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Sub egida Inspectoratului 
pentru Cultură al Județului 
Hunedoara a văzut lumina tiparului 

lucrarea Ilustrată "Tradiție șl 
contlnultate"apărută cu prilejul 
Inaugurării noului așezământ de 
cultură de la Almaș-Săliște, comuna 
Zam. Lucrarea - de realizarea 
căreia s-a îngrijit cu competența-i 
recunoscută Dan Câmpeanu - este 
un popas pe Valea Almașului, în 
mijlocul sătenilor ce păstrează cu 
sfințenie comori ale folclorului 
românesc. In primele file se face o 
Incursiune în Istoria și geografia 
locului, ca apoi documente să 
ateste vechimea folclorului local -

Radu Vasile 
efectuează o vizită 
oficială în Liban 
in perioada 31-1 septembrie 

premierul Radu Vasile se află într- 
o vizită oficială în Liban, în cadrul 
căreia se întâlnește cu omologul 
său libanez, Rafie Hariri. în cursul 
vizitei va acționa pentru dez
voltarea relațiilor economice, 
continuarea și extinderea con
tractelor în derulare, participarea 
în măsură mai mare a con
structorilor români la ridicarea a 
noi locuințe, construcția de aero
porturi, autostrăzi, porturi ș.a. Se 
are în vedere și extinderea 
schimburilor comerciale între 
România și Liban, dezvoltarea 
turismului, înființarea unei bănci 
jie investiții în țara noastră.

"Tradiție si 
continuitate"

colinde cu duba, lăuca șl claca -deta- 
șându-se ceata de dubași-colindători 
de la Almaș-Săliște.

Portrete ale oamenilor care au 
sfințit locul ca purtători al neste
matelor folclorice - loan Bomemisa, 
Traian Giurea, Nicolae Dura, 
Oprean Mihuleț - care de-a lungul 
vieții au transmis multor generații 
de tineri colindele satului, fotografii- 
document, de la cele din 1940, când

artiști de pe Valea Almașului au fost 
invitați la București de marele istoric 
șl om de cultură Nicolae lorga, 
alături de care s-au fotografiat - 
stau mărturie păstrării și continuității 
folclorului în acest colț de țară. Nu 
lipsesc mărturiile din presa vremii 
despre datinile almășenilor ("Cu
rentul" din 29 decembrie 1940, 
"Albina" - foaie săptămânală pentru 
popor nr. 11/1940, "România Pito
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rească" din 12 121982), fotografii 
ale ansamblului din anii 1940, 
1942, 1978, 1980, precum șl 
impresii ale scriitorilor Barițiu T 
Arghezi, Constantin Prlsnea, ale 
prof.univ.Mihai Pop, directorul 
Institutului de Etnografie șl Folclor 
București, dna Frances Bloland, 
profesoară de dansuri la Uni
versitatea din Berkeley (Califor
nia). Un loc aparte în lucrare este 
rezervat Anei Almășana, născută 
în această vatră, ce-șl împlinește 
menirea aici, ca director de 
așezământ de cultură și talentat 
Interpret al folclorului local.

Lucia LICIU

Victor Ciorbea în 
județul nostru

Fostul prim-ministru al Guvernului României până în primăvara 
acestui an - Victor Ciorbea -, unul dintre vicepreședinții Partidului Național 
Țărănesc Creștin-Democrat, s-a aflat timp de trei zile în județul nostru.

Ca vicepreședinte al partidului, dl Ciorbea s-a întâlnit cu șefi ai 
organizațiilor locale și cu membri de partid din Brad, Deva, Orăștioara, 
Densuș, Zam. în ultima comună, dl Ciorbea a participat la slujba de 
sfințire a bisericii din Almaș Săliște.

Aseară, Victor Ciorbea a susținut la Deva o conferință de preș " 'e 
care o vom relata ulterior. (i.C.)
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Duminică ia Baia de Criș

•*rârâ zootehnie nu
existăm”

Expoziția-târg de la Baia de Criș care a 
fost organizată duminică s-a desfășurat sub 
semnul revigorării rasei Pinzgau, o astfel de 
manifestare unicat în țara noastră găsindu- 
și corespondent doar în locul de origine al 
acestei rase, respectiv în Tirolul austriac.

