, 

respectăm dorința d-lui Boșorogan și a multor împătimiți de 
zootehnie, cărora nu le este rușine când văd că în ziar mai 

apar și fotografii în care nu este trucată realitatea

lei, inclusiv la magazinul din Piața 
centrală a Devei.

întrucât de nenumărate ori nu
mele celor ce produc rumena și 
gustoasa pâine de Rapolt rămân în 
anonimat, am rugat-o pe dna Elena 
Silvășan, patroana firmei amintite, să 
ne spună cine sunt brutarii șefi de 
tură și cocătorii care dau girul serio
zității și calității, notându-i pe llian Rad, 
Aurora Ciocan, Silvia Magda, Lumi- 

dispune de nici un fel de 
teren în proprietate, iar 60 
de ha s-au cultivat cu grâu 
din soiul Fundulea pentru 
sămânță, acțiune realizată 
pe bază de contract cu 
Semrom Orăștie.

Rezultatele în sectorul 
vegetal sunt apreciate ca 
bune, ferma fiind ocolită de 
calamități naturale în acest 
an, ceea ce permite ca și 
proprietarii terenurilor să 
fie mulțumiți de plata asi
gurată, ca și anul trecut.

Promițătoare sunt și re
alizările din zootehnie, un
de se crește în rasă curată 
- Holstein, un efectiv de 250 
bovine, din care 150 matcă, 
speranța fiind să se obțină 
peste 4000 I lapte de la fie
care vacă. Deși prețul oferit 
pentru laptele livrat nu se 
apropie nici pe departe de 
cel practicat pe piață, fer
ma reușește să acopere 
cheltuielile, aici resimțin- 
du-se și influența produ
cerii furajelor necesare pe 
terenurile ce le lucrează 
sub formă de arendă. Ca o 
încununare a eforturilor, 
am văzut cum în spațiile de 
păstrare sunt depozitate 
circa 250 tone fân de bor- 
ceag, lucernă și natural, 
precum și o cantitate apre
ciabilă de paie pentru aș
ternut.

Abordând unele aspec
te legate de privatizare, am 
aflat că, așa cum s-a întâm
plat și prin Agromecuri, se 
duce o luptă înverșunată 
pentru împărțirea patrimo
niului. Important este însă, 
ținând seama de gravele 
neajunsuri și de situația 
economico-financiară pre
cară a firmelor agricole cu 
capital de stat, ca procesul 
privatizării să fie rapid în
făptuit, până nu se distru
ge întreaga bază materială 
ce mai există. Este un dezi
derat față de care apare cât 
se poate de condamnabilă 
indiferența FPS.

nița Iov, Ina Stan și Marius Sav.
De menționat că și la alte 

produse agroalimentare comer
cializate de firmă se practică 
prețuri fără concurență. Nu se 
face excepție nici la tărâțele de 
grâu, care se vând cu 700 lei/kg, 
preț în care se include și TVA. 
Cu cât sunt mai mulți asemenea 
ofertanți la sate, cu atât este 
mai bine pentru clienți.

y
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in dreptul Parcului din 
Deva o fetiță își așteaptă bu
nicuța să încheie conversa
ția cu o doamnă. Bunicuța - 
mult mai tânără pentru o bu
nică - îmi zâmbește bucu
roasă de revedere: "Să-mi 
cunoașteți nepoțica" - îmi 
zice. Păpușa de alături, cu 
ochi jucăuși și chip frumos, 
întinde mânuța și se prezin
tă: "Miriam".

- Frumos nume. Câți ani
șori ai?

- Patru ani și merg la gră
diniță, acolo sus, lângă liceul 
de construcții.

- Așadar, acum ești în va
canță. Cum ți-o petreci?

- Acum mai stau puțin cu 
mama Cici (bunica) și cu mo
șul Romi, apoi merg la mare 
cu mami Ramona și cu tati 
Robert. Când ne întoarcem 
de la mare merg cu buni și cu 
moșul la Olănești.

Tinerii și infracțiunea
Cu numere și 

șoferi falși
Printre tinerii "trași de u- 

rechi" de către echipajul po
liției rutiere se află și Tirea 
Dorinei Ștefan, de 24 de ani, 
sergent angajat la U.M. 
01420 Hațeg. El a fost depis
tat recent de lucrătorii forma
țiunii de Poliție Rutieră Ha
țeg, conducând un autotu
rism neînscris în circulație și 
cu număr fals.

Tot în stare de libertate 
sunt cercetați minorii M.A. 
(17 ani), din Râu de Mori, 
fără ocupație, și V.R. (tot 17 
ani), elev la Grupul Școlar

- Și ce vei face la Olă
nești?

- Bem ape de la izvoare. 
Stă puțin pe gânduri, apoi 
adaugă-: și Grecia

- Ce-ai spus? Grecia? E 
numele unei fetițe?

- Nuuu. E un nume de 
țară frumoasă cu apă multă 
de jur împrejur, fără pești!

- Cine ți-a spus că apa 
aceea multă nu are pești?

-Așa știu eu. Și știu bine.
- Vei merge și acolo în 

vacanță?
- A, nuuu. Eu fac vacanța 

numai în țara noastră. Și, vă
zând că-mi iau rămas bun de 
la bunica, mă copleșește cu 
"l.a revedere, la revedere". 
Apoi strigă, oprindu-mă din 
drum: "Vacanță plăcută! Con
cediu bun! Sărbători fericite!"

Aceasta e Miriam Trif și 
are 4 anișori.

Lucia LiCiU

"Transilvania" Deva, pentru 
conducerea unui autoturism 
fără a poseda permis de con
ducere.

