
Deschiderea Sucursalei Teritoriale 
Hunedoara a FPS

Primul caz de drogare cu 
aurolac din municipiul Deva

în prezența dlui Sorin 
Dimitriu, președintele Consiliului 
de Administrație al FPS, sâmbătă 
la Deva a fost deschis noul 
centru zonal, denumit Sucursala 
Teritorială Hunedoara a FPS, 
care are în subordine direcțiile 
județene Hunedoara, Alba și 
Gorj, în țară funcționând în total 
11 asemenea instituții zonale, 

acestea având ca scop 
descentralizarea procesului de 
privatizare, având în vedere că 
sucursalele teritoriale au 
competențe sporite, ele fiind 
abilitate să ia decizii în privința 
privatizării societăților comerciale 
mici și mijlocii.

Funcția de director al 
Sucursalei Teritoriale Hunedoara 

a FPS este deținută de către dl 
Viorel Coposescu, fostul 
director al Direcției județene 
Hunedoara a FPS, iar ca 
membri ai comitetului director al 
sucursalei au fost numiți dnii 
Bora Voicu Vasile, directorul 
Direcției Alba a FPS, și Bîrjan 
Dorin, directorul Direcției Gorj a 
FPS. (N.T.)

Poliția a depistat miercuri 
primul caz de drogare cu aurolac 
din municipiul Deva.

Polițiștii hunedoreni au fost 
informați că într-o toaletă publică 
se află o pungă cu aurolac. în 
urma cercetărilor aceștia au 
depistat că persoanele care se 
drogau cu aurolac erau minorii 

Cosmin llie Iarnă (15 ani) și loan 
Covaci (15 ani), ambii din Deva. 
Cei doi minori provin din familii 
dezorganizate iar loan Covaci nu 
a fost găsit de poliție până în 
prezent. Cosmin Iarnă a fost 
transportat de mama sa și internat 
în Spitalul Județean Deva cu stări 
halucinogene și pierderea 

mobilității, necesitând îngrijiri 
medicale.

Polițiștii hunedoreni afirmă că 
împotriva celor doi minori nu se 
poate lua nici o măsură însă 
părinții ar putea fi sancționați cu 
amenzi cuprinse între 40.000 lei 
și 200.000 lei pentru nesu- 
pravegherea minorilor.

Succes la 
saci

Azi (18 august) începe 
bacalaureatul cu proba 
orală la limba română. 
Mâine etnicii maghiari au 
proba de limbă maternă 
oral; poimâine e cealaltă 
probă orală la alegere 
sau cea practică la 
educație fizică. Urmează 
probele scrise, conform 
graficului anunțat. Tutu
ror celor aproximativ 1000 
de absolvenți de liceu, 
care susțin acum baca
laureatul, în cele șase 
centre pe județ, le dorim 
succes. Baftă! (V.R.)
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PUNCTE DE 
FRONTIERĂ 
LA GRANIȚA 
CU UNGARÎA

Două puncte de trecere a frontierei 
vor fi deschise temporar la solicitarea 
cetățenilor romăni și maghiari din 
localitățile aflate pe graniță, din județele 
Arad și Bekes din Ungaria, a declarat 
prefectul județului Arad, Gheorghe 
Neamțiu. Prefectul Aradului a inițiat un 
proiect de hotărâre de guvern cu scopul 
deschiderii punctelor de frontieră 
Grăniceri - Elek și Variașul Mic - 
Dombegyhaza. Punctul de trecere 
Grăniceri ■ Elek a fost deschis in 15 
august, cu ocazia sărbătorii religioase 
a Sfintei Maria, iar celălalt - Variașul 
Mic - Dombegyhaza - va fi deschis pe 
data de 20 august, cu prilejul sărbătorii 
religioase "Hramul bisericii catolice". 
(MEDIAFAX)

■>

Ziua Minerului - în 
lumina tradiției

Minerii din județul Hunedoara - mai puțini decât 
anul trecut, dar mai mulți decât anul viitor - și-au 
sărbătorit ziua la locurile de agrement tradiționale, 
unde ortacii de la sindicat le-au pregătit o serie de 
programe culturale și sportive, agrementate cu mici și 
grătare, cu vin și bere, cu alte gustări și băuturi 
răcoritoare.

* în Valea Jiului, cei ce asigură țării lună de 
lună însemnate cantități de cărbune energetic și 
cocsificabil au ieșit la iarbă verde la cabanele Câmpu 
lui Neag și Puțul V Sud, Căprioara șl Valea de Brazi, 
Rusu, Lunca Florii și Voievodu, ori au participat la 
întrecerile sportive de pe stadioane. Pretutindeni au 
fost organizate spectacole de muzică populară și 
ușoară, concursuri sportive, iar micii și berea au curs 
din abundență în flux continuu, așa cum le este și 
munca minerilor.

Desprinși de cotidian, lăsând deoparte grijile 
care pe mulți îi apasă, minerii Văii Jiului au petrecut 
clipe de bucurie, în lumina îndelungatei tradiții 
minerești, cu încrederea că de mineri și minerit, de 
cărbunele Văii Jiului va fi mereu nevoie.

* O agreabilă sărbătoare au petrecut de ziua 
lor, duminică, minerii de la Certej. Ca în fiecare an, 
manifestările au fost organizate la stadionul din 
localitate. Cupa “Minerul" la fotbal, un amical Minerul 
Certej - Corvinul Hunedoara și un amplu spectacol 
cultural, cu participarea Ansamblului “Rapsozii 
Zarandului", din Arad, condus de cunoscutul 
taragotist Petrică Pașca, apoi Balul minerilor au adus 
bucurie și mulțumire sutelor de mineri care au 
petrecut aici, împreună cu familiile lor. Mai ales că 
sindicatul le-a făcut cinste cu mici și bere.

• Cabana Bejan, din vecinătatea Devei, a fost 
gazda ospitalieră a minerilor de la Deva. Câștigătorii 
finalei la fotbal, organizată de-a lungul mai multor 
zile, și-au primit diplomele binemeritate, după care s- 
a încins o apreciabilă serbare câmpenească. Cei 
prezenți au urmărit un frumos program artistic, au 
organizat diferite jocuri și concursuri, s-au răcorit cu 
bere sub căldura acestui august generos.

• Și minerii de la Vețel, Vorța, Troița, lucrătorii 
de la Uzina de preparare au petrecut Ziua Minerului
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La ultima sa prezență la Deva cu prilejul 
decernării titlului de cetățean de onoare al 
municipiului pentru cunoscutul cuplu de antrenori 
Marta și Bela Karoly, aceștia au anunțat un 
eveniment deosebit ce urma să aibă toc în vara 
acestui an în familia lor, respectiv căsătoria fiicei 
lor Andreea, eveniment la care au participat ca 
invitați și câțiva deveni, foști colaboratori apropiați. 
Printre aceștia s-a aflat și dl Viorel Jianu, care a 
activat mulți ani și în domeniul sportului 
hunedorean.

Revenit de curând din SUA, l-am rugat să ne 
împărtășească câteva din impresiile proaspete ce 
le-a desprins la fața locului în statul Texas, la 
Houston, acolo unde soții Karoly și-au creat un 
centru propriu de pregătire a gimnastelor 
americane capabile de mari performanțe.

- Pentru început vă rugăm, die Jianu, să ne 
relatați despre participarea la o nuntă în stil 
american.

Familia Karoly împreună cu tinerii

- Invitația făcută de Bela pentru a participa la 
un eveniment însemnat în familie, andine căsătoria 
fiicei sale Andreea, a avut darul să dovedească 
încă o dată legătura și sentimentele pe care familia 
Karoly le păstrează pentru orașul Deva, pentru 
cetățenii acestui oraș, neuitând niciodată 
activitatea pe care ei au desfășurat-o aici 
începând din 1978, faptul că nu numai că au pus 
umărul, însă îi putem considera creatorii centrului 
de gimnastică feminină de la Deva care a dăinuit în 
timp și s-a făcut cunoscut pe plan mpndial prin 
rezultate deosebite, sentimentele de respect și de 
atașament față de țara sa de origine le-a dovedit 
și la revenirea sa în 1993, când după o escală de 
numai o noapte la Cluj a ținut să revadă orașul 
Deva și să reîntâlnească oamenii locurilor, să se 
bucure împreună de ceea ce s-a realizat la centrul 
de gimnastică în noile competiții internaționale de 
gimnastică feminină.

Deci putem spune că această punte care este 
oceanul, legătura ce o păstrează cu țara, la 
Odorhei de unde este soția sa Marta, la Cluj unde 
sunt părinții și sora lui Bela, alături de aceste 
localități găsindu-se și municipiul Deva unde s-au 
consacrat ca mari antrenori. Am considerat invitația 
de a trăi împreună bucuria ca pe o răsplată, 
respect și considerație din partea familiei față de 
foștii și apropiații lor colaboratori, față de 
comunitatea deveană.

La început, eram tentați să ezităm nu numai 
din cauza drumului lung, ci și din motive financiare, 
în a onora invitația, dar Bela a insistat foarte mult să 
ne aibă alături la importantul eveniment, mai ales că 
prin telefon mi-a spus că dacă ginerele american 
are invitații lui, și el dorește să aibă alături niște 
prieteni din România. în aceste condiții, am hotărât 
plecarea la o nuntă fără dar, împreună cu Mihai 
Bănulescu, directorul Liceului sportiv din Deva, arh. 
Ion Constantinescu și fiica, completând în acest fel 
la 11 numărul celor din România prezenți la 
eveniment.

Nicoiae TfRCOB, 
Sabin CERBU

(Continuare în pag. 8)

Ziua
Metalurgistului 
- cu voie bună 

și speranță
Sâmbătă șl duminică, Complexul de 

odihnă Clnclș șl zonele verzi din preajmă au 
răsunat de cântec șl voie bună mai mult decât 
în alte zile de sfârșit de săptămână. Mii de 
salarlați de la „Siderurgica” au sărbătorit aici 
„Ziua Metalurgistului”. împreună cu el s-a 
aflat dl Sorin Dimitriu, ministrul privatizării. 
Programul manifestărilor organizate de 
Sindicatul Siderurgistul a fost bogat și variat. 
Concursuri de cros-și de orientare turistică, 
spectacole de muzică și dansuri cu formațiile 
„Ardeleana” și ,,Sider”, programe de 
divertisment și discotecă au antrenat sute 
de participanțl, au dat culoare șl vigoare 
sărbătorii.

Programul cultural a fost întregit de un 
reușit spectacol prezentat de formația 
Dunaferr din Ungaria. în aerul curat al zonei 
șl în briza lacului Clnclș, siderurglștll 
hunedoreni au sărbătorit după datină, au făcut 
legământ cu el înșiși de a redeveni acea forță 
a metalurgiei românești care au fost zeci de 
ani.

Siderurglștll din Călan și-au sărbătorit ziua 
profesiei prlntr-o sultă de manifestări cul
tural-sportive - finale ale unor întreceri 
începute în urmă cu o lună de zile -, 
organizate la stadionul din oraș. Vineri seara, 
tot la stadion a avut loc un spectacol festiv, 
la care a participat și deputatul de Hunedoara, 
Sorin Dimitriu, ministrul privatizării. Sâmbătă 
s-au desfășurat jocuri și concursuri ad-hoc 
la care au luat parte sute de siderurgiști 
împreună cu familiile, ciocnind o bere șl în 
speranța unor zile mal bune pentru 
siderurgia locală șl pentru orașul Călan.
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Bine ati venit acasă, Domnuler 7

Academician!

"Rugă pentru Sfânta Maria"

- Avem cu toții un “munte al 
copilăriei” și oricât de departe am 
colinda, adesea ne regăsim pe 
una din potecile sale, în visele și 
gândurile noastre, plătind astfel 
tributul sufletesc pentru că aici ni 
s-au pus temeliile pentru ceea ce 
suntem astăzi, lată-ne, așadar, 
reuniți de dorul amintirilor pe 
cărările muntelui copilăriei spre a 
cinsti un Pisc al acestui munte cu 
care meleagurile noastre se 
mândresc - academicianul Ion 
Baciu. Deși nu are girul unor înalte 
academii - recunoaște distinsa 
profesoară, fiică a satului, dna 
Valeria Ivașcu - suntem convinși 
că Diploma de “Cetăț&an de 
Onoare" al comunei Orăștioara de 
Sus, acordată astăzi, îl va fi la fel 
de dragă (ca toate titlurile 

științifice și distincțiile naționale și 
internaționale), deoarece are 
valoare sentimentală, repre
zentând floarea recunoștinței 
noastre.

Acordarea titlului de "Cetățean 
de Onoare" al Orăștioarei de Sus 
l-a readus acasă, pe Valea 
Grădiștei, sub cetățile dacice ale 
Sarmizegetusei Regia, pe acad. 
prof.dr.doc. Ion Baciu, perso
nalitate de excepție a vieții 
medicale, autor a peste 320 de 
lucrări de specialitate, cu cinci 
decenii de activitate universitară, 
recunoscut pe plan internațional 
ca fondatorul orientării moderne 
în studiul răspunsului imun, al 
concepției neuroimunomodulării.

Au venit să-i dea binețe 
oamenii satului, medici, profesori, 

cercetători din Cluj Napoca și 
Alba lulia, din Deva și Orăștie. 
Și ziua reîntâlnirii s-a deschis în 
pacea purificatoare a bisericii 
satului, acea poartă a cerului în 
care s-a înălțat, după 
creștineasca rânduială, slujba 
de pomenire a bunicilor, 
părinților, a familei Baciu, pioasă 
recunoștință adusă de acade
mician celor ce-au stat temelie 
formării sale.

Pe ulița mare, clinchet de 
zurgălăi a oprit, pentru câteva 
clipe, suflarea satului din fața 
primăriei, jocul călușeresc al 
flăcăilor reîmprospătând distin
sului fiu al așezării amintiri dragi.