Deschiderea oficială a manifestării, la 
care au luat parte dl prefect Pompiliu 
Budulan, președintele Consiliului județean dl 
Gheorghe Barbu, fostul premier Victor 
Ciorbea, senatorul Constantin Blejan, 
reprezentanți ai administrației publice 
județene și locale, a fost marcată de unele 
poticneli de ordin protocolar, însă important 
de subliniat este că în ansamblul său 
expoziția-târg s-a constituit într-o deplină 
reușită. Adresându-se participanților, dnii 
Romeo Farca, primarul comunei Baia de Criș, 
Gheorghe lovan, directorul general al 
Direcției generale pentru agricultură și 
alimentație a județului Hunedoara, Gheorghe 
Barbu, președintele Consiliului județean, 
senatorul Constantin Blejan, prefectul

Pompiliu Budulan și vicepreședintele PNȚCD 
Victor Ciorbea au elogiat munca deosebită 
a crescătorilor de animale și a specialiștilor 
din județul nostru și în special a celor din 
zona Brad pentru a valorifica potențialul 
existent în vederea dezvoltării zootehniei, 
creșterii efectivelor de taurine din rasa 
Pinzgau, ameliorării performanțelor de 
producție și obținerii unor rezultate care să 
asigure o pondere sporită a acestui sector 
în structura producției agricole.

Prezentarea crescătorilor de animale 
care au adus vițele, juninci și vaci de lapte în 
expoziție a fost făcută de către dr. Emil 
Stănculescu de la Circumscripția sanitar- 
veterinară din Baia de Criș și de dl ing. Aurel 
Oprișa, de la O JR'S A Deva.

După aprecierile făcute de către comisia 
de bonitare, formată din specialiști din afara 
județului pentru a asigura obiectivitate

Nicoaie TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

întâlnirea tineretului cu istoria

SERBĂRILE TINERETULUI - 
COSTEȘTI 1998

Puține sunt, mai ales în ziua 
de azi, momentele în care avem 
timp să ne amintim de istoria 
noastră. Grijile cotidiene ne 
îndepărtează de la astfel de 
activități, obligatorii în condiții 
normale, aspect deloc lăudabil 
căci, așa după cum susținea 
Lucian Blaga: "Există două reali
tăți a căror imensă, zdrobitoare 
greutate nu o simțim, dar fără de 

»care nu putem trăi: aerul și istoria".

Și totuși, unele manifestări anuale 
așa cum sunt "Serbările tineretului" 
de la Costești își propun să aducă 
mai aproape trecutul, să scoată în 
evidență gloria acestuia ca moti
vație pentru generațiile care vor 
veni. Din păcate, devine tot mai greu 
să organizezi asemenea mani
festări, ele presupunând costuri 
care cu greu pot fi acoperite.

Cu toate greutățile, potrivnică 
fiind chiar și vremea, cântecul și

La Almaș-Săliște s-a inaugurat

Un nou lăcaș de cultură
Mare sărbătoare și bucurie a fost 

sâmbătă pe Valea Almașului, sus, în satul 
cu trainică vatră folclorică - Almaș-Săliște. 
Inaugurarea noului cămin cultural - bijuterie 
arhitecturală în piatră, lemn și culoare, 
ridicată în mai puțin de doi ani - a adunat 
aici toată suflarea satelor Almaș-Săliște, 
Cerbia, Pogănești, Micănești, Brașeu și a 
altor așezări ale comunei Zam. Au fost 
prezente personalități ale vieții publice 
naționale și locale.

Oaspeții au fost întâmpinați cu" Marșul 
lui lancu"ce răsuna însuflețitor din alămurile 
fanfarei satului, cu pâine și sare, cu care îi 
îmbiau doi copii ai locului - Ana Valentina 
Banciu și Radu Nicolae Dura.

După ce domnii Pompiliu Budulan, 
prefectul județului, și Victor Ciorbea, 
vicepreședinte al PNTCD, au tăiat panglica 
inaugurală, mulțimea a participat la slujba 
de sfințire a noului lăcaș, slujită de preoții 
părinți Gavril Costan, Vasile Mihuleț și loan 
Burza (paroh)."Să dea bunul Dumnezeu 
ca cei ce vor beneficia de această casă 
de cultură să afle în ea lumina unei vieți 
morale" -a spus în încheierea predicii sale 
părintele Costan.