Garaj de un... 
milion

Tânărul petroșănean Haj- 
du losef Attila, de 24 de ani, 
și-a stabilit ca țintă a "înde
letnicirilor" sale necurate 
garajul unui concitadin (Dori- 
descu Gheorghe). De aici, 
autorul furtului comis în data 
de 19.07 a.c., cunoscut cu 
antecedente penale, a sus
tras bunuri în valoare de un 
milion de lei.

Ultimele pregătiri in lahara școlara de ta Sintamarie 
Orlea, pentru primirea unei noi serii de copii.

Foto: Traian MÂNU
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MUSIC BOX Van Halen (IX]
Discul Musical Chairs - o ba

lanță reușită între piese hard rock 
și balade - a fost răsplătit cu aur. 
Din acest album se remarcă pie
sele: You Make Me Crazy, Hey 
Boys, Turm Up The Music, Try (Try 
To Fall In Love) și Crack In The 
World.

După o serie de turnee era 
normal să apară și un disc live 
așa că următorul disc al lui Hagar 
intitulat "All Night Long" a fost un 
excelent album înregistrat în con
cert, pe el fiind incluse toate pie
sele reușite realizate de el până 
atunci. La realizarea albumului 
alături de Warren Dewey și produ
cătorul Carter au participat inginerii 
Richard Smith și Steve Thompson.

La 25.08.1979 a apărut albu
mul "Street machine", primul la 
care Hagar a fost producător, el 
colaborând cu inginerul Peter Hen
derson (a fost inginer la albumul 
Breakfast In America al grupului 
Supertramp). Sub bagheta lui Ha
gar au cântat aceiași muzicieni cu 
care a concertat tot anul: Church 
(bass), Pihl (chit.), Neal Schon 

Jchit.), Chuck Ruff (bat.), Steve 

Douglas (sax) și Mark Jordan (key
boards). Chiar dacă este un disc de 
studio albumul reflectă energia gă
sită pe albume live din el remarcân- 
du-se: Plain Jane (single promotio
nal), Trans Arm, This Planet's On 
Fire, Child To Man (o excelentă bala
dă) și Never Say Die.

Danger Zone, lansat la 
24.05.1980, este un album reușit la 
care alături de tradiționalul hard rock 
apar pasaje pop și blues. în compo
nența grupului apar Geoff Workman 
(keyboard care este și producător) 
și Steve Perry țvocal). Cele mai 
reușite piese de pe disc sunt: The 
Iceman, Bad Reputation, In The Night 
(Entering The Danger Zone), Heart
beat și Run For Life.

După două compilații Centre 
Hole și Loud&Clear la 23.01.1982 
apare albumul "Standing Hampton" 
realizat în formula Hagar (chit., vo
cal), Church (bass), Pihl (chit.) și 
David Lauser (bat.). Acest album 
este primul scos la casa de discuri 
Geffen după ce Hagar a semnat în 
1981 un contract cu ei. Albumul 
Standing Hampton realizat cu pro
ducătorul Keith Olsen a fost primul

la Costești

; Cercetasii României J

; Camp national;

■
i Reprezentanții deveni ai celei i
• mai mari mișcări pentru tineret din •
1 lume - Mișcarea Scout - organi- • 
1 zează în perioada 5-15 august a.c. 1 
J o amplă manifestare cu caracter ( 
i național. ,

milion - seller din cariera lui Hagar 
figurând în top 30 Billboard. Pe 
acest disc se găsesc piese de 
certă valoare: alături de sin- 
glesurile I'll Fall In Love Again, 
Baby's On Fire și There's Only 
One Way To Rock se remarcă 
Heavy Metal și Baby It's You.

După două compilații scoase 
la casa Capitol Red Alert Dial Nine 
și Rematch (apărut la 23.10.1982, 
cel mai reușit best of al lui Hagar, 
o retrospectivă a primei părți de 
carieră cuprinzând 10 piese) la 
18.12.1982 a apărut albumul 
Three Lock Box. Discul a egalat 
succesul lui Standing Hampton 
pe el figurând și primul succes de 
top Your Love Is Driving Me 
Crazy (No.13 la 25.12.1982). Ha
gar rămâne un rocker care și-a 
păstrat audiența, deși și-a menți
nut aproape un deceniu același 
stil muzical. Alături de piesa titlu 
din acest album se remarcă Re
member The Heroes, I Don't Need 
Love și Rise Of The Animal, (-va 
urma-)

Horia SEBEȘAN

i Ediția din acest an (a treia) a ( 
i ECOSCOUT are loc la Costești, i
• sub genericul "Latinitatea, moște- 1
• nire comună a popoarelor român și 1 
1 francez", în colaborare Cu membri J 
, ai organizației similare din Franța. , 
, Principalele teme propuse de Cen- , 
i trul local Deva al Organizației Națio- ■
• nale "Cercetașii României" se refe- ■ 
■ ră la protejarea patrimoniului și, •
• respectiv, la conștiința europeană. 1
1 Totodată, participantii la * 
J ECOSCOUT (invitați din toată țara) t 
i își vor desfășura activitatea prin , 
i intermediul atelierelor de creație, i 
i culegere de folclor, vizitarea princi- i 
1 palelor obiective de interes istoric 1 
’ și turistic etc. 1
’ Proiectul acestei acțiuni a fă- J 
, cut parte dintre celeîinanțate cu , 
i sprijinul Comisiei Europene, prin , 
i Agenția Națională a României i 
i pentru programul "Tineret pentru >
• Europa". (G.B.) '
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Qln gând și o 
poanta fa

"Celor ce multe lumânări la 
citeala cărților topesc, ochii 
trupului la vedere se tâmpesc, 
iar acelora ce niciodată pe slo
ve au căutat, măcar că vederea

1

\
ochilor mai ascuțită s-a păzit, 
însă neștiința în întunerecul și în 
țartarul necunoștinței i-a vârât".

Dimitrie Cantemir

Cineva cerea într-o 
zi unui om de spirit să 
definească geniul.