________ Lucia LiCiU
(Continuare în pag. 8)

Scena din apropierea Sta
dionului “Aurul" Brad (din Botău) era 
decorată cu ștergare ce încadrau 
icoana Maicii Domnului și își aștepta 
oaspeții cu mult înaintea începerii 
sărbătorii. La ora anunțată 
spectatorii au început să vină, mai 
puțin orchestra care s-a lăsat o 
vreme așteptată (din pricina 
celorlalte sărbători ocazionate de 
Ziua Minerului în zonă). A fost 
destinat acest răgaz poeziei, rostite 
cu patos de actorul timișorean 
George Lungoci (cel puțin “Doina" 
lui Eminescu simțeai că te înfioară 
în interpretarea sa), de două fetițe 
din Brad, cât și umorului, adus în 
scenă de Marian,Vereș, vărul lui 
Liviu Oros.

Fiind prima ediție opintelile au 
fost inerente. Stația de amplificate 
a dnei Maria Tudor, inițiatoarea 
sărbătorii pentru Mării, are o vechime 
de câteva decenii șl nu este pentru 
manifestări în aer liber. Emoțiile 
unora dintre foarte tinerele 
Interprete, faptul că erau pentru 

prima dată acompaniate de orches
tra brădeană și-au spus, pe alocuri, 
și ele cuvântul. Dar dominantă a 
fost voia bună și muzica populară 
de calitate, cu cântece din Banat 
până-n Bihor. Alături de interpreți 
cu o îndelungată carieră artistică, 
precum Rodica Dima, Maria Tudor, 
Achim Nica, Luca Novac și lovi 
Dionisie, au cântat tinerele soliste 
Angela Hadadi, Carmen Luca, Zina 
Micu, Viorica Trif, Dana Oneț, 
Codruța Rus și grupul vocal din 
Mihăileni. Apariția alternativă, a 
"monștrilor sacri" cu tinerele 
speranțe, a dat dinamism și 
varietate spectacolului încheiat la 
lumina neonului cu cântece de joc 
- pentru "hora țărănească"- 
interpretate de Carmen Luca, fiica 
Măriei Tudor și a lui Luca Novac, și 
apoi de bihoreancă Angela Hadadi, 
declarate de “nașa" sărbătorii și 
câștigătoare ale “concursului de 
frumusețe”. Și dacă la început 
spectatorii parcă s-au adunat mai 
greu, în final se postaseră în fața 

scenei, fără ca lăsarea serii ori 
răcoarea să-i impresioneze.

La organizarea acestei prime 
ediții a “Rugii pentru Sfânta Maria" 
solista brădeană a fost sprijinită 
de organele locale (am zărit în 
mulțime și pe primarul Bradului, dl 
Aurel Benea, pe viceprimar, dl 
Mihai Costina) și de un număr de 
oameni de suflet. Lista celor care 
s-au ocupat de sărbătoare, 
începând cu inițiatoarea acesteia, 
cuprinde mai multe persoane sau 
agenți economici care s-au îngrijit 
de scenă, de transport, de 
hrănirea și plata artiștilor, de tot 
ce presupune o asemenea 
manifestare. Merită amintiți dl 
Nicoiae Petruț, familiile Alba și 
Popa, Zăhuț ș a. “Rugă pentru 
Sfânta Maria", organizată sub 
patronajul Căminului cultural 
Valea Brad, a oferit Măriilor cât și 
însoțitorilor lor o frumoasă seară 
folclorică.

Viorica ROMAN
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în cinstea „Zilei Minerului”
Două cărți lansate la Deva

Vineri după-amiază la Librăria „Gheorghe 
Lazăr” Deva au fost lansate două din volumele 
lui Gabriel I. Năstase. Inginer, economist, jurnalist, 
cadru didactic, autor și coautor al unor invenții și 
inovații brevetate G.l. Năstase a publicat și 
câteva volume din domenii diferite. La Deva 
consilierul prezidențial și-a lansat volumele în 
cadrul unei mai ample manifestări închinate „Zilei 
Minerului", inițiativa aparținând conducerilor RAC 
și EM Deva, cu care se află în bune relații în urma 
târgurilor devene de profil la care autorul a 
participat. Anul trecut volumul de povestiri 
fantastice „Gând ucigaș" a fost prezentat într-o 
altă zonă minieră și dedicat aceleiași zile.

Volumul „Termodinamica sistemelor 
energoinformaționale" a fost prezentat de Mircea 
Herban, cercetător științific la Cepromin, iar

București în anii 1997 și 1998.
Primul volum prezentat face posibilă 

„înțelegerea unor fenomene ce par mistice", 
explică fenomenele energoinformaționale „prin 
prisma termodinamicii". Autorul mărturisea că 
fenomenele cu comportament straniu din natură i- 
au servit drept punct de plecare. A dorit să tragă 
un semnal de alarmă în sensul că pentru 
fenomenele vii trebuie o termodinamică 
neconvențională, adecvată, care să țină cont și 
de elementul timp. Cartea nu dă soluții ci se 
dorește „o provocare".

Cartea cealaltă e dedicată inginerului din 
Pașcani, născut la începutul acestui secol, care a 
revoluționat activitatea de foraj, literatura de 
specialitate vorbind și despre „efectul Basgan” în 
acest domeniu Lansarea s-a încheiat cu

colegul dumnealui Adrian Bîrluț a dat celor autografe și discuții ale autorului cu cei interesați 
prezenți câteva repere despre cartea „Ion despre cărțile sale.
Basgan. Un inventator de geniu". Ambele volume
au văzut lumina tiparului ia Editura Rapana Viorica ROMAN
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/Al A ELECTRONIC
SIGHIȘOARA • S.C. ILEA PLUS
Str. Minai Viteazu Nr.97,
TeL/Fax: 065.77.21.73

conectare gratuita
E doar până la 
30 august!

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 mal ieftin seara și 
la sfârșit de săptămâna.

-în fiecare an aproape 3 
milioane de oameni mor 
datorită consumului de 
tutun, 70% din aceste 
decese apărând în țările în 
curs de dezvoltare;

- se cheltuiesc milioane 
de dolari pentru a trata bolile 
datorate consumului de 
tutun;

- pentru fiecare tonă de 
tutun produsă va muri 
probabil un om;

- jumătate dintre fumă- 
^tori vor muri la o vârstă

Marți 
18 august

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Pe malul Dunării 
albastre (do) 15.30 Arhive 
românești (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.00 
Charlie Chaplin (do): „Chariot 
în parc”, „Ce noapte” 17.30 
în flagrant (anchetă) 18.10 
Simba, regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s, ep. 111) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 282) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Fragii sălbatici 
(dramă Suedia 1957) 22.30 
Camera ascunsă

TVR 2
9.00 Baywatch (s/r) 10.00 

în fața dv. (r) 11.00 Lumea 
sălbatică a animalelor (do/r) 
11.25 Prefață la Fest. Inter
national „George Enescu” (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 
13.00 Nimic sfânt (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 

N._________________________ 

mijlocie, înainte de 70 de 
ani; ei vor pierde în medie 22 
de ani din speranța normală 
de viață;

- fumatul este o cauză 
recunoscută pentru can
cerul pulmonar, al cavității 
bucale, laringelui, vezicii 
urinare, stomacului, can
cerului uterin;

- copiii părinților fumători 
prezintă frecvente infecții și 
simptome ale căilor respiratorii 
și ale urechii medii și sunt expuși 
unei deficiențe pulmonare;

15.35 D.a. 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 193) 17.40 Tri
buna partidelor parlamen
tare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.10 Dosarele istoriei 
20.10 Natacha (s) 21.00 
Atletism CE de la Budapesta
21.45 Teatru liric „Boema” 
de Puccini, cu Andrea Bocelli

ANTENA!
10.00 Planeta vie (do) 

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, ulimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16.05 Iluzii (s, 
ep. 24) 18.00 Esmeralda (s, 
ultimul ep.) 19.30 Dallas (s, 
ep. 68) 20.20 Protocolul 
Windsor (thriller Anglia 1996) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 23)

PRO TV
9.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.00 Nemuritorul (s/r)
10.45 Seaquest (s/r) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.55

- femeile care fumează 
au un risc mai mare de can
cer uterin, menopauză 
prematură și fertilitate 
redusă;

- când femeile fumează 
în timpul sarcinii există 
riscul apariției sindromului 
de moarte subită la sugar;

- tutunul creează de
pendență, nicotină a fost 
recunoscută ca un drog la 
fel de invalidant ca heroina 
sau cocaina;

Știrile PRO TV 13.30 Pe 
urmele Panterei Roz (co. 
Anglia 1982) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.10 Nano (s, ep. 
100) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Suflet de femeie (s) 
18.00 Fam. Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.35 Fam. 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Pensacola - Forța de 
elită (s, ep. 8) 21.15 Chicago 
Hope (s, seria IV, ep. 1) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 139) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Highlander (s, ep. 8)

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/r)
11.15 Marielena (s/r) 12.00 Din 
toată inima (s/r) 13.30 Ghici 
cine vine la cină (s/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) 20.45 Misterioasa
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă! (s/r) 22.30 Le Mariage 
du siecle (co. Franța 1985)

De reținut:
- după trecerea unui an 

de la renunțarea la fumat 
riscul bolilor coronariene 
scade cu 50%;

- renunțarea la fumat 
înainte de vârsta de 35 de 
ani este mai benefică decât 
renunțarea la fumat la o 
vârstă mai înaintată, dar 
renunțarea este oricum 
benefică, neavând impor
tanță vârsta la care o 
persoană renunță la fumat.

PRIMAT'/ s
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 15.05 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 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 Vână
toarea de oameni (f.a. SUA 
’86) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Divertisment 

sportiv 06.30-07.00 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.20 Știri Io-

ANTENA 1 - 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-pu- 
blicitate 17.35-17.55 Pro
gram folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale

Marți, 18 august

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Calitățile vă vor fi apreciate 
astăzi în mod public, orgoliul dv. 
fiind astfel satisfăcut. Dar chiar 
dacă există posibilitatea unei 
ascensiuni sociale, n-ar strica să 
arătați mai multă modestie.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Deși vestea că proiectele v-au 

fost respinse v-ar putea deprima, 
vă anunțăm că cel mai bine ar fi 
să vă ocupați de activitățile de 
rutină, planurile mai putând 
aștepta.

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Ati putea pune la punct unele 
detalii cu colegii de serviciu. în 
ceea ce privește căminul, oricum 
nu aveți ce face pentru a 
îndrepta lucrurile.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Seriozitatea dv. atinge cote 

maxime, persoana iubită înțelege 
și este cu totul alături de dv. 
Persoanele mai tinere din familie 
au nevoie de o susținere din 
partea dv.

O LEU
(23.VII ■ 22.VIII)

Activitățile în care vă veți 
implica astăzi vă vor purta noroc. 
Inspirația vă va da un ajutor 
deosebit, dar n-ar fi rău să 
plecați urechea și la sfatul 
partenerului de viață.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Popularitatea dv. este la limita 
maximă, mai ales în rândul 
persoanelor mai tinere. Ați putea 
să profitați de inspirația de astăzi

pentru a face câteva speculator 
avantajoase.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Aveți multe activități trecute 
pe ordinea de zi, dar energia dv. 
fizică este la minim. După- 
amiază veți avea o discuție 
interesantă cu cineva din 
anturajul dv.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Vă resimțiți după ziua de ieri; 
cafeaua și tutunul nu vă fac 
prea bine. O plimbare pe jos sau 
o ieșire în afara orașului ar fi 
cât se poate de binevenită.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 
Bazați-vă pe inspirație în 

găsirea unor soluții con
structive pentru problemele dv. 
profesionale. Sunteți neatent cu 
persoana iubită și asta vă va 
costa...

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

La serviciu colaboratorii vă 
solicită părerea în foarte multe 
probleme. Vă preocupă o 
problemă de sănătate pe care 
nu ați vrea și ar fi bine să nu o 
neglijați.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Ideile vă vin pe neașteptate, 
ați putea rezolva o mulțime de 
probleme ce păreau pierdute. 
Ar fi bine să stați de vorbă cu 
cineva din familie pentru a vi le 
pune în ordine.

Z> PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Aveți ocazia să cunoașteți 
persoane interesante care vă 
vor face propuneri atrăgătoare. 
Capacitatea dv. de concentrare 
este foarte mare astăzi.
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t> DIVIZIA A
9În etapa a lll-a a Diviziei A, cinci meciuri 

s-au încheiat cu victoria gazdelor. tOaspeții 
au încheiat învingători în trei meciuri. 90 
singură partidă s-a terminat nedecis, Astra 
Ploiești - Ceahlăul 0-0. 9Scorul etapei a fost 
realizat de F.C. Onești care a învins cu 5-0 pe 
C.S.M. Reșița.

Performerele etapei sunt F.C.M. Bacău, 
Dinamo și Oțelul Galați care au învins în 
deplasare, în ordine, pe "U" Cluj cu 2-1, 
Foresta cu 3-2 și Olimpia S.M. Drept urmare, 
Rapid, Dinamo și Oțelul se și află pe pri
mele trei locuri în clasament,

Rapid, în fruntea clasamentului, abordează 
fiecare partidă cu toată seriozitatea și a obținut a 
treia victorie consecutivă demonstrând, așa 
cum a promis Lucescu, că va avea un cuvânt 
greu de spus în privința atacării primului loc în 
ierarhia actualului campionat al Diviziei A. Se 
pare că cel mai serios adversar se anunță a fi 
Dinamo București. Oțelul Galați, F.C.M. Bacău și 
F.C. Național nu se arată a fi adversari de netre
cut. Un alt candidat la locul cu nr. 1, Steaua, nici 
n-a început bine campionatul și-a rămas de că
ruță. Pierzând cu 3-2 la Pitești, militarii iar vor 
intra în ședință și nu va scăpa ușor nici antre
norul Stoichiță care în zadar se agită pe tușă, 
elevii săi neaflându-se în forma cerută de com
petiție, să nu mai vorbim de cerințele din preli
minariile calificării în Liga Campionilor, unde, 
practic, nu mai are nici o șansă în returul me
ciului de la Atena, cu Panathinaikos.