Și, în timp ce oaspeții vizitau 
interioarele, realizate cu artă, ale noului 
lăcaș, sala măre a căminului cultural a 
devenit neîncăpătoare pentru mulțimea 
dornică să cunoască bucuria sărbătorii 
inaugurale. Aceasta a fost deschisă de dl 
Cristian Ionel Brezovan, primarul comunei 
Zam, care, adresând un cordial bun venit 
participanților, a invitat la cuvânt pe dl pre
fect P. Budulan. în alocuțiunea sa dl pre
fect a adus calde felicitări localnicilor, 
oamenilor comunei Zam, pentru demnitatea 
cu care păstrează și revigorează tezaurul 
folcloric al așezărilor, idee la care s-a referit 
și dl Victor Ciorbea, care a mulțumit 
dubașilor din Almaș Săliște pentru colindele 
cu care l-au onorat de Crăciun, urându-le

ca, prin noul lăcaș de cultură, să adauge 
alte izbânzi comorilor folclorice. A fost un 
îndemn care a stăruit și în cuvântul dlui Gh. 
Dreghici, vicepreședinte al Consiliului 
județean, iar reprezentantul Ministerului 
Culturii, dl Mihai Răducanu, consilier, a 
relevat locul de onoare pe care-l ocupă 
județul Hunedoara în spiritualitatea 
românească, subliniind modul exemplar în 
care oamenii de cultură de aici mențin și 
revitalizează tezaurul zonelor noastre 
folclorice. Cuvântul de suflet al Anei 
Almășana, directoarea căminului cultural 
inaugurat, s-a topit în dragostea cu care a 
primit-o satul, așa cum s-a întâmplat, mai 
apoi, cu spectacolul care a întregit 
sărbătoarea.

L-a susținut prestigiosul ansamblu 
"Silvana" al Casei de cultură din Deva 
(condus de dna Elis Ursu), care și la Almaș 
Săliște a dat examenul profesionalismului 
și ținutei sale artistice. Fiecare suită de 
dansuri - de la Țarina Abrudului la învârtită 
de pe Mureș, de la "Hațegana" la "Joc din 
Năsăud” sau nemaipomenita tropotită de 
la Oaș - a dat onoare jocurilor prin costumul 
popular din fiecare zonă, printr-o 
interpretare impresionantă, desfăși ,tă în 
aplauzele publicului. Un spectacol în care 
soliștii vocali Lia Ciobanu, Ciprian Roman, 
Elena Evsei, Mariana Anghel, acompaniați 
de taraful condus de prof. Ovidiu Demea, 
au încântat prin repertoriu, talent și 
interpretare, iar apariția consătenei Ana 
Almășana, cu suita de cântece, a fost 
flacăra ce a ars în ropot de aplauze, în 
murmur de dragoste și-n lacrimi de 
recunoștință. Am zărit cristalele lor 
rostogolindu-se pe obrajii unor personalități 
ale satului: septuagenarele Lucreția Tămaș

Lucia LICIU
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Timp de 4 zile simerienii au 
avut prilejul să-și petreacă serile 
în Parcul tineretului ascultând 
muzică pentru toate vârstele, 
admirând dansatori din diverse 
zone. Organizate exclusiv cu 
forțe locale - Pimăria, sindicatul 
din S.C. REVA S.A. și Casa de 
cultură "Sigismund Toduță" Si- 
meria - "Zilele etnocultural-artis- 
tice" s-au desfășurat în perioada 
27-30 august.

Apariție acestei sărbători în 
viața cultu'aiă a orașului s-a 
datorat intenției de a realiza "un 
festival al etniilor, al zonelor 
folclorice pentru a crea un pod 
imaginardelaomli. ' ft'l.v-:<ă 
la inimă"- declara dl Marcel 
Anghel, directorul insituției cultu
rale. Și, firește, și ca un omagiu 
pentru lucrătorii de la REVA, 
primele două zile desfășurându- 
se sub genericul "Ziua reme- 
ristului" (firma simeriană s-a aflat 
de altfel în fruntea listei spon
sorilor locali, cu sprijinul cărora 
sărbătoarea a fost posibilă).