- Dacă ai avea ge
niu, răspunse acesta, n-ai putea
să-mi faci o asemenea între
bare; dacă n-ai, nu vei putea 
înțelege niciodată definiția mea.

4
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Aurolacii. Din păcate încep 
să devină și la noi o problemă 
socială. Sunt copii ai străzii care 
nu au o familie, nimeni nu se 
îngrijește de ei, nu au un cămin 
și nu merg la altă școală decât 
cea a vieții.

"De ce folosesc aurolac și 
prenandez?"

Pentru că le dă o stare de 
amețeală și euforie, chiar stări 
halucinatorii care îi fac pe mo
ment să uite de starea jalnică în 
care se găsesc. Aurolacul, pre- 
nandezul alături de alte droguri 
cunoscute, alături de țigară și 
cafea dar și unele medica
mente în combinație mixtă și 
alcool creează dependență. Cu 
cât le folosești mai des și în 
cantități mai mari cu atât mai 
mult se obișnuiește organismul 
cu ele și cere o cantitate mai 
mare de fiecare dată. "Auro
lacii’' folosesc prenandez și 
lunar pentru sobe pentru că es
te cel mai ieftin și cel mai ușor 
de găsit. Banii ca să îl cumpere 
îi cerșesc sau îi fură. Cercul 
vicios se naște foarte repede, 
la fel cât de repede se ajunge 
la starea de degradare.

O soluție? Ar fi rețeaua de 
ocrotire a minorilor și cea de 
asistență socială. Dar chiar dacă 
"aurolacii” sunt culeși de pe dru
muri este foarte greu să le cu
plezi dependența și nu doar cea 
față de drog ci și a stilului de via
ță. Este foarte grea reintegrarea 

| în societate. Depinde și de vârsta 
! copilului. Este o problemă foarte 
I serioasă pe care și-o pun mulți 

dar cu cât sunt mai mulți cu atât 
mai bine, poate se va găsi o so
luție viabilă.

ina DELEANU

I
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I
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Alături de Flavia nu-ți dai 
seama cum trec orele. Te prin
de chiar miezul nopții - așa 
cum mi s-a întâmplat săptă
mâna trecută în ap. 8 de la 
etajul 1 al blocului C 100 din 
Aninoasa. Flavia sosise seara 
de la Iscroni, împreună cu 
mama Edit, și a fost de acord 
să stăm de vorbă la acea oră 
târzie. Dar nici părinții ei, nici 
eu n-am fi bănuit că ne poate 
"duce" așa cu vorba până din
colo de miezul nopții. Când 
ne-am dat seama, ne-am ce
rut scuze reciproc și tot Flavia 
a pus punctul pe i: "Doar e va
canță!"

Chiar așa. A doua vacan
ță din viața de școlăriță a 
Flaviei Munteanu. Ca și în 
anul trecut, și acum Flavia a 
"pornit" în vacanța de vară cu 
două premii I. Unul pentru 
învățătură, celălalt pentru 
talentul cu care evoluează în 
concursurile de muzică 
ușoară pentru copii.

- Cum ai reușit să cuce
rești și-n clasa a ll-a premiul I?

- Prin învățătură multă. 
Nu a fost chiar chin și nici 
foarte greu. Prindeam foarte 
repede în clasă, adică înțe
legeam, știți, așa că acasă, 
la teme, îmi era ușor.

- în clasa I, când te-am 
întrebat ce-ți place mai mult 
la școală, mi-ai răspuns: 
"Pauza". Acum?

- Acum matematica, mu
zica, franceza, I.română (și 
într-o clipă îmi răspunde la 
întrebări în limba franceză 
și-mi fredonează și trei

Flavia, pe urmele 
părinților...

cântece). Avem profesor la 
I.franceză și dumnealui ne în
vață și cântecele. Trebuie să 
recunosc însă că doamna în
vățătoare ne-a inițiat în fran
ceză, încă în clasa I. Așa, ca o 
joacă. Și acum îmi place foarte 
mult. Și matematica. Mai ales 
problemele cu trei aflări.

în camera ei, de pe o eta
jeră, "privesc" zeci de cățeluși, 
motănei, ursuleți, elefănței, 
păpuși, dar Flavia nu le dă a- 
cum atenție. îmi arată cum se 

joacă la TV cu "Terminatorul 
I". Alături e masa de birou la 
care scrie și învață ea.

- Tata mi l-a cumpărat, de 
ziua lui. Are și scaun rotativ.

- Cum, de ziua lui?
- Așa, la 7 noiembrie, 

când și-a aniversat ziua de 
naștere, mi-a dăruit biroul.

Tata Ionel confirmă și 
adaugă: "Când am ajuns în 
fața blocului cu camionul, Fla
via era prezentă cu ... clasa 
după ea. Doar a știut ea să 

ducă vestea... E vreun secret 
în casa asta?"

în odaia alăturată luăm loc 
în fața televizorului. Tata pune 
caseta cu evoluția Flaviei la 
ultima întrecere artistică, unde 
cucerise nota maximă și pre
miul I. Deodată camera e inun
dată de ropote de aplauze și 
de glasuri care scandează: 
Flavia! Flavia! Flavia! Copila 
zâmbește publicului, degajată.