Dintre noile promovate pe prima scenă 
fotbalistică a țării, doar F.C. Onești a reușit 
sâmbătă să învingă (la un scor categoric 5-0) 
pe C.S.M. Reșița. Astra a remizat pentru a 
doua oară acasă, cu Ceahlăul P.N. și mai rău, 
Olimpia Satu Mare a pierdut pe propriul teren, 
în fața oțelarilor din Galați cu 1-0. Se anunță 
viață grea la noile promovate, dar și pe la 
Fălticeni (nici un punct până în prezent). Ca și 
la "U" Cluj, Farul și C.S.M. Reșița care a 
încasat 5 goluri și n-a marcat nici unul!

Rezultatele etapei a lll-a: "U" Cluj - F.C.M. 
Bacău 1-2; F.C. Argeș - Steaua 3-2; F.C. Onești - 
CSM Reșița 5-0; Foresta Fălticeni - Dinamo 2-3; 
F.C. Național - Gloria Bistrița 5-1; Olimpia S.M. - 
Oțelul Galați 0-1; Astra Ploiești - Ceahlăul P.N. 0-0; 
Univ. Craiova - Petrolul 2-0; Rapid - Farul C-ța 3-0.

CLASAMENTUL
1. Rapid 3 3 0 0 10-0 9
2 Dinamo 3 3 0 0 9-3 9
3. Oțelul Gl. 3 3 0 0 6-3 9
4. F.C.M. Bacău 3 2 1 0 5-2 7
5. F.C. Național 3 2 0 1 11-5 6
6. Steaua 3 1 1 0 8-5 4
7. Ceahlăul P.N. 3 1 1 1 6-4 4
8 Univ. Craiova 3 1 1 1 4-4 4
9. F.C. Argeș 3 1 1 1 3-3 4
10. F.C. Onești 3 1 1 1 7-8 4
11. Gloria Bistrița 3 1 0 2 6-8 3
12. Olimpia S.M. 3 1 0 2 3-5 3
13. Petrolul 3 1 0 2 2-6 3
14. Astra Ploiești 3 0 2 1 2-3 2
15. F.C.M. Reșița 3 0 2 1 0-5 2
16. Farul C-ța 3 0 1 2 3-8 1
17. "U"Cluj ' 3 0 1 2 1-6 1
18. Foresta Fălticeni 3 0 0 3 3-10 0

Etapa viitoare: Petrolul - "U" Cluj; F.C.M. Bacău - 
F.C. Argeș; Steaua - F.C. Onești; Dinamo - F.C. 
Național, Farul-Foresta; Gl. Bistrița-Olimpia S.M.; 
Oțelul Gl. - Astra; Ceahlăul - Univ. Craiova; CSM 
Reșița - Rapid.

Jfr DIVIZIA

FC Corvinul - 
Dacia Pitești 3-0

După "clacajul" din etapa precedentă de la 
Craiova FI. Văetuș a "umblat" la echipă titula- 
rizându-l din primul minut în poartă pe Ceclan, 
refăcând cuplul de fundași centrali prin utilizarea 
lui Haidiner după o absență de peste 4 luni, și 
folosindu-i pe Procorodie, care în campionatul 
trecut a dat satisfacție, "uitat" însă de antrenor în 
primele două etape. Și ca registrul să fie complet, 
din min. 41 a fost aruncat în luptă și Mitrică, care 
după un an petrecut în Grecia, la echipa de prima 
ligă, Proodeftiki Pireu (având o contribuție majoră la 
salvarea ei de la retrogradare), a revenit la prima 
dragoste.

în acest context, puținii spectatori prezenți în 
tribune (cca 400!!) așteptau o evoluție foarte bună 
a favoriților.

începutul a fost echilibrat, cu puține faze de 
poartă, notând doar patru cartonașe galbene 
(câte două de fiecare parte). între min. 32-34 am 
asistat la un adevărat asediu la poarta lui Nico- 
lescu. Mai întâi, Costăchescu a reluat pe lângă 
poartă de la 7m, șutul lui 
M. Dinu de la 30 m a fost 
respins cu greutate, Ste- 
rean s-a aflat și el la 4 m 
de gol, iar Șandor nu a ni
merit ținta de la 5 m. Ghea
ța avea să se spargă în ultimul minut al reprizei; M. 
Dinu investit pentru prima dată căpitan de echipă a 
centrat de pe partea stângă, paralel cu linia de 
fund, Procorodie s-a înălțat și a trimis cu capul de 
la 6 m la colțul scurt și 1-0.

Partea a doua a jocului avea să arate un 
jucător în mare formă, Șandor (cel mai bun de pe 
teren), dar și clarviziunea în joc a lui N. Mitrică (un 
real câștig pentru echipă).

în min. 54, Șandor lansat "printre" a fost agățat 
în careu. Penaltyul a fost transformat cu siguranță 
de N. Mitrică, 2-0.

Peste șapte minute, N.Mitrică a luat o acțiune 
pe cont propriu, dar șutul expediat de la 16 m a 
trecut peste, iar în min. 74 "liberoul" Sterean a fost 
din nou aproape de gol.

Oaspeții au avut singurele zvâcniri prin 
Chivescu și Preda și au obținut singura lovitură de 
colț (raport 12-1) abia în min. 86. cam puțin pentru 
a emite pretenții.

Tabela de marcaj avea să fie închisă în min. 87 
când contraatacul s-a derulat pe "traseu!" Scarlat, 
Maxim - Șandor, ultimul avea să pătrundă în careu 
și să șuteze cu sete în colțul lung, 3-0.

Așadar o victorie fără dubii a corviniștilor. 
întâlnirea a fost bine condusă de un "trio" plo
ieștean avându-l la centru pe M. lonescu, o mai 
veche cunoștință a hunedorenilor.

F. C. Corvinul: Ceclan - Andrei, Sterean, 
Haidiner- Procorodie, Chezan, M.Dinu, Chira 
(80' Maxim) - Costăchescu (41' N. Mitrică), 
Păcurar (64' Scarlat), Șandor.

Ion BĂDiN

Rezultatele etapei: Drobeta Tr. Severin - F.C. 
Baia Mare 4-0; Jiul Petroșani - Vega Deva 1-0; 
Apulum A I. - Gaz Metan 0-0; Minerul Motru - 
Unirea Dej 1-0; Chimica Târnăveni - U.T. Arad 2-2; 
Corvinul Hd - Dacia Pitești 3-0; Poli Timișoara - 
Extensiv Craiova 1-3; F.C. Bihor-Inter Sibiu 2-1; 
ARO C-lung - ASA Tg. Mureș 3-1.

Etapa viitoare: U. T. Arad - Min. Motru; Gaz 
Metan - ARO C-lung; ASA Tg. Mureș - Chimica; 
Unirea Dej - Corvinul; Extensiv- F.C.Bihor; Dacia 
Pitești - Poli. Timișoara; Inter Sibiu - Drobeta; F.C. 
Baia M.-Jiul; Vega Deva-Apulum A.l.

După un ioc de nerecunoscut a! devenilor 

Jiul Petroșani - 
VefiaDeva 1-0

Puținii deveni ce s-au încumetat să renunțe la 
plăcerile petrecerii timpului liber departe de casă 
și familii, luând drumul spre Petroșani pentru a 
urmări la lucru pe Vega Deva în compania for
mației Jiul Petroșani, au avut ce regreta! Favoriții lor, 
ca și gazdele de altfel, au fost greu de recunoscut, 
devenii în special lăsând spectatorilor doritori de 
fotbal de calitate, o impresie penibilă! Am mai 
însoțit echipa și în alte deplasări, dar niciodată 
Vega nu a evoluat așa de șters, fără nici un ori
zont în atac, expediind doar un singur șut pe 
spațiul porții în 90 de minute de joc!

Fotbaliștii de la Vega nu au dat satisfacție nici 
în primele două etape și îndeosebi în etapa a ll-a, 
pe teren propriu, când cu greu au izbutit un egal, 1- 
1, cu F.C. Drobeta Tr. Severin. După această par
tidă, jucătorii, antrenorii au acuzat că echipa nu-i 
pusă la punct cu pregătirea fizică, dar și cea 
tehnico-tactică din cauza "golurilor" în pregătiri, 
jucătorii permițându-și să nu se prezinte la unele 
antrenamente, fiindcă nu-și primiseră în întregime 
"nele premii de joc (nu de salarii e vorba), că își 

dau seama că va trebui 
să se pregătească după 
toate exigențele Diviziei B. 
Ei bine, conducerea sec
ției a făcut pe dracu în pa
tru și până vineri a achitat 

întreaga sumă restantă! De aceea, cu toții se aș
teptau ca întreaga echipă să lupte cu toată ar
doarea pentru a face un joc bun la Petroșani și 
dacă se poate să recupereze punctele pierdute în 
etapa trecută, la Deva. Când colo, devenii, cu 
excepția lui Tănasă, Ciobotariu și lanu, au jucat 
mult mai slab, apatic (în special în atac), fără 
aplomb, fără a se vedea un puternip angajament 
din partea fiecărui jucător. Devenii au uitat că au și 
două extreme, au aglomerat jocul pe centrul tere
nului, ca o veritabilă echipă mediocră.

Jiul s-a instalat din primele minute de joc în 
terenul oaspeților și a atacat susținut ratând golul 
în minutele 10, 15 și 23 prin Stoica, Sedecaru, 
Neiconi. Jiul reușește totuși unicul gol al partidei în 
minutul 27, când gazdele profită de neatenția lui 
Rahoveanu care stă hipnotizat pe linia porții și 
Stoica are timp să plaseze balonul în plasa porții. în 
prima repriză, oaspeții au o singură ocazie în 
careul advers, în min. 41, creată de Gigi Ștefan. La 
reluare, Vega pare mai decisă să iasă la atac, dar 
vârfurile Szemely și Naniu sunt de nerecunoscut 
și cu toate schimbările făcute în formație, devenii 
suferă o nouă înfrângere. Jiul a meritat victoria, 
ratând și în repriza a ll-a câteva ocazii clare în min. 
55, 64, 75, 77 când Ciobotariu a scos goluri ca și 
făcute.

Vega: Rahoveanu (46 Ciobotariu), Danciu, 
Tănasă, Berindei, Dobrescu (67 lanu), Voinea, Cr. 
Ștefan, Luca, Răican (46 Popa), Szemely, Popa.

Sabin CERBU

CLASAMENT
1. F.C. Extensiv 3 3 0 0 10-3 9
2. ARO C-lung 3 3 0 0 8-3 9
3. Drobeta Tr. S. 3 2 1 0 8-0 7
4. F.C. Bihor 3 2 1 0 4-1 7
5. F.C. Corvinul 3 2 0 1 9-6 6
6. U.T. Arad 3 1 2 0 7-3 5
7. F.C. Apulum A.l. 3 1 1 1 5-2 4
8. Chimica Târnăveni 3 1 1 1 5-4 4
9. Gaz Metan 3 1 1 1 2-4 4
10. Inter Sibiu 3 1 0 2 6-8 3
11. Poli Timișoara 3 1 0 2 5-7 3
12. Min. Motru 3 1 0 2 4-6 3
13. Unirea Dej 3 1 0 2 3-6 3
14. Jiul Petroșani 3 1 0 2 2-5 3
15. Dacia Pitești 3 1 0 2 3-8 3
16. Vega Deva 3 0 1 2 0-3 1
17-18. F.C. BaiaM. 3 0 1 2 1-7 1

ASA Tg. Mureș 3 0 1 2 1-7 1

Victorie necesară 
ca aerul

Aurul Brad - Minerul 
Lupeni 3-2 (2-1) 

în prima etapă, pe teren propriu, Aurul a întâlnit o 
echipă mult mai experimentată și "s-a pierdut cu firea" 
și a fost învinsă. A pierdut pe teren - punctele puse în 
joc -, în afara lui - doi jucători fiind suspendați iar 
clubul amendat cu 5.000.000 lei - și a pierdut la 
imagine. în etapa a doua în deplasare, când a întâlnit o 
echipă cu jucători tineri și fără experiență, Aurul n-a 
rezistat fizic și nu a putut profita. Astfel că, în cea de a 
treia etapă, moții aveau nevoie de victorie ca de aer. în 
acest sens antrenamentele conduse de prof. Gh. 
Petrișor au pus accent pe faza de atac și pe finalizare, 
pentru a se înscrie cât mai multe goluri. Iar pentru a se 
evita incidente neplăcute, ca cele din prima etapă, 
conducerea clubului a făcut - prin programul de meci
- un apel la spectatori pentru o comportare civilizată 
față de adversari și arbitri. Mobilizați la maximum de 
aceste pregătiri brădenii au început în forță. în minutul 
6 Secelean a aruncat un balon în careu la bătaie. ■ 
Achim a blocat intervenția portarului iar Șipoș cu o 
lovitură de cap cu boltă a deschis scorul: 1-0. Jocul 
avântat al brădenilor a fost însă treptat-treptat atenuat 
de mașinăria de pase a tinerilor jucători din Lupeni. Mai 
mult decât atât în minutul 29, după o lovitură de colț, Ov. 
Brăneciu a șutat superb de la 20 de metri în vinciul 
porții lui Selimeși egalând situația pe tabela de marcaj:
1- 1. Obligați din nou de furia tribunei și de cravașările 
antrenorului lor gazdele s-au năpustit furibund în atac. 
După doar trei minute, Gomoi a croșetat pe aripa 
dreaptă, a centrat precis iar Șipoș a reluat din nou 
puternic la colțul scurt și 2-1.

Și în repriza secundă inițiativa a aparținut tot 
gazdelor, moții atacând continuu pentru a forța des
prinderea. în minutul 59 Secelean a slalomat pe 
aceeași bandă dreaptă, a trimis o centrare lobată care 
a depășit întreaga apărare oaspete iar Toderiță, bine 
plasat, a pus latul majorând diferența: 3-1. Consi
derând partida jucată brădenii n-au mai forțat. Și în 
minutul 83 Cr. Brăneciu a prins un voie superb din 
interiorul careului brădean stabilind scorul final: "3-2.