Prima zi a festivalului s-a 
bucurat și de generozitatea vremii, 
ceea ce a făcut ca parcul să fie 
plin de spectatori. Ei au urmărit 
evoluțiile ansamblurilor folclorice 
"Unirea", al REMAR S.A. Pașcani 
și "Transilvania" al Uzinei "16 
Februarie" Cluj. Aceleași formații 
au prezentat recitaluri și vineri 
seara, după încetarea ploii însă. 
Tot atunci au mai apărut în fața 
publicului și membrii ansamblului 
de dansuri "Ungureasca" din 
Szombathely (Ungaria). Primele 
două seri s-au încheiat cu dans,

Viorica ROMAN

L (Continuare in pag. 8)

Germania a 
majorat taxele 

de viza
După cum a anunțat recent 

Consulatul general al Germanici 
la București, taxele pentru vize 
vor fi majorate începând de la 1 
septembrie a.c. Pentru o ședere 
de 30 de zile pe semestru se 
plătesc 40 de mărci; pentru o 
ședere cuprinsă între 31-90 de 
zile se achită, pentru viza cu o 
singură intrare, 60 de mărci, iar 
pentru mai multe intrări, 70 de 
mărci. Pentru o ședere de peste 
90 de zile, solicitanții vor plăti 100 
de măței. Ambasada va percepe 
taxe de prelucrare 
reprezentând» jumătate din 
valoarea taxelor pentru vizele de 
mai sus și în cazul refuzării vizei 
de intrare în Germania.

*_____________ ______________ ;

voia bună au domnit la Costești și 
în acest an. Serbările organizate 
de către Consiliul județean Hune
doara, Inspectoratul pentru Cul
tură al județului Hunedoara, 
Centrul Creației Populare și 
Consiliul local al comunei Orăș
tioara de Sus au debutat sâm
bătă, 29 august a.c., cu un con
cert pop-rock la care au participat 
formații din Deva și Orăștie, urmat 
de o discotecă în aer liber și de 
un foc de artificii. Duminică, însă, 
a fost o zi dedicată în întregime 
cântecului și dansului popular. Și-

Andrei NiSTOR

(Continuare în pag. 8)
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Loturile de jucători pentru 
viitoarele meciuri 

internaționale*

într-o ședință a Comitetului Executiv a fost supusă apro

bării componența lotului A, ce va fi definitivat vineri, pentru 
partidele cu Liechtenstein (2 septembrie) și Germania (ami
cal, la 5 septembrie). Victor Pițurcă va alege din lotul A 
următorii 25 de jucători:

LOTULA
PORTARI: Stelea (Șalamanca), Lobonț (Rapid).
FUNDAȘI: Contra, Â. Bătrânu, Ciobotariu (toți Dinamo), D. 

Petrescu, (Chelsea), Gh. Popescu, Filipescu (ambii, Galata- 
saray Istanbul).

MIJLOCAȘI: Sabău (Rapid), FI. Petre, Lupescu (ambii, 
Dinamo), D. Șerban (Steaua), Gâlcă (Espanyol Barcelona), 
Cătălin Munteanu (Salamanca), D. Munteanu (FC Koln).

ATACANȚI: Ad. Hie (Valencia), V. Moldovan (Fenerbahce 
Istanbul), Dănciulescu (Steaua).

LOTUL DE TINERET
PORTARI: T. Lung (Universitatea Craiova), Mindileac (Steaua) 
FUNDAȘI: Lăcustă (Șerif Tiraspol), Tararache 

(Grasshopper Zurich), Crăciunescu, Nicola, Chivu, lordache 
(toți Universitatea Craiova), M. Stan (FC Farul Constanța)

MIJLOCAȘI: Linear (Steaua), Ad. Mutu (FC Argeș - Dacia 
Pitești), Coman (FC Național), Aliuță (Șerif), A. Stoica 
(Anderlecht), Bundea (Rapid)

ATACANȚI: D. Pancu, S. Radu (ambii, Rapid), Luca 
(Steaua), Bratu (FC Argeș - Dacia), Caramarin (FC Național).