O văzusem și atunci, în pra
gul verii. Trăisem, împreună cu 

publicul și juriul, momentele 
unice pe care ni le-a dăruit 
Flavia cu "Omul bun", dar mai 
cu seamă cu "Andri Popa" 
când ritmul și desenul core
grafic ce-l însoțea ridicase "sa
la" în picioare. Acum însă, pe 
micul ecran îi zăresc și părinții 
și bunicii, și rudele în public. 
Mama Edit, fără astâmpăr par
că, stă în picioare lângă perete 
și murmură cântecul odată cu 
fetița. Tata e alături de bunici, 
își ține palmele pe obraji. Par
că nici nu respiră. Și tot așa 
rămâne și când sala izbuc
nește în cascade de aplauze 
și urale. Acum, aici, în fața te
levizorului e alături de mine. 
Și-i zăresc ochii înrourați. Cu 
aproape două decenii în ur
mă el, Ionel Munteanu, și Edit 
Bokor erau, la rându-le, elevi ai 
școlii aninoșene și artiști. Unul 
în grupul muzical literar core
grafic - celălalt în revista " O 
floare pentru tatăl meu, mine
rul" cu care școala din Aninoa
sa ocupase locul I pe țară între 
formațiile artistice de gen ale 
elevilor.

- Cum explici aplauzele 
îndelungi care te-au întâm
pinat când ai intrat pe sce
nă? - o întreb.

- Cred că s-a cam auzit 
că voi cânta.

- Ce-ai simțit în acele 
momente, Flavia ?

- Mi-am dat seama că pu
blicul vrea să cânt bine. Cu 
căldura cu care îmi cere el să 
cânt, cu aceeași căldură îi 
răspund - prin cânt.

Lucia LiCiU
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• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodi- 
siace, prezervative speciale. 01- 
6376273, 092-342629 (OP).

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartamente cu 3 
camere, Deva tel. 230862, 
226190 (9453)

• Vând casă cu anexe, 
Vaidei. Vând casă cu gaze și 
încălzire centrală Cugir. Tel. 
216784 (8470)

• Vând grajd mare pentru 
demolat, sat Totia, nr. 31, Rotea 
Silvia (7757)

• Vând casă în Hunedoara, 
str. Serei, nr.84, cu etaj, apă, gaz, 
anexe, grădină. Informații la tel. 
092355194 sau la adresa de 
mai sus. (4705)

• Vând apartament 3 ca
mere, terasă, beci, parter, Deva, 
T.Maiorescu’ 75 000 000. Tel. 
241918 (8568)

■ Vând apartament ultra
central, 2 camere, deasupra 
ASIROM și frigider Arctic 240 I. 
Tel. 213219 (9441)

• Vând casă, anexe gos
podărești, grădină, 4,5 ari, 
Băcia, 221. Tel. 672170 (9447)

• Vând apartament trei ca
mere, Deva, Dorobanți, etaj 1, 
tel. 230946 (9515)

• Vând tractor U 650 M și 445 
cu utilaje agricole. Tel. 625941 
(9454)

• Vând tractoare U 445, U 
650 cu utilaje, TIH- 445 DM, în 
perfectă stare de funcționare. Tel. 
092 348227 sau 225304 (8467)

• Vând motor Dacia 1300 
(complet cu alternator, elec
tromotor, delco, pompă de ben
zină, planetare). Tel. 621008.

• Vând autoturism Dacia 
1310. Tel. 261556 (9458)

• Camera de Comerț și 
Industrie vinde autoturism Da
cia 1300 prin licitație deschisă 
cu strigare. Licitația are loc joi, 
6 august 1998, ora 11, la sediul 
C.C.I. Hunedoara, din Deva, str. 
1 Decembrie, ni 23. Informații 
la sediu, la dl. ing. Solomon 
Cristian, tel. 212924. (OP)

• Vând frigider Arctic și fotoliu 
pat, stare foarte bună, preț 
rezonabil și negociabil. Tel. 
225193 (9452)

• Vând motocultor, mașină 
cusut electrică, congelator 3 
sertare. Tel. 212463 (9455)

• Cumpăr certificate de ac
ționar la SC Alimentara SA Deva. 
Tel. 094 899313, 232215 (9389)

• SC JUPITEX - Depozitul
Șoimuș-Bălata, Ferma nr.8 
vinde en gros și cu amănuntul 
HAINE SECOND HAND import 
Germania, sortate pe categorii 
de calitate. Prețuri foarte mici, 
calitate excepțională. Tel. 092/ 
706729. (9458)______________

• Vând vitrină mezeluri, 
românească, preț 3.000.000 lei, 
inclusiv TVA. Tel. 223236 (9464)

• Vând TEAC nou, Orăștie. 
Informații 054/241871, după ora 
20. (8571)

• Cumpăr linie brutărie - pati
serie, utilaje cofetărie. Tel. 
716641, 648199, după ora 14. 
(8743)

• Vând telefoane celulare la 
prețuri interesante și copiator 
RANKXEROX, format A3. Tel. 
094/822898 (9442)

• Pierdut adeverință nr. 
292743 emisă de COMPPIL 
Deva pe numele Crăciun Cle- 
onic. Se declară nulă. (9461)

Mergi pe acoperire de calitate!
PIERDERI

Dl. Huros losif Nicolae / Deva

Concursul CONNEX GSM “Descoperiți acoperirea noastră a desemnat primul 
câștigător al unui autoturism Nissan Micra:

• Cu adanca durere in 
suflet soția Pușa, fiul 
Cristian, nora Alina și 
nepotul Chris, împreună 
cu cuscrii, anunță înceta
rea din viată a iubitului lor

OFERTE DE 
SERVICII

• S.V.M. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ord.9 pentru recuperarea ra
pidă a sumei. Relații la tel. 
234048, între orele 9-16. (O.P.)

• Dacă locuiți în Deva, Hune
doara, Simeria, Orăștie, Călan, 
Cugir și aveți aptitudini comer
ciale sau experiență în relațiile 
cu clienții, vă așteptăm să fiți 
reprezentantul nostru comercial 
în zonă. Informații Radio Deva, 
tel.054/230104, 054/234888.