A arbitrat bine Tiberiu Tudor (Ploiești) la centru și 
Pantelimon (Boldești), C. Pavelescu (PI.)

Aurul: Selimeși-Gomoi, Filipaș, Simon, 
Văcaru, Nan-Șipoș, Aslău, Achim (64 Lupea) - 
Toderiță, Secelean (75 Obârșan).

Minerul: Ardelean-Dodenciu, Licsandru, Dobra, 
O. Brăneciu-Szep. Șoo, Cișmașiu (61 Bogdan), C. 
Brăneciu-Păuna (46 Ișvan), Chișcă (46 Brânzea)

Ciprian MARiNUȚ

Minerul Berbești - Min. Uricani 3-1; FI. Rm. Vâlcea
- Petr. Drăgășani 2-0; Pandurii Tg. Jiu - Minerul Certej
2- 0; Gl. Reșița - Constr. U. Craiova 2-0; Aurul Brad - 
Min. Lupeni 3-2; Electro Craiova - Petr. Țicleni 4-0; 
Record Mediaș - Min. Mătăsari 4-0; Petr. Stoina - FC 
Slatina 2-0; Progr. Caracal - Șoimii Sibiu 0-2; FI Moreni
- Forestierul Stâlpeni 2-1; Restanță din etapa I: 
Flacăra Moreni - Gr. Al. Slatina 1-0;

CLASAMENT

Minerul Certej - FI. Rm. Vâlcea; Constr. Craiova - 
Pandurii Tg. Jiu; Min. Lupeni - Gl Reșița; Petr. Țicleni 
- Aurul; M. Mătăsari - Electro Craiova; Al Slatina - 
Record Mediaș; Șoimii - Petr. Stoina; Forestierul - 
Progr Caracal; Min. Uricani - FI. Moreni.

1. Panduru Tg. Jiu 3 3 0 0 8-0 9
2. Electro Bere Craiova 3 2 1 0 11-3 7
3. Gloria Reșița 3 2 1 0 7-1 7
4. Flacăra Horezu 3 2 1 0 7-2 7
5. Șoimii Sibiu 3 2 0 1 4-1 6
6. Petrolul Stoina 3 2 0 1 4-3 6
7. Flacăra Moreni 3 2 0 1 3-3 6
8. Minerul Lupeni 3 1 1 1 6-6 4
9. Minerul Certej 3 1 1 1 3-4 4
10. Minerul Mătăsari 3 1 1 1 3-5 4
11. Minerul Berbești 3 1 1 1 5-8 4
12. Record Mediaș 3 1 0 2 7-5 3
13. Minerul Uricani 3 1 0 2 6-7 3
14. Aurul Brad 3 1 0 2 5-6 3
15. Aluminiu 3 1 0 2 2-3 3
16. Petrolul Țicleni 3 1 0 2 4-8 3
17. Forestierul Stâlpeni 3 1 0 2 3-7 3
18. Constr. Craiova 3 1 0 2 3-8 3
19. Progresul Caracal 3 0 1 2 1-5 1
20. Petrolul Drăgășani 3 0 0 3 0-7 0
Etapa viitoare: Petr. Drăgășani - M . Berbești;

DIVIZIA D Victoria Călan - Minerul Aninoasa 2-0
Intenția declarata a conducerii 

clubului și antrenorului principal Titi 
Alexoi ca în acest campionat Vic
toria să tragă la promovare, ne-a 
determinat să alegem participarea 
duminică la primul meci din prima 
etapă a turului Victoria Călan - 
Minerul Aninoasa. Sinceri să fim, 
ne așteptam la o victorie mult mai 
clară a gazdelor, întărite cu doi 
jucători cunoscuți - Ocolișan și 
Lazăr, precum și forma mai slabă 
manifestată în campionatul trecut 
de către Minerul Aninoasa. Surpri
za a fost că minerii au prezentat o 
formație destul de omogenă în 
care tinerețea este bine armonizată 
su câțiva jucători mai experimen
tați, bine așezată în teren, cu o 
apărare organizată ce a stăvilit 
multe din acțiunile întreprinse de 

gazde prin Ocolișan, Lazăr, Socaci, 
Surugiu și Matei.

Gazdele încep cu atacuri pe 
ambele flancuri și, curios, din min. 5 
oaspeții rămân în 10 jucători, unul 
fiind eliminat pentru al doilea carto
naș galben și din min. 10 și Kaiser de 
la gazde vede "roșu" în fața ochilor 
și echilibrul este asigurat din nou. 
împotriva cursului jocului, prima oca
zie clară de gol o au oaspeții în min. 
8, când Oncica centrează bine de 
pe stânga, dar Tănașe nu poate fi
naliza. Cu toată presiunea exercitată 
spre careul oaspeților, Victoria își 
creează o acțiune periculoasă abia 
în min. 17, prin Ocolișan lansat pe 
dreapta, centrează în careu și So
caci ratează deschiderea scorului.

Minerii se apără supranume- 
ric, împiedică cât pot intrarea în 

careu a gazdelor și contraatacă 
•tăios cum au făcut-o și în minutul 
23, Oncica aflându-se din nou la 
originea unei faze favorabile în
scrierii unui gol, dar, ajuns la 16 
metri întârzie șutul și pierde ba
lonul. Patru minute mai târziu, So
caci de la gazde a șutat din apro
piere, dar mingea a trecut pe 
lângă bară. Golul mult așteptat de 
spectatori, favoriții lor dominând, a 
venit abia în min. 40: la un corner 
executat de Budeic, Kolloman șu- 
tează din interiorul careului în 
stânga lui 'Bobu și se schimbă 
tabela de marcaj 1-0.

în repriza a ll-a, în min. 59, So
caci centrează de pe dreapta și 
Surugiu marchează de la 6-7 me
tri stabilind scorul partidei 2-0 în 
favoarea gazdelor. Jocul în conti

nuare a fost frumos, disputat, 
minerii dând o replică foarte 
bună, ieșind din multe situații 
periculoase cu bine. Și ei au 
avut posibilitatea reducerii dife
renței în min. 71 și în min. 90.

A arbitrat bine la centru 
Capotescu (Hunedoara).

Victoria Călan: luga, Pe
trișor ('5 Socaci), Pânzariu, 
Kolloman, Budeic (61 Ailoaie), 
Bordeian, Ocolișan, Surugiu, 
Kaiser, Lazăr, Matei.

Alte rezultate: CFR 
Marmosim - Met. Crișcior 3-1; FC 
Paroșeni - Parângul 0-2; Constr. 
Hd. - Min. Livezeni (neprez.); CIF 
Aliman - Min. Bărbăterii 0-0; Min. 
Teliuc - Min. Ghelari se dispută la 
20 august.

Sabin CERBU

■

Matei de la gazde (nr.it) s-a aflat mereu în 'coasta' upMrii 
minorilor. Fezâ dm meciul Victoria Colan - Minerul Aninonsn 

Foto: Traian MÂNU



Cuvântul liber 18 AUGUST 1998

încurcătură
cu cupoanele 

agricole

SE ÎMPARTE 
PĂMÂNTUL/

Nu este neapărat
vorba despre cale

într-o scrisoare primită din 
satul Zeicani, comuna Sarmize- 
getusa, dna Z. I. aduce în dis
cuție o problemă de interes în 
special pentru pensionarii din 
zonă. în esență este vorba des
pre faptul că, uneori, se întâmplă 
ca atunci când pensionarul să 
nu fie găsit acasă de către poș
taș, pentru a-i înmâna pensia, cel 

ă este nevoit să se de- 
. pe pro

pria cheltuială, pentru a-și în
casa dreptul cuvenit. înțelegem 
că o asemenea deplasare este 
destul de costisitoare, dacă 
avem în vedere și cuantumul 
pensiei pentru țărani, care este 
mult prea departe de costul ac
tual al vieții, nu numai pentru 
unele categorii de pensionari din 
rneoiul urban, ci în mod deosebit 
pentru cei ce au lucrat în agri
cultură.

ț inând seama de conside
rentele arătate, ne-am interesat 
de modalitățile de a evita situații 
neplăcute de genul celei relatate.

întoarsa

Sunt multe acțiunile ce au 
• mai rămas să fie efectuate, o 
| serie de acțiuni în agricultură, 

deși o mare parte din culturi s- 
au compromis din cauza cala
mităților naturale. între acestea
arăturile de vară prezintă o în- | 
semnătate deosebită pentru 
soarta producției viitoare.

Readucem această lucrare 
i în atenția proprietarilor de pă- ■
1 mânt, având în vedere că, până ! 
I acum, nu s-a acționat decât I 

| doar sporadic, pe suprafețe ne- [ 
. însemnate, deși există terenuri . 
1 suficiente eliberate. '
I____________________________ I

Din discuția pe care am 
avut-o cu dl Romulus Stoica, 
șeful Oficiului Teritorial Hune
doara al Regiei Autonome Poșta 
Română, am reținut faptul că au 
existat, ce este drept, destul de 
puține asemenea cazuri. Aces
tea pot să fie însă total evitate 
dacă există o bună comunicare 
între poștaș și beneficiarii pen
siei. La fiecare oficiu poștal 
există un program riguros și 
clar de distribuire a pensiilor, pe 
care firește că îl știu toți pen
sionarii. Dacă se întâmplă însă 
ca cineva să nu fie găsit la do
miciliu, este stabilită regula ca în 
prima zi lucrătoare după datele 
de 15 sau 25 ale fiecărei luni 
pensionarii să-Și poată ridica 
pensiile, fără a fi nevoiți să 
facă deplasarea la Hunedoara. 
Este, deci, interesul comun al 
poștașilor și al pensionarilor să 
aibă o bună comunicare și în
țelegere, astfel încât să nu se 
producă perturbării în relațiile 
stabilite.

v'.î(a-8a/ /■§/' schimbă înfățișarea

___________

Pagină realizată de
Cristina CfNDA, Nicoiae TÎRCOB, Traian BONDOR 

Foto: Traian MÂNU
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Nemulțumită de unele încur
cături legate de distribuirea cu
poanelor agricole, dna Maria 
Costa din satul Băiești, comuna 
Pui, ne descrie situația în detaliu, 
însoțind scrisoarea și de câteva 
adeverințe ce atestă stabilirea 
dreptului de proprietate asupra 
terenului deținut în comunele Pui 
și Sălașu de Sus. Anterior însă, 
petenta a mai făcut o serie de 
intervenții la Prefectură și la 
Inspectoratul județean pentru 
controlul activității poștale Deva 
(I.J.C.A.P), în care reclama faptul 
că o parte dintre cupoanele ce i 
se cuveneau au fost ridicate de 
către dl Tiberiu Costa din Deva, 
care, la rândul său, revendică 
dreptul de proprietate pentru o 
parte din aceleași terenuri.

Spunându-ne că în anul 1997 
trebuia să primească 6 cupoane 
pentru terenul ce îl are în comuna 
Pui și 2 cupoane pentru cel din 
comuna Sălașu de Sus, dna Costa 
arată că în realitate nu a beneficiat 
decât de două cupoane de la Pui, 
iar în acest an trei cupoane au 
fost returnate "motivând'' că pro
prietara pământului n-ar fi vrut să 
le ridice, alte șapte fiind preluate 
de către dl Tiberiu Costa în baza 
declarației pe propria răspundere.

Din datele ce i-au fost comu
nicate dnei Costa de către Inspec
toratul județean pentru controlul 
activității poștale se desprinde cu 
claritate că nemulțumirile ce le are 
în legătură cu distribuirea cupoa
nelor agricole nu pot fi atribuite în 
nici un caz acestei instituții, primă
ria fiind cea care are răspunde
rea pentru întocmirea listelor și 
comunicarea oricăror modificări 
ce trebuiau să fie operate de poș
tă. Edificatoare în lămurirea situa
ției create este prevederea din 
răspunsul I.J.C.A.P. potrivit căreia 
".... în situația în care sunteți moște
nitor al decedatului Costa ion Silviu, 
împreună cu dl Costa Tiberiu (care 
a ridicat cupoane pentru agricultori 
pe baza propriei declarații), puteți 
uza de atacarea acestei persoa
ne în instanță, singura cale legală 
de a primi contravaloarea cupoa
nelor ce vi s-ar cuveni în această 
calitate."

DAR (AM GREU
Orașul Călan are în compo

nența sa și 11 localități rurale - 
satele Batiz, Călanul Mic, Grid, 
Nădăștia de Sus, Nădăștia de 
Jos, Ohaba Streiului, Sîncrai, 
Sîntămăria de Piatră, Strei, Strei 
- Săcel și Valea Sîngiorgiului. 
Din această pricină aplicarea 
Legii fondului funciar nu este 
deloc ușoară. Dimpotrivă, mai 
ales fiindcă au fost cerute mă
surători noi în multe tarlale, au

dintre săteni. Ar fi putut să pri
mească documentul respectiv 
toți cetățenii localității, dar oa
menii au pământ și în satele în
vecinate care încă n-a fost mă
surat.

în aceste zile - după între
ruperea datorată secerișului la 
păioase care s-a derulat foarte 
repede - a fost reluată măsu
rarea pământului lucrându-se în 
satele Nădăștia de Sus, Ohaba

In satele din zona Călan
trebuit făcute unele modificări, în 
funcție de actele ce le-au pro
curat cei ce aveau dreptul să 
primească pământ. S-a muncit 
organizat în echipe alcătuite din 
topometriști și specialiști de la 
Centrul agricol din localitate.

Măsurarea pământului - cel 
mai însemnat act în punerea în 
posesie a oamenilor - este 
aproape de cota finală în Strei, 
Batiz, Nădăștia de Jos ș.a. Dl 
Petru Țâriea, membru în comisia 
pentru aplicarea Legii 18/1991, 
ne spunea:

-în satul nostru, în Batiz, s-a 
împărțit tot pământul la oameni, 
fiecare a intrat în posesia su
prafeței la care avea dreptul.