Rezultatele din faza a IV 
ale Cupei României la 

fotbal

------ §

-a

Petrolul Steaua Târgoviște - Cimentul Fieni Q-3;
Spartac Poșta Câlnău - Gloria Buzău 1-0;
Dacia Pitești - ARO C-lung Muscel 2-1;
Unirea Botoșani - Politehnica lași 1-0;
Electrica Voința Constanța - Midia Năvodari 1-2;
Cobzar Săbăreni - Petrolul Moinești 0-4;
CFRCluj - Unirea Dej 1-2;
Electroputere Bere Craiova - FC Extensiv Craiova 2-1;
Telecom Timișoara - "Poli" Timișoara 1-7;
Scorillo Sântana de Mureș - ASATg. Mureș 0-5;
Metrom Brașov - FC Brașov 1-0;
Progresul Șomcuta Mare - FC Baia Mare 2-1;
MinaurZIatna - FC Apullum Alba lulia 2-1;
Metalul Plopeni -Tractorul Brașov 2-2;
Unirea Slobozia - Dunărea Călărași 50;
Crișul Aleșd - Armătura Zalău 2-1;
Corvinul Hunedoara - Minerul Motru 1-0;
Gloria Reșița - Vega Deva 0-4;
FCM Dunărea Galați - Dacia Brăila 1-0;
Fortyogo Tg. Secuiesc - Diplomatic Vrancea Focșani 0-1;
FC Inter Sibiu - Gaz Metan Mediaș 1-2;
Severnav Tr. Severin . - Drobeta Tr. Severin 1-5;
Flacăra Horezu Vâlcea -Jiul Petroșani 4-2;
UM Timișoara -UTA 2-1;
Liga Jurnaliștilor București - Sportul Studențesc București 1-3;
Nitramonia Făgăraș - Precizia Săcele 2-0;
Rocar București - Poiana Câmpina 2-0;

CF Chindia Târgoviște
■--------------------------------------------

calificată direct în respectiva fază ----}

■

TRAGEREA LA SORTI A CELOR 6 
GRUPE ALE LIGII CÂMPIONILOR
La Monte Carlo a avut loc tragerea la sorți a celor șase grupe ale 

Champions League, lată grupele ce au rezultat în urma tragerii la sorți:

GRUPA A GRUPA D
AJAX AMSTERDAM 
FC PORTO 
OLYMPIAKOS PIREU 
CROAȚIA ZAGREB

FC BARCELONA 
BAYERN MUNCHEN 
MANCHESTER UNITED 
BRONDBY

GRUPA B GRUPAE
JUVENTUS TORINO 
ATHLETIC BILBAO 
ROSENBORG 
GALATASARAY

LENS
ARSENAL LONDRA 
PANATHINAIKOS 
DINAMO KIEV

GRUPA C GRUPAF
REAL MADRID 
INTER MILANO 
STURM GRAZ 
SPARTAK MOSCOVA

KAISERSLAUTERN 
PSV EINDHOVEN 
BENFICA LISABONA 
HJK HELSINKI

Primele întâlniri vor avea loc pe 16 septembie. --- 1
în preliminariile Cupei UEFA

ISTANBULSPOR - FC ARGEȘ DACIA 4-2
Argeșenii s-au ținut destul de bine la Istanbul reușind să înscrie 

două goluri valoroase prin Mutu și Barbu. La pauză scorul era 
favorabil gazdelor cu 2-0, argeșenii au egalat (2-2) și cu toate că 
turcii au câștigat în final cu 4-2, argeșenii s-au calificat în Cupa UEFA.

în Cupa Cupelor
RAPID - GREVEbIMACHER 2-0

Ceferiștii, rezervându-se pentru partida de duminică cu Steaua, 
au încropit o formație cu multe rezerve ce au cucerit o victorie facilă, 
cu 2-0 (prin golurile marcate de Pancu) în fața unei echipe resem
nate. în tur, Rapid a surclasat echipa din Luxemburg cu 6-2. Deci, 
Rapid va evolua în Cupa Cupelor. (S.C.)

PROGRAMUL TURULUI campionatului italian de fotbal, seria A, ediția 
1998-1999

Etapa 1, 13.09.1998
BARI VENEZIA

Etapa a Vll-a, 01.11.1998
EMPOLI PERUGIA

CAGLIARI INTER INTER BARI
FIORENTINA EMPOLI JUVENTUS SAMPDORIA
MILAN BOLOGNA PARMA FIORENTINA
PARMA VICENZA PIACENZA ' MILAN
PERUGIA JUVENTUS ROMA UDINESE
PIACENZA LAZIO SALERNITANA - LAZIO
ROMA SALERNITANA VENEZIA BOLOGNA
UDINESE SAMPDORIA VICENZA CAGLIARI