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat. DS-MAX Canada deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing-publicitate. Pregătire 
gratuită pentru formare. Expe
riența nu este necesară. 054/ 
627527 (9449)

DIVERSE

• S.C.AIiela Miclăuș SNC 
anunță intenția de autorizare 
din punctul de vedere al me
diului pentru chioșc alimentar 
situat în Crișcior, str. Zarandului. 
Eventualele reclamații și se
sizări se depun la APM Deva în 
termen de 20 zile de la pu
blicare. (8519)

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), 
consultația gratuită. 01- 
6388406, 092-342628. (OP)

MIR0N MAGHIARI
în vârstă de 53 ani. Cor
pul neînsuflețit se află 
depus la Capela Catolică, 
înmormântarea va avea 
loc miercuri, ora 12, la 
Cimitirul Catolic Deva. 
Dumnezeu să-l odihneas
că în pace! (9469)

• Soția Maria și fiul Dorin, 
împreună cu întreaga familie, 
anunță decesul, după o grea 
suferință, a iubitului lor soț și tată

MIHAI OGNER

în vârstă de 48 ani. Vei rămâne 
veșnic în inimile noastre, 
înmormântarea va avea loc 
azi, 4 august 1998, ora 13, de 
la Casa Mortuară Deva. (9459)

• Colectivul atelierului ex
ploatare electrică al CASIAL 
S A. Deva a.duce un ultim 
omagiu și-i va păstra o vie 
amintire celui care a fost un 
om și un șef deosebit

ing. MIHAI OGNER
Odihnească-se în pace!

z

înmânarea premiului a avut loc pe data de 30 iulie, la magazinul CONNEX GSM din 
Timișoara, strada Rodnei nr. 2.

CONNEX GSM îl felicită pe fericitul câștigător și îi urează:

Drum bun! Numai cu acoperire de calitate!

NISSAN

Descoperiți acoperirea noastră!

Prin oficii poștale din județul Hunedoara__
Anunțuri de mică publicitate laTRAGEREA 

LOTO SPECIAL 
“6/49”

din 02.08.1998

ABONAMEMIL IA CIVMIL LIBER'
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, /AR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
SEPTEMBRIE ESTE DE 9500 DE LEI/ 
LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și 
prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
(RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.v.- x.

39-29-15-33 -23-7
Fond de câștiguri
2.548.494.500 iei

TRAGEREA 
NOROC 

din 02.08.1998

0-9-6-3-6-4-6
Fond de câștiguri

653.579.897iei

y

AGENȚIILE DE PdBUClTfni
"CUVÂNTUL LIBER"
Pentru a economisi timp și bani puteți publica 

anunțuri de mică și mare publicitate in ziarul nostru, 
apelând ia agențiile publicitare din:

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); 
- ia chioșcul de lângă Sala Sporturilor; - la chioșcul 
din CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
"Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tei.716926);

* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), ia 
sediul S.C. "MERCUR";

Ut ORĂȘTIE, ta chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

* HA ȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367,770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, (â taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

y

ziarul “Cuvântul liber”
începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile poștale din 

județul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se 
primesc, in zilele lucrătoare, anunțuri de mică publicitate 
pentru ziarul “Cuvântul liber”. Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile necesare in acest sens, agenții 
economici și persoanele fizice din orice localitate au posi
bilitatea să economisească timp și bani, totodată existând 
șansa reușitei in afaceri apelând la serviciile ce le sunt oferite 
cât mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale 
respective.
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5.C. TOIXIDOR" 5.A. Deva
Cu sediul in Deva, str. Avram lancu, bl.M3 

Angajează:
un specialist; în alimentația publică.

Relații suplimentare la sediul societății, 
tel: 212060, 212061, int.139.

S.C. COMPPII SA. Deva

T 
I 
I 
I 
I 
i

□

Str. Griviței, nr.37
Organizează în ziua de 11 august 1998, ora 10, 

licitație pentru vânzarea de mijloace fixe auto. în caz 
de neadjudecare licitația se va repeta în fiecare marți, 
la aceeași oră.

Relații la tel: 213117, 214305.

3 AUGUST
1 dolar SUA 8749 lei

1 marcă germană 4901 lei

100 yeni japonezi 6006 lei

1 liră sterlină 14264 lei '

1 franc elvețian 5834 iei

1 franc francez 1462 lei

100 lire italiene 497 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale so-
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.



Crezi ca toate — n 
preturile creSU: 
Vino să vezi
aceasta
oferta!

Intrațiîn ZONA DE INSPIRAȚIE» »

qii^Kk - IMPORTATOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA

Vei vedea cu ochii tăi: până 

la 30 august ai conectare 

gratuită la serviciul de telefonie 

mobilă CONNEX GSM și telefon

Motorola D460 la numai 149 $. în plus, poți să te abonezi la 

noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, serviciul tău din 

afara serviciului, și poți vorbi mai ieftin seara și la sfârșit de 

săptămână.
Numai prin acest dealer autorizat CONNEX GSM:

s
s

a
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c
6

Deva, Bd. Decebal, bl.R. parter
Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

Sună bine. Pentru tine.

Deva
QUASAR
Bd. Decebal, bl. R, parter
Tel: 054 - 222 999

Hunedoara
QUASAR
Bd. Dacia nr. 47 
Tel: 054-723 139

Sighișoara
QUASAR - P&I
Str. Octavian Goga nr. 3M
Tel: 067 - 775 614

O
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SC "PISCICOLA 
ZAU" S.A.

cu sediul în comuna 
Zau de Câmpie, str. Sal- 
câmilor/13, județul Mureș, 
oferă zilnic spre vânzare 
pește indigen la prețuri 

negociabile.
Relații suplimentare la 

telefon 065/164289.