- Oamenii sunt mulțumiți?
-în general da, dar o mare 

suprafață de teren a rămas în 
folosința unei societăți cu capital 
de stat-fosta I.A.S. Simeria-și 
acesta a rămas acolo.

Din discuția cu dl Benone 
lonescu am reținut că sunt unele 
probleme ce-și așteaptă rezol
varea de la organele județene 
de specialitate. Una dintre aces
tea este stabilirea exactă a pă
mântului. Sătenii din Sîntămăria 
de Piatră susțin că au drept la 
teren mai mare decât cel ce li se 
oferă și cer mutarea hotarului. 
La Batiz au fost eliberate titluri 
de proprietate la circa 80 la sută

Strei, Strei Sîngiorgiu și Valea 
Sîngiorgiului. Necazul cel mai 
mare este însă acela că s-au 
destrămat, în aproape toate sa
tele Călanului, comisiile alcătuite 
în vederea aplicării Legii fondului 
funciar. Mulți membri ai acestora 
au fost activi până și-au primit 
pământul la care aveau dreptul, 
apoi n-au mai activat retră- 
gându-se. Astfel că punerea în 
posesie a rămas doar în seama 
topometriștilor și a specialiștilor 
de la camera agricolă. Aplicarea 
legii despre care scriem este 
îngreunată și de faptul că, în 
special cei ce moștenesc pă
mânt de la bunici, de pildă, nu mai 
știu unde aveau aceștia pământ 
și nu pot oferi repere după care 
să se poată face măsurarea 
acestuia. Din această pricină a 
rămas și mult teren necultivat de 
ani de zile și care ar putea pro
duce în special porumb, furaje 
ș.a. Sunt numeroase și proce
sele în instanță dintre oameni, 
unii chiar rude apropiate se ju
decă de multă vreme pentru o 
palmă de pământ.

Putem aprecia, ca o conclu
zie, că și la Călan se acționează 
pentru împărțirea pământului la 
stăpânii lui de drept. Până ce 
Legea nr. 18/1991 se va aplica 
în întregime - o știm cu toții - va 
trece multă apă pe râul Strei.

s

La 30 august a.c., la Baia de Criș

O importanta manifestare
pentru crescătorii de animale

Au mai rămas puține zile pâ
nă când la Baia de Criș va avea 
loc cea de-a cincea ediție a ex- 
poziției-târg de animale consa
crată revigorării rasei de taurine 
Pinzgau. Direcția generală pen
tru agricultură și alimentație, 
Oficiul de reproducție și selecție 
a animalelor, Circumscripția sa- 
nitar-veterinară Baia de Criș, 
Asociația județeană a crescă
torilor de păsări și animale, îm
preună cu Societatea producă
torilor agricoli din zona montană 
a județului Hunedoara, care se 
ocupă de organizarea acestei 
importante manifestări, având 
un sprijin esențial din partea a 
numeroși sponsori, au făcut o 
serie de demersuri pentru ca 
expoziția-târg să se desfășoare 
în cele mai bune condiții, astfel 
încât participants cu animale să 
se bucure de aprecierile cuve
nite privind eforturile ce le fac 
pentru a valorifica mai bine po
tențialul zootehnic al județului 
nostru.

Cu toate că s-au atins unele 
performante în privința creșterii

efectivelor de animale din rasa 
Pinzgau și a producției acestora, 
este de așteptat ca măsurile pere 
tru ameliorare să nu fie slăbite 
până ce nu se îndeplinesc obiec
tivele deosebite propuse privind 
ajungerea la o greutate corporală 
de 550-600 kg, la o producție de 
lapte de 4000-4500 I pe o peri-

oadă de lactație, cu o grăsime de 
3,8 la sută, precum și la obținerea 
unui spor mediu zilnic la îngrășare 
în ultima fază de 850 g. ■

De menționat că la această 
expoziție-târg vor avea loc și alte 
manifestări ce au legătură cu via
ța și munca producătorilor agri
coli. între altele este de amintit

faptul că aici se mai prezintă in
stalații pentru zootehnie, utilaje 
agricole destinate fermelor, aso
ciațiilor agricole și producătorilor 
particulari. De la o ediție la alta 
se constată o creștere a intere
sului pentru revigorarea zoo
tehniei în ansamblul său, nu nu
mai a rasei Pinzgau.

.✓
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Festivalul "George fnescu" va
debuta tu concertul

Cea de-a XlV-a ediție a 
Festivalului Internațional 
“George Enescu" ce se va 
desfășura la București, între 6 
și 20 septembrie, va debuta cu 
prezentarea în concert a operei 
“Oedip" de Enescu, în inter
pretarea Orchestrei Naționale 
de France, sub conducerea lui 
Lawrence Foster.

Participă Corul Filarmonicii 
bucureștene și Corul de Copii 
al Radiodifuziunii.

Rolul titular al operei va fi 
interpretat de bas-baritonul 
american Monte Pederson. 
Solistul a abordat, pentru prima 
oară, rolul Oedip în coproducția 
realizată de regizorul Gotz 
Friederich și prezentată, în 
1996, la Deutsche Oper Berlin 
și, în 1997, la Staatsoper din 
Viena.

Pe lista orchestrelor invitate 
în festival figurează nume de 
prim rang mondial: Filarmonica 
din Chicago sub conducerea 
celebrului pianist și dirijor 
Daniel Barenboim, Orchestra 
Tonhalle din Zurich cu Gary 
Bertini la pupitru, Orchestra 
Simfonică Radio din Frankfurt, 
sub bagheta lui
Slatkin, Orchestra 'Virtuozii 
Moscovei” 
Spivakov, 
Orchestra dirijată de 
Pascal Tortelier și Orchestra 
Simfonică din Ierusalim, sub 
bagheta lui Frederic Chaslin.

Leonard

a lui
BBC Symphony 

Yan

Vladimir

Printre soliștii care vor 
evolua se numără: mezzo- 
soprana Tereza Berganza, 
soprana Barbara Hendricks, 
basul George Emil Crăsnaru, 
pianiștii Radu Lupu, Dan 
Grigore și Valentin Gheorghiu, 
violoniștii Salvatore Accardo și 
Silvia Marcovici și violoncelistul 
german de origine română 
Cătălin llea.

Președintele de onoare al 
festivalului este Lord Yehudi 
Menuhin, iar direcția artistică 
aparține lui Lawrence Foster. 
Ca și la edițiile precedente, 
organizator al festivalului este 
ARTEXIM.

Sir Paul McCartney se va 
afla în România, pentru prima 
oară, fiind invitat de onoare al 
festivalului. Orchestra Sim
fonică de Barcelona I Nacional 
de Catalunya va interpreta, în 
primă audiție în România, 
poemul “Standing Stone", 
comandat de concernul EMI lui 
Paul McCartney pentru marca
rea unui secol de existență a 
celebrei case de discuri.

Biletele și abonamentele 
pentru festival sunt puse în 
vânzare la Sala Palatului. 
Abonamentele, valabile pentru 
toate concertele și recitalurile, 
costă între 420.000 și 900.000 
lei, la care se adaugă 5% 
timbrul muzical. Biletele au 
prețul cuprins între 20.000 și 
80.000 lei.

"Oedip"
Concertele mari vor avea 

loc la Sala Palatului, iar 
recitalurile și concertele 
camerale la Ateneu. La Opera 
Română este programat spec
tacolul cu “Paiațe" și 
“Cavalleria rusticana". Pentru 
prima oară în Festivalul 
Enescu, unele concerte vor 
avea loc nu numai în 
București, ci și în alte orașe: 
Cluj, lași, Sinaia și Constanța.

Prima ediție a Festivalului 
Internațional “George Enescu" 
a avut loc în 1958, ca urmare a 
unei hotărâri emise, pe 4 mai 
1955, imediat după moartea lui 
Enescu, de Marea Adunare 
Națională a României și de 
Consiliul de Miniștri. Totoda
tă, a fost instituit și un con
curs internațional care poartă 
numele marelui muzician. 
Festivalul este trienal, aproape 
de la nici o ediție nelipsind 
Suita a lll-a - Săteasca, 
Octuorul, Simfonia de Cameră 
ori Rapsodiile.

Printre artiștii care s-au 
lansat în cadrul Concursului 
Enescu, 
pranele 
Viorica 
Maria 
Eugenia
Marina Krilovici, tenorul Ion 
Buzea, basul Ionel Pantea, 
pianiștii Radu Lupu, Valentin 
Gheorghiu, Dan Grigore și 
Pascal Rog.

amintim: mezzoso- 
Agnes Baltsa și 
Cortez, sopranele 
Slătinaru Nistor,

Moldoveanu și

Inaugurarea, la Deva, a biroului 
parlamentar al lui Sorin Dimitriu
Sâmbătă, la Deva, în 

apropiere de librăria Gheorghe 
Lazăr, în locul fostului magazin 
Orhideea, a fost inaugurat biroul 
parlamentar al lui Sorin Dimitriu, 
acesta fiind cel de-al patrulea 
birou al său, celelalte trei fiind 
deschise anterior în Hunedoara, 
Petroșani și Brad. La festivitate 
au participat reprezentanți ai 
administrației publice județene și 
locale, ai organizației județene a 
PNȚCD și ai mass media. După 
ce a evocat aportul parlamen
tarului hunedorean Sorin Dimitriu 
la soluționarea unor probleme 
esențiale, îndeosebi în domeniul 
siderurgiei din județul nostru, dl 
loan Rău, președintele filialei

PNȚCD Hunedoara, a evidențiat 
preocuparea ministrului, în special 
a acestui partid și a PNL, pentru 
înfăptuirea reformei și 
restructurării.

Dl Sorin Dimitriu a relevat cu 
acest prilej interesul față de 
realizarea unei reforme reale 
pentru a nu pierde șansa de a 
ține pasul cu lumea civilizată. în 
același timp a spus că înfăptuirea 
reformei este o operă colectivă, 
nici pe departe neputând să fie 
vorba despre punerea ei numai 
în seama unor anume persoane.

în context parlamentarul 
hunedorean a arătat că prin 
intermediul birourilor sale au fost 
rezolvate o serie de probleme,

personalul încadrat aici 
ajutându-i efectiv și gratuit pe 
solicitanți, înjdeocebi pe șomeri, 
să demareze unele afaceri pe 
cont propriu, în acest sens a 
relevat că la biroul de la 
Petroșani au fost elaborate 
peste 100 de proiecte, iar la 
Brad 70, mai slabă fiind 
activitatea la Hunedoara, unde 
va găsi un alt reprezentant al 
său mai activ și va scoate 
biroul din incinta primăriei, pla
sarea birourilor parlamentare în 
incinta unor instituții dovedindu- 
se mai puțin productivă. Convin
gerea dlui Dimitriu este că și la 
biroul din Deva se va desfășura 
o activitate rodnică din toate 
punctele de vedere. (N.T.)

Finala Campionatului Național
de Radiogoniometric

Radiogonlometria este un sport frumos 
I care cere multă muncă și dăruire. Acest 
| lucru vi-l pot spune sportivii din țară care, cu 
■ toate că timpurile sunt din ce în ce mai. 
' grele, se dedică trup și suflet acestui sport. 
| Numărul lor scade cu fiecare an, dar asta nu 
I împiedică Federația Română de Radioama- 
! torism să renunțe la organizarea celui mai 
I important concurs al anului - Campionatul 
I Național.
. Anul acesta Campionatul Național de 
I Radiogoniometrie s-a desfășurat la Bistrița 
| în perioada 7-9 august 1998 în condiții destul 
Ide bune, pe un teren favorabil sportivilor.

Radioclubul Județean Hunedoara a 
| împlinit în acest an 50 de ani de activitate și 
■ ca în fiecare an a participat la acest 
I Campionat cu o echipă completă de sportivi, 
| însă nu fără numeroase sacrificii.

Rezultatele au fost pe măsura aștep
tărilor, sportivii hunedoreni demonstrând că 
sunt cei mal buni. La categoria Senioare prin 
titlurile de Campion Național câștigate de 
Urcan Viorela și Pane Daniela iar la juniori 
prin Cocotă Gheorghe și Oșan Ovidiu.

Alte medalii au fost câștigate de 
Pantilimon Marius, Bogos Dan, Pantilimon

I 
I
I 
I
l
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i Motivațiile Președintelui 
Constantinescu

Felicia, Urcan Daniela, Vladislav Selu, Popa 
Alina, Vladislav Anca.

Rezultate bune pentru ridicarea 
județului pe locul I pe plan național au 
obținut și sportivii Cristea Lucian, Părduțiu 
Liliana, Sas Marian, Hrebenciuc Mioara, 
Kinsky Robert.

Categoria de juniori a avut cel mai mare 
număr de participanți iar rezultatele 
obținute de Părduțiu Cosmin, Bordean 
Ionică, Brehar Dragoș și Bob George au fost 
mulțumitoare ținând cont că ei sunt 
generația viitoare de campioni.

Trebuie să menționăm sprijinul material 
acordat de către sponsorii noștri (aproape 
permanenti): ROMTELECOM Deva, S.C. 
LEMACOM Deva, S.C. METALOTERM Călan.

leȘi pe această cale dorim să 
mulțumim.

Acestea au fost rezultatele din ace,st 
care reflectă munca și efortul depus 
fiecare sportiv. Să sperăm că rezultatele 
din anul următor vor fi mai bune sau cel 
puțin să le menținem la un nivel ridicat.

Șefradiodub 
Ghegrghe PANTILIMON
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Președintele Emil Constan- 
tinescu a explicat, zilele trecute, 

I la Cluj, de ce nu poate interveni în 
| crizele politice din România, 
! transmite corespondentul 
| MEDIAFAX.

Președintele a spus că nu a 
intervenit în ultima criză politică 
pentru a întări instituția 
Parlamentului și a Guvernului. 
“Dacă aș fi intervenit; ar fi 
însemnat o derapare periculoasă. 
Fiecare președinte post-comunist 
are datoria de a-și autodiminua 
prerogativele legislative", a spus 
Constantinescu.