Etapa a ll-a, 20.09.1998 Etapa a Vlll-a, 08. 11.1998
BOLOGNA UDINESE BARI PARMA
EMPOLI ROMA BOLOGNA ROMA
INTER PIACENZA CAGLIARI PIACENZA
JUVENTUS CAGLIARI FIORENTINA VENEZIA
LAZIO BARI LAZIO EMPOLI
SALERNITANA - MILAN MILAN INTER
SAMPDORIA PERUGIA PERUGIA VICENZA
VENEZIA PARMA SAMPDORIA SALERNITANA
VICENZA FIORENTINA UDINESE JUVENTUS

Etapa a lll-a, 27.09.1998 Etapa a IX-a, 15.11,1998
BARI BOLOGNA BARI MILAN
CAGLIARI SAMPDORIA EMPOLI CAGLIARI
EMPOLI INTER INTER SAMPDORIA
MILAN FIORENTINA PARMA , UDINESE
PARMA JUVENTUS PIACENZA FIORENTINA
PERUGIA LAZIO ROMA JUVENTUS
PIACENZA VICENZA SALERNITANA - PERUGIA
ROMA VENEZIA VENEZIA LAZIO
UDINESE SALERNITANA VICENZA BOLOGNA

Etapa a IV-a, 04.10.1998 EtapaaX-a, 22.11.1998
BOLOGNA PARMA BOLOGNA PERUGIA
FIORENTINA UDINESE CAGLIARI PARMA
INTER PERUGIA FIORENTINA INTER
JUVENTUS PIACENZA JUVENTUS EMPOLI
LAZIO CAGLIARI MILAN LAZIO
SALERNITANA - EMPOLI ROMA BARI
SAMPDORIA ROMA SALERNITANA - VENEZIA
VENEZIA MILAN SAMPDORIA VICENZA
VICENZA BARI UDINESE PIACENZA

EtapaaV-a, 18.10.1998 Etapa a Xl-a, 29.11.1998
BARI UDINESE BARI FIORENTINA
CAGLIARI MILAN BOLOGNA JUVENTUS
EMPOLI BOLOGNA EMPOLI VICENZA
INTER LAZIO INTER SALERNITANA
PARMA SALERNITANA LAZIO ROMA
PERUGIA VENEZIA PARMA MILAN
PIACENZA SAMPDORIA PERUGIA PIACENZA
ROMA FIORENTINA UDINESE CAGLIARI
VICENZA JUVENTUS VENEZIA SAMPDORIA

Etapa a Vi a, 25.10.1998 EtapaaXII-a, 06.12.1998
BOLOGNA PIACENZA CAGLIARI VENEZIA
CAGLIARI BARI FIORENTINA BOLOGNA
FIORENTINA SALERNITANA JUVENTUS LAZIO
JUVENTUS INTER MILAN UDINESE
LAZIO VICENZA PIACENZA EMPOLI
MILAN ROMA ROMA PERUGIA
PERUGIA PARMA SALERNITANA - BARI
SAMPDORIA EMPOLI SAMPDORIA PARMA
UDINESE VENEZIA VICENZA INTER

Etapa a Xlll-a, 13.12.1998
BARI EMPOLI
BOLOGNA SALERNITANA
FIORENTINA JUVENTUS
LAZIO SAMPDORIA
MILAN VICENZA
PARMA ROMA
PERUGIA CAGLIARI
UDINESE INTER
VENEZIA PIACENZA

Etapa a XlV-a, 20. 12.1998
CAGLIARI BOLOGNA
EMPOLI PARMA
INTER ROMA
JUVENTUS SALERNITANA
LAZIO UDINESE
PERUGIA FIORENTINA
PIACENZA BARI
SAMPDORIA MILAN
VICENZA VENEZIA

EtapaaXV-a, 06.01.1999
BARI PERUGIÂ

BOLOGNA LAZIO
FIORENTINA SAMPDORIA
MILAN JUVENTUS
PARMA INTER
ROMA PIACENZA
SALERNITANA CAGLIARI
jUDINESE VICENZA
VENEZIA EMPOLI

Etapa a XVI-a, 10 01.1999
CAGLIARI ROMA
EMPOLI MILAN
INTER VENEZIA
JUVENTUS BARI
LAZIO FIORENTINA
PERUGIA UDINESE
PIACENZA PARMA
SAMPDORIA BOLOGNA
VICENZA SALERNITANA

Etapa a XVIl-a,17 01.1999
BARI SAMPDORIA
BOLOGNA INTER
FIORENTINA CAGLIARI
MILAN PERUGIA
PARMA LAZIO
ROMA VICENZA
SALERNITANA PIACENZA
UDINESE EMPOLI
VENEZIA
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Rezultatele etapei a V-a: "U” Cluj - Ceahlăul P.N. 1-0; FC 

Argeș - Petrolul 3-1; FC Onești - FCM Bacău 2-2; Olimpia S.M. - 
Dinamo 0-4; FC Național - Foresta Fălticeni 4-1; Astra Ploiești - 
Gloria Bistrița 3-1; Univ. Craiova - Oțelul Galați 0-1; CSM Reșița - 
Farul C-ța 3-?; Rapid - Steaua 3-0.