S.C. COMAT DEVA SA

9£*ie« «UlORlZAT COHMCX OSU OXXl.Cn AUTOftIZAf COVNtX OXU DEAITA AUTOPIIAT COhHCX OS» J

>

>

X
Societatea TRACY FRANCE

Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.79.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Electrocasnice: 
E aspiratoare, 

. AN Ecafetiere,
‘ El filtre,

, 21 hote,
e mașini spălat vase

Arcopal și Cristal Franța

. Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 de rate și avans 0,

- prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL Orăștie.r

din

S.C. METALOTEX S.A.
DEVA

Str. 22 Decembrie, bl.4
Anunță pentru ședința AGA

12.08.1998 completarea ordinii de zi cu 
următoarele puncte: ® analiza oportuni
tății închirierii unor active; ® alegerea 
comisiei de cenzori.

VREMEA
Vremea va fi călduroasă, caniculară în 

jumătatea de sud a țării, iar cerul variabil la 
munte și mai mult senin în restul teritoriului. 
Vântul va sufla în general slab. Temperaturile 
maxime se vor încadra între 32 și 40 de 
grade.
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Direcția Generala a 
Finanțelor Publice si 

I Controlului Financiar de Stat I 
I Hunedoara - Deva, cu sediul I 

in str. 1 Decembrie, nr. 30, I 
________anunță: IIpanassasn
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I
I 
I
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pentru bunuri de folo
sință îndelungată în datele 
de 11,13, 18 și 25 august 
1998.

Licitația va avea loc la 
sediul D.G.F.P.C.F.S.

Relații la telefon 
219544- Compartimentul 
valonficări^

I
i

I
I
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I
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Primăria 
comunei Băita 

scoate la licitație publi
că, în vederea închirierii 
fostei stații TRAFO, spațiu 
în suprafață de 1213 mp și 
construcția aferentă situ
ată în satul Crăciunești, 
aflat în administrarea Pri
măriei comunei Băița, pen
tru desfășurarea activității 
de prestări servicii, Ser
vice Auto și Comerț cu 
drept de participare la lici
tație a întreprinzătorilor 
cu domiciliul stabil în co
muna Băița.

Licitația va avea loc la 
data de 17.08.1998, ora 
12,00, la sediul Primăriei 
comunei Băița, iar în caz 
de neadjudecare se va re
peta licitația în fiecare luni 
după această dată.

Relații suplimentare 
veți primi de la sediul 
Primăriei comunei Băița.

Primim comenzi pentru

'PrețuriJ&ră concure»țâ. 
Informații

GRUPUL ȘCOLAR 
INDUSTRIAL M.R. 

SIMERIA
CENTRUL DE EXECUȚIE 

BUGETARĂ 
ANUNȚĂ 

scoaterea la licitație a unor 
lucrări de reparații curente 
la școlile din subordine: tencuieli 
interioare, remedieri la instalația 
termică, reparat sobe, reparat ce- 
târne, înlocuit țiglă, reparații horn 
și scări, instalat boiler electric, 
zugrăvit și vopsit.

Oferte pentru lucrările sus 
menționate se depun în plic sigilat 
la Grupul Școlar Industrial M.R. 
Simeria, str. Șoseaua Națională, 
nr. 136, până la data de 15 august 
1998.

M0DEX*

Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A. 
Informații suplimentare vă sunt oferite 

la sediul firmei din Deva, str.
Depozitelor, nr. 5 sau la 

telefon 054-233137, interior 148.

Primăria orașului Călan
ORGANIZEAZĂ

TÂRG DE MĂRFURI Șl 
ANIMALE

în data de 6 august 1998 în O.N. Călan - Braniște

S.C.ROMFERCHIMSA.
Luduș, județul Mureș, tel-fax 065/ 

168197,164761
PRODUCE Șl VINDE 

TOATE TIPURILE DE:
® CUIE DE CONSTRUCȚII; 

® PLASĂ DIN SARMA NEAGRA;
PLASĂ DIN SÂRMĂ ZINCAlĂj^tog 

® PLASĂ RABITZ.

A

DISTRIBUITOR EN GROS 
DE ÎMBRĂCĂMINTE DIN IMPORT

Ofertă specială!
> Baloți de 45 kg cu un conținut mixt de îmbrăcăminte de vară la un 
preț de numai 4.900 lei/kg + TVA
> Pungi de colectare originală la prețul extraordinar de 10.600 lei/kg+TVA

- negociabil în funcție de cantitatea cumpărată.

Din luna august vă oferim o fantastică reducere de preț de 10% la
sortimentele de vară.

respectiv introducem oferta de toamnă-iamă la prețuri promotionale!

Informații: Tg. Mureș
str. Podeni, nr.15
Tel. 065/217.304

Orar depozit:
Luni-vineri: 9 - 17
Sâmbăta 9-13

OXXl.Cn
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(Urmare din pag. 1) Deschiderea oficială Centrului national
V

vor prinde contur în anii viitori, 
între obiective înscriindu-se 
construcția unui nou restaurant, 
a unei săli de sport, precum și a 
unui aerodrom pentru a facilita 
legătura cu străinătatea.

Anunțând în premieră că în 
familia Romtelecom a mai venit de 
acum un nou membru, în speță 
fiind vorba de faptul că Rom
telecom a devenit sponsorul 
oficial al Lotului național de 
gimnastică feminină, este de 
înțeles de ce aici se pune 
accentul și ne lărgirea bazei 
sportive, ■■—..icomitent cu 
lansarea comercială a bazei de 
tratament, a celei de 
documentare și informare. De 
altfel, cum remarca și dl prof. 
Octavian Belu, care a umblat și a 
văzut multe asemenea baze prin 
lume, stațiunea Vata Băi poate să 