Emil Constantinescu a mai 
afirmat că cea mai mare minciună 
care se poate spune despre 
România, din interiorul sau 
exteriorul ei, este că, după 
alegerile din noiembrie 1996, nu 
s-a schimbat nimic. Președintele 
a dat exemplul armatei, al 
serviciilor secrete și al Ministerului

de Interne, care au fost 
restructurate profund. “Când am 
ajuns președinte, portul 
Constanța nu figura nici măcar 
pe harta Conferinței de la New 
York din primăvara anului 1997, 
iar acum se prefigurează mai 
multe proiecte. România, așa cum 
se prezenta în 1996, nu avea nici 
un viitor, ba chiar s-ar fi 
scufundat într-o groapă neagră 
ocolită de orice traseu al 
infrastructurii”, a afirmat 
Constantinescu.

Președintele a răspuns 
întrebărilor referitoare la 
realizările sale de până în 
prezent afirmând că s-a 
prezentat în fața electoratului cu 
un program pe patru ani, iar 
bilanțul îl va prezenta doar la 
sfârșitul acestei perioade. 
Constantinescu își reproșează, 
totuși, că nu poate lucra 24 de 
ore în loc de 18 ore. J
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CONTRACT 
Șl ACORD 

FINANCIAR
Ministerul Finanțelor și compania 

americană IBM au semnat, un con
tract comercial și un acord financiar, 
se arată într-un comunicat al 
Ministerului Finanțelor, remis agenției 
MEDIAFAX. Documentele au fost 
parafate, din partea română, de 
ministrul Finanțelor, Daniel Dăianu, iar 
din partea străină, de Dietrich 
Raessner, director general al IBM 
pentru Europa de Sud-Est.

in baza contractului comercial, IBM 
va furniza hardware, software, elemente 
de telecomunicații și asistență tehnică 
pentru dezvoltarea sistemului de 
gestionare a finanțelor publice din 
România, se precizează în comunicat.

Dezvoltarea rețelei .informatice va 
facilita, în opinia reprezentanților 
Ministerului Finanțelor, introducerea 
impozitului pe venitul global, cât și alte 
reforme fiscale.

Bankcoop lansează un nou produs 
bancar - certificatul de economii cu 
dobândă fixă - care este un instru
ment de economisire la purtător, 
informează un comunicat al băncii remis 
agenției MEDIAFAX.

Certificatul se adresează atât 
persoanelor fizice cât și persoanelor 
juridice și se emite pentru două termene 
fixe, respectiv 30 și 90 de zile, în valori 
de 100.000,1.000.000 și 5.000.000 lei. 
Certificatul poate fi cumpărat în lei, prin 
virament sau numerar.

Procentul de dobândă, stabilit la 
data emiterii certificatului, în funcție 
de nivelul dobânzilor stabilite pe piața 
monetară, nu poate fi modificat. în 
prezent, dobânzile sunt de 42% pe 
an pentru perioada de 30 de zile și de 
43% pe an pentru perioada de 90 de 
zile.

Răscumpărarea certificatului de 
economii cu dobândă fixă se va face 
numai de către unitățile Bankcoop care 
le-au pus în circulație.

y

Secția Chirurgie a Spitalului municipal Brad
Corespunde normelor 

igienico-sanitare
Secția Chirurgie a Spitalului 

municipal Brad ființează într-o 
clădire veche, construită prin anii 
'30. După cum arată în momentul 
de față, nimeni nu ar ghici vârsta 
imobilului. Și aceasta datorită 
recentei reabilitări care conferă 
interiorului o imagine nouă, 
proaspătă și igienică.

Discutând cu șeful secției, 
medic primar, doctor în științe 
medicale, dl Viorel Băda, am aflat 
că lucrările de reabilitare au durat 
și aici, ca peste tot, o bună bucată 
de timp. Mai exact din decembrie 
1997 - în perioada sărbătorilor 
angajații firmei și-au întrerupt 
activitatea - și până în vara 
aceasta.

Reabilitarea s-a făcut 
respectând cu strictețe normele 
igienico-sanitare stabilite în urma 
vizitei reprezentanților Poliției

sanitare la Spitalul municipal Brad. 
Ulterior, pe baza măsurătorilor 
efectuate de arhitecti ai 
Consiliului Județean s-a întocmit 
un dosar cuprinzând și solicitările 
conducerii spitalului. Primăria 
municipiului Brad, cu avizul 
Direcției Sanitare, a repartizat 
instituției de sănătate cele 175 
milioane lei, sumă ce reprezintă 
costul total al lucrărilor.

Prin această acțiune s-a dat 
în folosință, pe lângă cele două 
nivele ale clădirii, și demisolul 
neutilizat până acum. De reținut 
că unele spații se aflau într-un 
stadiu avansat de degradare. 
Pentru repunerea lor în drepturi a 
fost nevoie de mult timp, dar și de 
muncă istovitoare. Căci pereții și 
plafoanele, după ce au fost 
dezgolite de tencuiala veche, au 
trebuit refăcute. A urmat apoi

t

aplicarea faianței și gresiei, 
zugrăvirea sălilor.

Acum, în acest pavilion 
funcționează secțiile de 
chirurgie, ORL, oftalmologie și 
ATI (anestezie terapie 
intensivă). Ideea reamenajării 
tuturor spațiilor a creat, pe 
lângă punerea la punct a sălilor 
de operație, a cabinetelor 
medicilor și a saloanelor și 
încăperi destinate cadrelor 
medii medicale, vestiare, grupuri 
sanitare etc.

Am mai notat, de 
asemenea, că în plin sezon de 
vară, se lucrează la capacitate, 
constatându-se un aflux 
puternic de pacienți, după 
reabilitarea secției de chirurgie.

Cristina CÎNDA



Aflux de țigani in Franța
Țiganii au avut de înfruntat în Franța, de la începutul un loc unde se pot adăposti.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 ca
mere, multiple îmbunătățiri, Al. 
Armatei. Tel. 622751 (6131)

• Vând garsonieră, Geoagiu 
Băi, str. Vilelor, bl.G.1, ap.7 
(8501)

• Vând convenabil aparta
ment două camere. Deva, Al. 
Crișului, bl.50, ap. 19 (6204)

• Vând casă, anexe, grădină, 
sat Mihăiești, nr. 101. Tel. 
281218 (6215)

• Vând casă, 5 camere, 
dependințe, grădină mare, în 
Baia de Criș, str. Revoluției. 
Informații Sebeș-Petrești, str. I 
Mai, nr. 316, jud. Alba. Tel. 058/ 
743802, orele 7-10, 20-22. 
(6210)

• Vând apartament 3 ca
mere, semidecomandat, Goj- 
du, etaj 1. Tel. 227245 (6217)

• Vând apartament 3 ca
mere, etaj 1, zonă centrală. Tel. 
211576 (6223)

• Vând apartament 3 ca
mere, confort 1, central, str. 
Liliacului, parter, posibilități de 
privatizare, zona Hotel "Deva". 
Vând apartament 2 camere, 
cartier Dacia, etaj 1. Tel. 
222160, 621870 (6221)

• Vând cabană în Straja, 
amplasament excepțional, apă, 
curent, acces auto, preț 25000 
DM. Tel. 571203 (mp)

•, Vând apartament 3 ca
mere, centrul civic Hunedoara. 
Tel. 715221, 058 815839, orele 
15-21 (8964)

• Vând casă, cu telefon, 
cablu, grădină, gaz. Hațeg, tel. 
770744 (7233)

• Cumpăr garsonieră zonă 
centrală. Ofer garsonieră pentru 
închiriat. Tel. 094/881637, 
213932 (6306)

• Vând Dacia 1310- break, 
13.500.000, negociabil. Tel. 
230061 (6220)

• Vând tractor L 445, U 650, 
utilaje agricole. Tel. 625941 
6226)

• Vând Citroen CX 25,RD, 
Diesel,an fabricație 1985, CI, 
numere noi, geamuri electrice, 
închidere centralizată, verificare 
tehnică, stare foarte bună. Tel. 
092/260995 sau 720592, după 
ora 17.(8963)

• Vând autoutilitară Mitsu
bishi L300, Diesel, înmatri
culată, fabricație 1986, piese 
motor rezervă, preț convenabil 
și grajd din cărămidă. Tel. 
242157 (8594)_______________

• Vând Dacia 1310, an de 
fabricație 1989, stare bună, 
preț avantajos. Informații tele- 
fon 770735 sau 770367.

• Societate comercială vă 
oferă cartofi consum, în orice 
cantitate. Preț negociabil.Plata 
în bani sau cupoane. Tel. 094 
602257 (6145)

• Vând mașini tricotat ma
nuale, mașini de cusut și mașini 
tricotat ciorapi marcă China. 
Tel. 216048 (6202)

• Vând mașini de cusut 
Ileana și Ciaika. Tel. 227387 
(6227)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit, 092/368868.(OP)

* In ttnicE ocazie,
PUBE1CITATE PRIN 

^■ÂWABIIUL LIBER"

• Confecționez căldări ara
mă fiert țuică, plata în două 
rate,35000 lei/litru. Gabor lanoș, 
Dobra, str. Eminescu, nr. 17 
(6203)

• Vând videocamere Pana
sonic Rx11, Rx70, M3500, 
M9000, M9500, garanție. 069/ 
226067. (9547)

• Vând pătuț cu saltea și 
bicicletă copii, Pegas. Tel. 
724657 (8960)

• Vând oțel beton diametrul 
6,8,10,12. Tel. 213637 (6229

• Vând mașină cusut elec
trică, congelator 3 sertare, 
motocultivator. Tel. 212463 
(6235)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 2 
camere, mobilat. Tel. 212603 
(8482)

• închiriez tir frigorific pentru 
nunți. Informații și programări 
tel. 242315, după ora 21. (8576)

• Caut de închiriat garaj 
metalic, lemn. Tel. 626326 
(6201)

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut femeie îngrijire bol
navă la pat și alte activități 
gospodărești. Telefon 260925. 
(1746251)

• Popas Turistic, sat Băiești, 
str. Principală, la 5 km de Hațeg 
angajează personal, barmani- 
ospătari. (6128)

»Angajăm două vânzătoare, 
cu vechime în domeniu de cel 
puțin un an. Tel. 216048 (6202)

• Caut fete pentru contract 
dansatoare Italia. Oferim core
grafie. Tel. 094/805901 (8961)

• Doriți să câștigați între 100- 
200 mii iei/zi? Sunați la 094/ 

210257. (6253)

• S.C. GB Prodcom Impex 
SRL angajează urgent agenți 
comerciali pentru distribuție 
produse alimentare, posesori 
carnet conducere, categoria C 
și paznic. Tel. 235800 între 8- 
16, 094/525225. (6252)

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat! D.S.MAX Canada deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing-publicitate. Pregătire 
gratuită pentru formare. Expe
riența nu este necesară. 054/ 
627527 (6254)

• SC Interstar Chim SRL 
angajează agent comercial 
pentru județul Hunedoara. 
Condiții studii cel puțin medii, 
mașină personală, experiență. 
Tel. 092247365 (6233)

DIVERSE

4 Tl'l DECESE

• Familia. Cojocaru anunță 
cu durere trecerea în neființă 
a bunului soț și tată

DUMITRU COJOCARU 
(MITICĂ)

înmormântarea va avea loc 
de la Capela Catolică din Deva, 
astăzi, ora 16. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. (6231)

• Familia Monce Vaier și 
Ana sunt alături de familia 
Cojocaru în clipele grele de 
despărțire de bunul prieten

DUMITRU COJOCARU 
(MITICĂ)

(6231)

• Cu adâncă tristețe sun
tem alături de întreaga familie 
în aceste clipe de durere, la 
trecerea în neființă a celui care 
a fost un minunat, stimat și 
prețuit om de fotbal

DUMITRU COJOCARU
Nu-I vom uita niciodată. 

Colectivul Asociației Județene 
de Fotbal Hunedoara. (6245)

• Cu adâncă tristețe suntem 
alături de întreaga familie în 
aceste clipe de durere, la tre
cerea în neființă a celui care a 
fost un om de aleasă cinste și 
corectitudine și sportiv apreciat

MITICĂ COJOCARU
Conducerea Clubului Mi

nerul Certej. (6237)

• Un ultim omagiu din 
partea foștilor colegi și prie
teni, pentru cel care a fost

DUMITRU COJOCARU
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace ! (6248)

• Fostul coleg de echipă 
Mihai Ceaușu, precum și Aso
ciația Sportivă Cif Aliman Brad 
sunt alături de familia îndo
liată, greu încercată prin dispa
riția prematură a lui

DUMITRU COJOCARU
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace I (6247)

• Profund îndurerată, familia 
Hațegan Vasile, Sofia, Decebal 
și Călin este alături de familia 
Cojocaru din Deva, la greaua 
pierdere pricinuită de încetarea 
din viață a celui care ne-a fost 
un prieten apropiat, om de 
aleasă noblețe sufletească, 
cunoscut fotbalist

MITICĂ COJOCARU
Dumnezeu să-l odihnească.

• Nimic nu poate stinge, nu 
poate alina durerea din sufle
tele noastre, acum când a 
plecat pe un drum fără întoar
cere cel care a fost un bun fiu, 
frate, cumnat și unchi

DORIN MUNTEAN
în vârstă de 49 ani. Mulțumim 
pe această cale celor care au 
fost alături de noi și l-au condus 
pe ultimul drum. (6242)

• Suntem alături de colega 
noastră Letiția lonescu la grea
ua durere în care se află pentru 
trecerea în neființă a sorei sale

MAIAMALEA
Sincere condoleanțe. Co- 

lectivul SDN Deva. (6241)

acestei săptămâni, obstacole administrative adesea 
spectaculoase, având drept scop împiedicarea 
organizării uneia dintre marile lor reuniuni cu caracter 
religios, prevăzută să aibă loc la sfârșitul acestei luni, 
în estul țării, relatează AFP.