^concureze cu oricare investiție

LA ILIA 
A FOST 

ALES 
PRIMARUL

(Urmare din pag. 1)

de documentare și informare
similară din străinătate, 
demonstrând că și în această 
zonă se poate practica turism și 
agroturism la standard mondial. în 
același timp dl Belu și-a exprimat 
satisfacția pentru că, așa cum 
mari firme ca Adidas, sponso
rizează lotul nostru de gim
nastică feminină cu echipament 
sportiv, o firmă rbmânească de 
prestigiu, cum este Romtelecom, 
va susține un sport de 
performanță care a adus țării 
noastre cele mai multe medalii. 
Dincolo de unele opinii care sunt 
nefavorabile realizării unor astfel 
de obiective când țara este atât 
de săracă, nu se poate ignora 
faptul că niciodată nu vom fi 
prea bogați să ne permitem și 
astfel de investiții, dar există 
reale șanse pentru a recupera 
cheltuielile făcute, ba chiar și

Calitatea în 
construcții

(Urmare din pag. 1)

de la laboratoare, a controlorilor 
tehnici de calitate, a diriginților 
de șantiere, a celor abilitați să 
urmărească în timp construcțiile, 
în acest sens organizăm peri
odic acțiuni de autorizare pentru 
cei care solicită acest lucru - 
care trebuie să depună un dosar 
cu actele necesare, prevăzute 
prin Ordinul MLPAT nr.3/N/2 
octombrie 1995 -, verificăndu-le 
calitățile morale și cunoștințele 
profesionale în domeniile pentru 
care solicită autorizarea și numai 
în baza acestei autorizări își pot 
exercita atribuțiile. Ca să dau și 
o cifră, pot spune că în cursul 
trimestrului al ll-lea a.c. au fost 
examinate 27 de persoane în 
vederea obținerii autorizării 
pentru diriginți de șantier, 
controlori de calitate, laboranți.

- Inspecția in construcții are 
misiuni foarte importante, dar și 
dificile, die inspector șef. Se 
respectă legile în virtutea cărora 
vă desfășurați activitatea ? 
Dispuneți de instrumente de 
sancționare a celor care comit 
abateri, nereguli sau nu există 
așa ceva? Vă întreb deoarece în 
foarte multe domenii, în con
dițiile libertății și democrației, unii 
își cam fac singuri legile.

Marți 
<ăn 4 august 
W TVR1

în urma prezenței la urne 
a unui număr de 1599 de 
alegători, a ieșit învingător 
candidatul PSDR loan 
Costea, cu 1078 de voturi, 
urmat în ordinea voturilor de 
reprezentantul PD - Tiberiu 
Călin Petrica - 322 voturi, 
Maxim Petrescu - PNȚCD - 
102 voturi, Petru Balaj, 
PUNR - 47 voturi, iar pe 
ultimul loc s-a situat 
reprezentantul PDAR loan 
Eugen Kiss.

în comparație cu primul 
tur, duminică, 2 august, 
prezența la urne a fost mai 
bună. Din 3311 persoane 
înscrise în liste au fost pre
zente în fața urnelor 1599 
față de 26 iulie când au votat 
doar 1454 de alegători. De 
asemenea, turul doi s-a 
desfășurat în condiții mai 
bune, fiind eliminate și 
greșelile tehnice din primul
tur, când la una dintre secțiile
de votare s-au încurcat
ștampilele de vot cu cele de 
control, situație ce a 
determinat anularea a circa 
100 c1 buletine de vot numai 
din această cauză.

înainte de final poate nu 
sunt lipsite de interes câteva 
considerente: alegerile de la 
Ilia desfășurate prin 
intermediul celor două 
scrutinuri au scos în evidență 
o apatie generală a 
electoratului, neîncrederea 
în capacitatea celor care-i 
reprezintă pentru a le rezolva 
problemele pe care le ridică 
de nenumărate ori o 
comunitate. Dialogul pe 
care l-am avut cu mai mulți 
dintre cei prezenți la urne 
privind ceea ce își doresc de 
la viitorul primar al comunei 
a condus spre ideea că “ ce 
poate face un primar în 
aceste vremuri de mare 
sărăcie și criză". Este foarte 
adevărat că sunt multe 
probleme, că este foarte 
greu, dar să nu uităm că de 
cele mai multe ori omul 
sfințește locul.

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Perla Neagră 15.00 
Emisiune pentru persoane cu 
handicap (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.00 
Camera ascunsă - farse cu 
vedete 18.10 Simba - regele 
Leu (d.a) 18.35 Hollyoaks (s, 
ep. 97) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 272) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal meteo, sport 21.00 
Intrusul Xtbriller Spania ’93) 
22.35 Camera ascunsă

TVR 2
7.00 Ferestre spre lume 

8.00 D.a. (r) 9.00 Baywatch 
(s/r) 11.00 Sporturi extreme 
(do/r) 11.30 Satul ascuns 
(do) 12.00 Sunset Beach (sr)
12.45 Doar o vorbă... 

ș{r)13.00 Nimic sfânt (s/r) 

pentru a atrage potențiali 
investitori străini în zonă. Cum 
afirma dl llie Mâțiu, șeful bazei, 
este greu ca cineva care nu 
știe ce exista aici cu câțiva ani 
în urmă, să creadă că dispu
nem de un inepuizabil potențial 
creativ. De asemenea, impre
sionează deosebit dotarea 
bazei de recuperare, cabinetele 
medicale dispunând în același 
timp de personal cu pregătire 
de excepție.

în programul manifestărilor 
de sâmbătă un loc aparte a 
revenit demonstrației făcute de 
lotul național de gimnastică 
feminină, paradei modei orga
nizată de S.C. Favior Orăștie, 
demonstrației de înot, iar seara 
cunoscuți rapsozi populari din 
județ au întregit sărbătoarea, 
care s-a încheiat cu lansarea 
de artificii.

f

- Există asemenea stări de 
lucruri și în domeniul de care se 
ocupă Inspecția de Stat în 
Construcții... Un număr tot mai 
mare de proprietari de case, 
apartamente, unități comerciale, 
de alte spații doresc să-și 
mărească, să-și transforme ori 
să-și modernizeze proprietățile. 
Se reamenajează încăperi, se 
etajează clădiri, se închid 
balcoane, se schimbă des
tinația anumitor spații, ceea ce 
necesită modificări, adăugiri. 
Sunt stări de lucruri normale, dar 
posibil de realizat-numai cu 
respectarea riguroasă a 
legislației în vigoare, care 
prevede, între altele - lucru 
extrem de important - 
nederanjarea proprietăților 
vecine, menținerea climatului 
social și ecologic, a aspectului 
urbanistic și estetic. Controalele 
inspecției noastre au constatat, 
din aceste puncte de vedere, 
multe nereguli, încălcări ale 
legilor și normativelor din 
construcții. Dar despre aspecte 
concrete și măsurile adoptate - 
într-un alt articol, dacă sunteți 
de acord.

- De acord, die inspec
tor șef și vă mulțumesc.

14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 
15.3Ș D.a. 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare
19.10 Dosarele istoriei - 
Cortina de fier - o împărțire 
vremelnică a Europei (do)
20.10 Natacha (s) 22.00 
Placido Domingo în România

ANTENA I
8.20 Poveștile prietenilor 

mei 9.20 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a/r) 9.50 Știri 
10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal Show (s) 11.00 
Caracatița (s/r) 12.00 Omul 
cu o mie de fețe (s/r) 13.00 
Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div. /r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Falsă 
identitate (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femele ambi
țioasă (s) 16.05 Văduva (s) 
17.00 Golden Brâu și voie 
bună! Em. de divertisment, 
muzică și concursuri 18.00

E de sezon
E Motorola!

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CON NEX GSM

conectare gratuita

r — 

/ANA ELECTRONIC
SIGHIȘOARA • s c ilca plus

XDEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM ~

" ai Viteazu Nr.97,
To- 065,77.21.73

CONECTARE GRATUITĂ pentru orice serviciu CONNEX 
GSM și telefonul Motorola d460 cu numai 149$!
în plus, cu noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, 
serviciul tău din afara serviciului, poți vorbi mai ieftin seara și 
la sfârșit de săptămâna.

'’CONNEX

E doar până la 
30 august!

Sună bine. Pentru tine.

[Spânzurați de copaci
Sâmbătă, 1 august a.c., au fost găsiți doi bărbați I spânzurați în copaci. Primul a fost găsit pe malul râului Cema, 

Iîn apropierea străzii Voicu Cneazu.din Hunedoara - cadavrul 
aflat în stare avansată de putrefacție, iar cel de-al doilea bărbat 

I a fost găsit în aceeași zi, în jurul orei 18,30, pe malul Jiului, în 
* imediata apropiere a E.M. Dîlja.
| Cadavrul de la Hunedoara a rămas deocamdată 
I neidentificat, iar în al doilea caz, de la E.M. Dîlja, este vorba 

de Burlacu Viorel, din localitatea Ovidiu, județul Constanța.
• Potrivit primelor cercetări ale organelor de anchetă se 
• exclude natura vreunei fapte penale.

I
I S-a înecat la Cinciș
I Pentru familia Tamșa, din Deva, noaptea de 1-2 august 

a.c. va rămâne multă vreme una dintre cele mai dureroase.
I

în jurul orei 1,30, Luxandra Aureliana Tamșa a intrat în lacul . 
Cinciș să facă baie. Momentul a fost dramatic întrucât s-a | 
înecat. j

Torturat cu cutitul
I înroșit

Un fapt izbitor s-a petrecut recent în Deva. Traian ' 
Posogan, de 42 de ani, l-a torturat pe Daniel, în vârstă | 
de 9 ani, unul dintre cei 12 copii ai familiei sale, în mod ■ 
bestial. După ce și-a legat de mâini și de picioare I 
propriul fiu, cu lama unui cuțit încălzită la flacăra ) 
aragazului, l-a ars pe un picior și pe fese, pe motiv că 
este neascultător. I

în urma acestui eveniment, Daniel a fost internat la i 
Centrul de primire minori Deva. (C.P.) * 1 * *

Esmeralda (s) 19.30 Dallas 
(s, ep. 58) 20.20 Influență 
nefastă (thriller SUA ’90) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 14)

IV
9.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.00 Highlander (s/r)
10.45 Seaquest (s/r) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.00 
Profesiunea mea, cultura (r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r)
13.30 American Ninja 
(f.a.SUA 1985) 15.15 Mirada 
de mujer (s) 16.10 Nano (s, 
ep. 90) 17.00 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 13.30 American 
Ninja (f.a. SUA 1985) 15.15 
Mirada de mujer (s) 16.10 
Nano (s, ep. 90) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Fam. 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.15

Pensacola - Forța de elită (s, 
ep. 6) 21.15 Chicago Hope (s, 
ep. 25) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 131)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Highlander (s)

PRIMA TV
10.00 Celebri și bogați (s/r) 

12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri 
și bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Rivalii 
(do) 21.15 Experimentul 
(thriller Franța/Germania ’94) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s) 9.45 Nimic 
personal (s/r) 10.30 Dragoste 
și putere (s/r) 11.15
Marielena (s/r) 12.00 Din 
toată inima (s/r) 14.00 Mas- 
querade (f/r) 16.00 Omul 

mării (s) 17.00 Marielena^ 
(s) 17.45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.30 Jocurile 
bunăvoinței (rez.) 22.30 
Sâni de gheață (dramă 
Franța 1974)

PRO TV DEVA
06.10-06.30 “Vorbiți 

aici!” (r) 06.30-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 06.45-07.00 Știri lo
cale (r) 10.00-10.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.20 Știri lo
cale

ANTENA I- DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean (r) 
16.35-17.30 Program mu
zical 17.30-17.35 Promo- 
publicitate 17.35-17.55 Pro
gram folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale
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