Doi primari din regiunea Nancy au luat măsuri radicale 
pentru a bloca drumul țiganilor. Unul dintre primari a săpat 
o tranșee de un metru adâncime, pentru a împiedica sosirea 
de noi caravane ale țiganilor. Celălalt a închis pur și simplu 
un complex sportiv unde urmau să sosească țiganii.

Circa 40.000 de țigani sunt așteptați la nord de 
Franche-Comte, în apropiere de orașul Lure, din 
departamentul Haute-Saone, pentru una dintre cele 
mai importante adunări religioase din Europa, ce se 
va desfășura între 27 și 30 august. Manifestația este 
organizată de o asociație protestantă.

Există "un sentiment contradictoriu" în rândul 
populației din Lure, localitate cu 10.000 de locuitori, 
față de această mare adunare, recunoaște șeful de 
cabinet al prefectului. "Nu putem împiedica oamenii să 
se teamă de elemente necunoscute, care se 
instalează în preajma lor", a spus responsabilul citat.

în același timp, în regiunea pariziană, țiganii au 
întâmpinat dificultăți de cazare. Expulzate dintr-o uzină 
dezafectată din Saint-Ouen, în nordul Parisului, circa 
20 de familii au ocupat o clădire municipală, unde sunt 
hotărâte să rămână zi și noapte, până când vor obține

O asociație de apărare a drepturilor țiganilor a 
adresat un protest către ministrul Solidarității, Martine 
Aubry. Asociația susține că primăriile sunt cele care 
nu respectă legea, iar țiganii se instalează unde pot. 
Organizația solicită să fie adoptate noi dispoziții pe 
plan național, pentru a constrânge toate comunele 
să aplice o lege datând de opt ani.

Acest text de lege obligă localitățile care au peste 
5.000 de locuitori să amenajeze terenuri speciale 
pentru țiganii nomazi. Numai o treime din comunele 
franceze aplică această lege.

Țiganii sunt răspândiți în prezent în multe țări din 
întreaga lume. Nomazi în mod tradițional, țiganii nu pot 
face obiectul unor recensăminte. Se estimează, totuși, 
că ar fi 10 milioane de țigani care trăiesc în Europa, 
dintre care opt milioane ar fi răspândiți în Europa de 
Est, în special în România, unde reprezintă nouă la 
sută din populație. Restul de două milioane s-ar afla 
pe teritoriul țărilor din Uniunea Europeană, afirmă AFR

După Spania, Franța este cea de-a doua țară din 
UE în ceea ce privește numărul de țigani. Circa 250.000 
de țigani nomazi circulă în prezent pe teritoriul francez, 
potrivit unei comisii speciale a Adunării Naționale. Cea 
mai mare parte sunt de naționalitate franceză, iar două 
treimi dintre ei sunt considerați ca stabili sau semi- 
stabili. în ultimii ani, mulți țigani au venit în Franța din 
România și din alte țări din Europa de Est. (MEDIAFAX)

| ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum

neavoastră, IAR ABONAMENTUL 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 ABONAMENTUL 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.

Societate comercială
Vinde prin depozitul-magazin situat

în incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche) 
următoarele produse:

Alcool 87 
gI Vodcă 32* * 
Rom Jamaica 32*

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

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, prezervative spe
ciale. 01-6376273, 092-342629 
(OP).

• S.C. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9 pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații tel. 
234048, între orele 9-16 (OP)

Lichior căpșuni 32*  
Lichior vișine 2S*  

Lichior cireșe negre 20*

De asemenea, vinde:

KW*  Bere Silva 1/2
Bere Begun 1/2

Apă minerală Bucovina 1,5 L
Hârtie igienică

Relații la depozit tel: 225904, orele 10-14. 
^La cerere, marfa poate fi aduaA la unitatea dve.^

17 AUuLbl
1 dolar SUA 8736 lei

1 marcă germană 4850 lei

100 yeni japonezi 5975 lei

1 liră sterlină 14085 lei

1 franc elvețian 5806 lei

1 franc francez 1447 lei

100 lire italiene 491 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.

r-------------------------------- .

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 16.08.1998

34-25-3-43-33-6

TRAGEREA 
NOROC 

din 16.08.1998

5-2-2-0 -1 -1 -0
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I
 Vreme frumoasă.

Cerut va fi variabil, mai 
muit senin. Doar izolat, ia 

[ munte, vor cădea averse 
• de ploaie. Vântul va sufla 
1 slab până la moderat.

Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 24 și 
32 de grade, iar 
temperaturile minime se 

(vor încadra între 10 și 20 
de grade.



Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

S.C. METALOTEX S.A. - DEVA
str. 22 Decembrie, bloc 4 parter 

Angajează prin concurs
ȘEF BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE. 
Condiții:
- studii superioare economice de specia

litate;
- vechime minimă 5 ani în domeniu. 
Concursul va avea loc în da,ta de

31.08.1998, ora 10,00 la sediul societății.
Cererile pentru înscriere la concurs și 

curriculum vitae se primesc zilnic la biroul 
personal, până la data de 25.08.1998, ora 15,00.

Tematica pentru concurs va fi afișată la 
.sediul societății

I SC SIDERMET S.A. I 
Câlan

anunță licitație publică cu preselecție 
pentru execuția obiectivului:

Hală industrială - consolidări 
structură de rezistență și protecție 

anticorozivă
□ Persoana juridică achiziționare - S.C. "SIDERMET" S.A. 

Câlan
□ Beneficiar - SC "SIDERMET" SA Câlan
□ Sursa de finanțare: Credite guvernamentale și surse 

proprii
□ Termenul limitâ de depunere pentru selecția 

ofertantului: 01.09.1998, ora 12,00, la registratura S.C. 
"SIDERMET" S.A.

□ Vizitarea amplasamentului și analizarea documentației 
se pot face la sediul SC "SIDERMET" SA cu un reprezentant al 
S.C. "SIDERMET" SA din cadrul Serviciului Investiții în perioada 
18.08.1998- 25.08.1998

CONDIȚII DE PARTICIPARE: îndeplinirea condițiilor de 
calificare prevâzuteîn O.M.F. - 784/24.06.1998

Agent economic autorizat pentru lucrâri de structuri de 
rezistențâ la care:

a) cifra medie de afaceri (C+M) pe ultimii trei ani 
(actualizatâ) - minimum - 3.000 mil.lei;

b) valoarea pentru fiecare lucrare similarâ terminatâ 
(actualizatâ) - minimum - 700 milioane lei;

c) Bonitatea financiarâ (la ultimul an sau semestru încheiat)

'(STOIEKmiLE DE PaBLECITATE'

'•caViSHTOL LIBER"
Pentru a economisi timp și bani puteți publica anunțuri 

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

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 Decembrie, 
nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); • ia chioșcul de 
lângă Sa ia Sporturilor; - ia chioșcul din CARTIERUL MI
CRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tei.716926);
* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), ia sediul 

S.C. "MERCUR";
* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul “Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spațiul secției I 

foto). Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe rezonabile, 

publicarea cu maximă promptitudine a tuturor anunțurilor 
de mică și mare publicitate.

Brasov
Firma Austriacă Schiedel, specializată în promovarea și 

| vînzarea coșurilor de fum prefabricate, caută colaborator/reprezentant 
pentru județul Hunedoara. Firma oferă un venit atractiv pe bază 
de comision la vînzare. Profilul colaboratorului: inginer constructor, 
specializat în construcții civile sau instalații, cu contacte locale bune în 
domeniul construcțiilor. Experiența în domeniul vînzărilor constituie
un avantaj. Cei interesați Stnt rugați să sune la telefon: 068/414460, 
068/411030 sau 092274748 ing. Orban.

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate 

la 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, în zilele lucrătoare, 
anunțuri de mica publicitate pentru ziarul "Cuvântul 
liber". Adresându-se oficiilor poștale, unde se obțin 
toate relațiile necesare în acest sens, agenții economici 
și persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea 
să economisească timp și bani, totodată existând 
șansa reușitei în 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.

Primim comenzi pentru 
caiete școlare și 

^7- studențești. 7 
Preturi fără concurență.

^7 Informații 
{-tel. 211275 -

SC NETT0 R0NIMEX SRL
DEVA
vinde

Făină albă PP 550 din grâu vechi 
1 kg-195O + TVA 

Informații la telefon B34158 l ’ __ /

I S.C. MIMAT DEVA SA I
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.

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

Electrocasnice: 
ia aspiratoare, 
O cafetiere, .

' ‘ K filtre,
Hhote,
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 Ofăștie.
S.C. UNIREA PREȘ

(Ziarul Unirea)
Vă oferă en gros și en detail 

Toată gama de
□ CAIETE ȘCOLARE
32, 40, 48 și 80 de file
□ CAIETE STUDENȚEȘTI
□ HÂRTIE DE SCRIS, XEROX
□ AMBALAJ SI ÎMPACHETAT

r

Producjie proprie pe hârtie, carton, cu cerneluri și tehnologie din import

“Prețicic l&iâ coctcccrențic!

Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420.

Deva, Str. E. Gojdu, nr.83, tel: 227094
Vă oferă:

0 PRESTĂRI SERVICII
^reparații în construcții și instalații;
^fabricare de betoane, mortare, prefabricate 

din beton;
^lucrări de învelitori, șarpante;
^lucrări de instalații sanitare și încălzire centrală;
^lucrări de izolații și protecții apticorozive;
^lucrări de instalații electrice;
^lucrări de pardoseli și placare a pereților; 
t>lucrări de zugrăveli și vopsitorii.

0 LUCRĂRI DE INVESTIȚII
t>în construcții și instalații

0 PRODUCȚIE Șl DESFACERE EN GROS Șl 
EN DETAIL

imateriale de construcții;
ielemente de dulgherie și tâmplărie; 
iambalaje din lemn.
0 ÎNCHIRIERI UTILAJE DE CONSTRUCȚII

‘lu'f mici - Hiniel

Toate preferințele dus. legate de
PHILIPS PHILIPS
IMPORTATOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA

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

M@DEX*  
’ir

DISTRIBUITOR EN-GROS 
DE ÎMBRĂCĂMINTE DIN IMPORT

Ofertă specială!
> Baloti 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 Orar depozit:
str. Podeni, nr.15 Luni-vineri: 9 - 17
Tel. 065/217.304 Sâmbăta 9 - 13
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Conferință de presă susținută ia Deva de către 
ministru! Privatizării, Sorin Dimitriu

RESTRUCTURAREA CONSTITUIE O 
PRIORITATE ABSOLUTĂ

Pentru a clarifica o serie de 
probleme legate de privatizare și 
de reformă în general, dl Sorin 
Dimitriu, ministru al Privatizării, 
a susținut, la sediul Sucursalei 
Teritoriale Hunedoara a FPS, o 
conferință de presă, prilej cu care 
a abordat pe larg aspectele 
esențiale care vizează transferul 
de proprietate și perfecționarea 
cadrului legislativ în acest 
domeniu.

După ce s-a referit la faptul 
că se are în vedere îmbunătățirea 
activității FPS și descentralizarea 
procesului de privatizare prin 
înființarea celor 11 sucursale 
teritoriale, dl Dimitriu a spus că 
în atribuțiile direcțiilor județene 
și ale sucursalelor intră 
privatizarea tuturor societăților 
comerciale mici și mijlocii. Având 
in vedere că se semnalează 
unele întârzieri, pentru toate 
societățile comerciale mici se vor 
depune oferte până la 30 
septembrie, până la sfârșitul 
acestui an urmând să fie 
privatizate toate aceste societăți, 
existând grafice în acest sens la 
fiecare județ. Acolo unde nu se 
vor respecta prevederile vor fi 
schimbate conducerile direc
țiilor. Mutarea deciziei la nivel 
local asigură, firește, o 
accelerare a procesului de 
privatizare și, implicit, licflidarea 
in cazurile in care unele societăți 
comerciale nu mai sunt viabile și 
nu-și găsesc piață de desfacere.

In concepția PUNR, România se confruntă 
cu probleme foarte grave

în ultima conferință de presă organizată de 
conducerea Filialei județene a Partidului Unității 
Naționale Române - lideri ai acesteia - Petru Șteolea, 
deputat, președintele filialei, loan Deleanu, secretar, 
Petru Rotea, secretarul subfilialei Deva și Petru 
Hancheș, secretar al subfilialei Orăștie - au abordat 
o seamă de probleme foarte grave din cauza unor 
mari greșeli săvârșite de cei ce au puterea politică 
în România. Vorbitorii au calificat drept o mare 
greșeală a dlui Radu Berceanu, ministrul industriei 
și comerțului, care, aflat în Valea Jiului, a refuzat să 
stea de vorbă cu minerii, iar primul ministru dl Radu 
Vasile n-a vrut să-l primească pe Miron Cozma. 
P.U.N F susține restructurarea mineritului, dar 
a. bi. iacă împreună cu n. ierii ș. nu contra
Io. nanifestă un dezinteres total față de mineri
și Valea Jiului ajunsă într-o stare puternică de 
sărăcie și nemulțumire.

Tot din cauza dezinteresului și a unor măsuri 
aberante s-a declanșat și criza grâului. Toate țările 
subvenționează agricultura - unele chiar cu 80 la 
sută - numai în România nu se realizează așa ceva,

tactica cupoanelor fiind greșită. în acest context s- 
a manifestat sprijin pentru acțiunile sindicatului 
AGROSTAR de blocare a punctelor de trecere a 
frontierelor și a vămilor, ca și cu alte mișcări de 
acest fel, pentru a-i determina pe cei de la putere să 
privească agricultura ca pe o ramură strategică, 
hotărâtoare pentru stoparea declinului economic.

P.U.N.R - așa cum a anunțat prin comunicatele 
de presă - condamnă cu energie acordul manifestat 
de unii lideri - Zoe Petre, consilier prezidențial, Adrian 
Severin de la P.D., de înființare a unei universități de 
stat cu predare în limba maghiară. în acest context 
condamnă atitudinea ambiguă a Președinției și 
Guvernului care nu și-au stabilit clar intențiile, lăsând 
problema în ceață. Respinge de asemenea cu putere 
acea apreciere a noului premier al Ungariei care a 
afirmat că este o rușine că încă nu a luat ființă la 
Cluj o asemenea instituție, socotind-o amestec în 
treburile interne ale României. Unei asemenea 
atitudini trebuie să i se dea un răspuns ferm.

Traian BONDOR

(Urmare din pag. 1) Bine ați venit acasă, Domnule Academician!
Și tot ce a urmat a fost 

copleșitor prin.simplitate și măreție. 
Pentru că acolo, în sala mare a 
primăriei (unde se organizase și o 
miniexpoziție cu lucrări, documente 
și fotografii din prodigioasa 
activitate a savantului), acad. I. 
Baciu, împreună cu fiii săi - Dan, 
conferențiar, reputat specialist în 
medicină, scriitor, sosit la 
Orăștioara din capitala Elveției, 
unde lucrează, și Sanda, distinsa 
profesoară de limbi scandinavice, 
la universitatea clujeană, 
traducătoare r își ascultau 
emoționați prietenii. Vorbele lor erau 
nestemate durate la focul iubirii 
pentru "Nelu lui dascălu", ajuns,

Referitor la stadiul procesului de 
privatizare a societăților 
comerciale mici, s-a arătat că în 
județul nostru din capitalul de 25 
miliarde lei s-au privatizat 13 
miliarde, în județul Gorj, care 
aparține de Sucursala Teritorială 
Hunedoara a FPS, din 15 miliarde 
s-au privatizat 9, iar în Alba din 
26 miliarde lei s-au privatizat 12 
miliarde lei. în context a fost 
exprimată nemulțumirea pentru 
faptul că, deși s-a asigurat 
suportul financiar, n-a fost incă 
finalizat proiectul de 
restructurare regională, care să 
țină seama de resurse și de 
valorificarea lor eficientă.

în legătură cu necesitatea 
îmbunătățirii cadrului legislativ, xll 
Dimitriu a spus că in prezent 
există peste 1000 de acte norma
tive referitoare la privatizare, 
unele dintre ele având prevederi 
contradictorii. De aceea va fi 
elaborată o singură lege cu 
caracter unitar referitoare la 
privatizare. între elementele ce le 
va cuprinde noua legislație se 
pune accentul și pe restructurare, 
astfel încât o parte din fonduri să 
se întoarcă la societățile 
Comerciale în vederea 
retehnologizării. între cele 200 de 
societăți comerciale care sunt 
monitorizate - spunea dl Dimitriu 
- se găsesc unele și din județul 
Hunedoara, soarta lor putând să 
fie decisă doar după expirarea 
perioadei respective.

prin uriașa-i muncă, personalitate 
europeană. Le-au rostit cu evlavie 
și respect preotul Nicolae Mircea 
Olaru, prof. Silvia Matieș, 
inițiatoarea și sufletul eve
nimentului, ce a luminat câteva zile 
bune Orăștioara de Sus, prof. 
Maria Razba, de la Biblioteca 
județeană “Ovid Densusianu", 
care cu acribie și stăruință a 
întocmit o impresionantă 
biobibliografie a acad. I. Baciu, 
cercetătorul, publicistul Aurel 
Câmpeanu, reprezentantul Casei 
Cărții Științei din Cluj Napoca, prof. 
Valeria Ivașcu (Lie. “A. Vlaicu" 
Orăștie), dr. loan Ivașcu, directorul 
Spitalului municipal Orăștie, care a

La intrebarea noastră 
vizând posibilitățile de 
incurajare a capitalului 
autohton, dl Dimitriu a 
recunoscut faptul că acesta este 
plăpând și se simte realmente 
nevoia de a-i susține pe 
investitorii români in 
concurența cu cei străini, dar 
nici discriminări între investitori 
nu se pot face. Din cele relatate 
este de reținut că facilitățile ce 
au existat cu ani în urmă, în 
sensul de a fi acceptată plata 
în rate, acestea nu este posibil 
să mai fie luate în calcul. în 
același timp se va elabora și o 
nouă lege a investițiilor, având 
in vedere nevoia de stimulare a 
acestui sector, care în ultimii 
ani a fost mult neglijat. 
Refefindu-se la siderurgie, dl 
Dimitriu a spus că salvarea ei 
nu poate veni din altă parte 
decât din privatizare, fiind 
exclusă ideea de a se crea 
holdinguri. Constituind priori
tate în programul guver
namental, pentru combinatele 
de la Călan și Hunedoara vor fi 
date hotărâri de' guvern in 
legătură cu investițiile ce 
trebuie realizate. La 
restructurare se are în vedere 
nu neapărat atingerea unor 
performanțe privind numărul de 
șomeri, ci susținerea unor 
programe viabile.

Nicolae TÎRCOB

transmis și mesajul primarului 
municipiului, prof. Vasile Pantiloiu, 
directorul Șc.gen. Orăștioara de 
Sus, dna Popescu, consilier la 
Consiliul local Orăștioara, dr. Florin 
Muțiu, directorul Spitalului județean 
Deva, care s-a adresat acad. I. 
Baciu și din partea Direcției 
Sanitare Județene, Nicolae David, 
primarul Orăștioarei de Sus, cel 
copleșit de emoția momentului, dr. 
Viorica Moga și prof. Vasile Moga 
din Alba lulia care reprezentau, de 
fapt, oamenii Beriului, dna Eugenia 
Trosan, bibliotecara din comună, 
pentru care ziua evenimentului a 
însemnat și botezul bibliotecii cu 
numele învățătorului Remus Baciu.

Comanda
mentul 

Paftidulu i 
iSociali.sri 

intrarea în 
Parlament

în perioada 15 august -15 
septembrie, Consiliul național 
al Partidului Socialist 
organizează o serie de 
întâlniri zonale cu conducerile 
filialelor Județene din toată 
țara. Prima dintre acestea s-a 
desfășurat sâmbătă, 15 
august, la Deva, prilej cu care 
a avut loc șl o conferință de 
presă. La întâlnire au 
participat președinți șl alțl 
membri ai birourilor executive 
ale consiliilor organizațiilor PS 
din Alba, Arad, Bihor, Caraș- 
Severin, Timiș șl Hunedoara, 
alături de vicepreședintele și 
secretarul Consiliului național 

Alexandru Ghitera și, 
respectiv, Nlculae Foea.

în cadrul acestor acțiuni, 
partlclpanții îșl propun să 
realizeze o analiză a situației 
la zi a partidului in Județele 
respective, precum șl 
stabilirea măsurilor necesare 
consolidării organizațiilor PS 
locale și teritoriale. Se are în 
vedere, de asemenea, 
pregătirea partidului pentru 
participarea la viitoarele 
alegeri locale șl parlamentare, 
comandamentul partidului 
fiind incă de pe acum 
“Intrarea in parlament, intr-o 
variantă sau alta”, după cum 
afirma vicepreședintele 
Consiliului național al 
partidului.

Deocamdată, din politica 
de alianțe a partidului se 
detașează tratativele purtate 
la ora actuală cu Partidul 
Socialist al Muncii, subiectul 
fiind mult discutat șl cu prilejul 
întâlnirii de la Deva. Ideea 
este ca, fuzionând cu PSM, 
“să realizăm un partid 
socialist nou, puternic, care 
să reprezinte Interesele celor 
ce muncesc (...), să 
corespundă încrederii șl 
speranțelor electoratului de 
stânga la viitoarele alegeri". 
S-a mal precizat la conferința 
de presă că intâlnlrl șl discuții 
au avut loc șl cu celelalte 
partide de stânga, cu excepția 
PD, relațiile eu PDSR fiind 
apreciate ca “bune” iar cu 
ApR “normale".

A consemnat 
s________ Georgeta BÎRLA t

Bine ați venit acasă, 
Domnule Academician! - i-au urat 
oamenii satului profund 
impresionați de personalitatea 
consăteanului lor. O 
personalitate de excepție, 
dobândită prin muncă și voință 
incomensurabile, despre care 
vorbesc cu venerație generații 
de medici, între care și dr. Horațiu 
și Dan Magheru, tată și fiu, 
oameni de aleasă cultură, ce fac 
■parte din același arbore 
genealogic cu reputatul savant, 
născut pe Valea Grădiștei, la 
picioarele anticei cetăți dacice 
Sarmizegetusa Regia.

(Urmare din pag. 1)

- Care au fost primele 
impresii, constatări de la 
întâlnirea cu americanii?

- Prezența noastră acolo ne-a 
dat posibilitatea să ne convingem 
de capacitatea, puterea de muncă 
și profesionalismul soților Karoly. 
Fiindcă trebuie să vă spun că le-a 
fost foarte greu după ce au rămas 
în America. Dacă la Deva a ajutat 
la realizarea și organizarea 
centrului de pregătire care are trei 
componente de bază: latura 
tehnir i, organizatorică și materială, 
foarte important este să știi să 
creezi și să conduci acest sistem, 
experință pe care a aplicat-o și în 
America în crearea propriului 
centru de pregătire a gimnastelor.

începutul activității în SUA, ca 
orice început, cum ne-a spus chiar 
Bela, a fost incert, greu, deoarece 
în anii 1981-1982, deși avea o 
bogată carte de vizită (aureolați de 
succese de răsunet internațional) 
n-au reușit să primească dreptul să 
organizeze un centru propriu de 
pregătire a gimnastelor, trebuind să 
practice alte munci care nu aveau 
nimic comun cu ceea ce știau să 
facă. Până la urmă, în 1982, au 
convins foarte greu proprietarii unui 
club din Houston pentru a fi 
angajați la acel centru pentru o 
perioadă de probă în care să 
dovedească ce pot face, lucru care 
li s-a împlinit printr-o muncă asiduă, 
<fu eforturi deosebite.

Strădaniile lor n-au fost 
zadarnice, deoarece în cele din 
urmă au reușit să-și împlinescă 
visul, să-și construiască primul lor 
club de pregătire a viitoarelor 
gimnaste. Valorificând experiența 
dobândită în Româhia, soții Karoly 
au creat, după modelul de la noi, 
sistemul de pregătire a gimnastelor 
și sub bagheta lor, în 1984, la Los 
Angeles a apărut primul mare 
rezultat în gimnastica feminină, 
aducând Americii primul titlu 
olimpic. A fost primul rezultat, după 
care nu i se mai putea contesta 
valoarea, lui încredințându-i-se 
pregătirea lotului de gimnastică al 
Americii pentru noile confruntări 
mondiale. Succesele au primit o 
nouă reconfirmare în 1996 la

Hunedoara. Aspect din magazinul S.C. INTERCOM.
Foto: Traian MÂNU

Ziua Minerului - în 
lumina tradiției

(Urmare din pag. 1)

la iarbă verde, în voie bună și 
armonie, la sectorul din Vorța. Nu 
au lipsit întrecerile la fotbal dotate 
cu “Cupa Minerul”, nici muzica 
populară și ușoară,, în inter
pretarea unor soliști vocali locali și 
nici berea, micii, grătarele, vinul - 
asigurate gratuit de conducerea 
minei și sindicatul exploatării. Toată 
lumea s-a simțit bine,, ca la 
sărbătorile cele mai alese. Pentru 
că a fost și Sfânta Maria și Ziua 
Minerului

• Minerii și preparatorii de la 
Teliuc și Ghelar, Lelese și Zlaști s- 

Olimpiada de la Atlanta, unde 
SUA a cucerit, în premieră, 
primul loc pe echipe.

- Cum a creat și cum arată 
centrul creat cu forțe proprii 
de familia Karoly?

- Prmtr-o muncă titanică din 
zori și până în noapte, 
ocupându-se de pregătirea 
gimnastelor și în același timp de 
investiții proprii, a reușit ca la 
circa 80 km de Houston să 
construiască, într-un parc 
național forestier, o bază proprie 
de pregătire, unde are săli de 
gimnastică, bazine, terenuri de 
sport, lacuri artificiale, spații de 
cazare pentru 400 sportivi și 
profesorii-antrenori. Activitatea 
cu 350 de fetițe pe serie, în 
cicluri săptămânale, se 
desfășoară în sistem de tabără. 
Există pe lângă baza sportivă și 
alte mijloace de distracție, 
suprafața proprietății însum^id 
aproape 1000 ha. Acolo există 
un adevărat imperiu sportiv și de 
divertisment, având aici nu 
numai fermă de creștere a 
animalelor domestice, ci și o 
adevărată grădină zoologică, 
unde cresc cămile, căprioare, 
ponei, lebede etc.

- Cum a reușit să realizeze 
toate aceste obiective? A 
avut un sprijin financiar din 
partea cuiva?

- Financiar acum nu se 
susține decât singur. A pătruns 
greu în lumea americană, la 
început după cum ne-a spus l-a 
ajutat o bancă, care i-a acordat 
niște credite pe încredere, al 
cărui client este din 1982 
(directorul acesteia a participat 
și la nuntă), aceasta fiind una 
din cele mai mari bănci din 
Texas, pe care am vizitat-o și 
noi. După cum ne-a spus Bela, 
încrederea s-a dovedit a fi pe 
deplin justificată, el neavând 
acum nici o datorie, deși unele 
ziare au răspândit un zvon fals, 
după care Bela s-ar fi găsit la 
un moment dat într-o anumită 
jenă financiară. Deci Bela acum 
are o bună reputație, s-a 
instalat bine și are o poziție 
apreciată în America, (va urma)

au îndreptat sâmbătă, de ziua 
lor, la zona proprie de 
agrement de pe malul lacului 
Cinciș. împreună cu familiile, ei 
s-au bucurat de frumusețea 
zilei și a peisajului, și-au hrănit 
ochii și sufletul la spectacolele 
culturale prezentate și la 
concursurile sportive orga
nizate, s-au simțit bine în 
preajma grătarelor și micilor, 
stropite generos de băuturi 
răcoritoare (ăia mici), de vin și 
bere (ceilalți).
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