CLASAMENTUL

RAPIDUL A SURCLASAT PE

STEAUA

A

Q 3IVI2IA A

Etapa viitoare: Oțelul - "U" Cluj; Ceahlăul - FC Argeș; Petrolul 
- FC Onești; Dinamo - Astra; Faml - FC Național; Foresta - Olimpia 
S.M.; Gloria - U Craiova; Steaua - CSM Reșița; FCM Bacău - Rapid.

1. DINAMO 5 5 0 0 18-3 15
2. RAPID 5 5 0 0 15-1 15
3. OȚELUL GALAȚI 5 4 • 1 0 8-4 13
4. FCM BACĂU 5 3 2 0 10-6 11
5. FC NAȚIONAL 5 3 0 2 15-12 9
6. STEAUA 5 2 1 2 12-9 7
7. CEAHLĂUL P.N. 5 2 1 2 8-6 7
8. FC ARGEȘ 5 2 1 2 8-7 7
9. ASTRA PLOIEȘTI 5 1 3 1 6-5 6
10. GLORIA BISTRIȚA 5 2 0 3 10-12 6
11. PETROLUL P.L 5 2 0 3 6-9 6
12. FC ONEȘTI 5 1 2 2 10-14 5
13. CSM REȘIȚA 5 1 2 2 10-14 5
14. UNIV. CRAIOVA 5 1 1 3 5-7 4
15. FARUL C-ȚA 5 1 1 3 8-13 4
16. "U"CLUJ 5 1 1 3 2-9 4
17. OLIMPIA S.M. 5 1 0 4 4-12 3
18. FORESTA FÂLT. 5 0 0 5 6-17 0

Derby-ul etapei .a V-a din 
Divizia A a fost pe deplin 
onorat în prima repriză de 
ambele combatante, iar în a 
doua, doar de Rapid. Până 
în minutul 41 când rapidiștii 
au marcat primul gol prin 
Șumudică, nici cel mai pesi
mist susținător al Stelei nu ar 
fi fost în stare să prevadă un 
asemenea deznodământ: 
înfrângerea militarilor la un 
scor categoric: 3-0! Steliștii 
nu începuseră rău și chiar și- 
au creat câteva ocazii foarte 
periculoase pentru poarta 
lui Lobonț, având chiar și o 
bară! A venit însă minutul 
fatidic pentru apărarea oas-

peților și atunci Măldărășan 
aflat la marginea careului (ca
re mai ratase o ocazie mare) 
nu poate fi stopat de apără
torii centrali și pasează puțin 
lateral lui Șumudică și cu toa
te că Reghecampf se afla în 
apropierea lui nu poate inter
veni, rapidistul șutează, Tene 
atinge balonul dar nu-l poate 
opri să poposească în plasă.

Pauza h-a fost un sfetnic 
bun nici pentru Stoichiță nici 
pentru elevii săi. Colac peste 
pupăză, la 2 minute de la re
luare, Belodedici vede carto
nașul roșu pentru un atac din 
spate în fața propriului careu. 
Rapidul a început o susținută

ofensivă spre poarta adversă 
și Stoichiță mai comite o gre
șeală înlocuindu-l pe cel mai 
bun jucător al său până în 
acel moment, llie Dumitrescu. 
Cu spații mari libere în apă
rare, cu un "mijloc" fragil, ste
liștii n-au rezistat în fața iure
șului din Giulești și Dulca, cu 
o lovitură bine plasată cu ca
pul, și S. Radu după ce a umi
lit câțiva apărători în frunte cu 
Tene, au ridicat scorul la 3-0, 
spre mareS bucurie a tribunei 
arhipline. Deci, Stoichiță tre
buie să se pregătească pentru 
schimbare.

Cea mai discutată partidă 
din această etapă cu cele în

tâmplate după meci, la ca
bine, este cea de la Craiova. 
Supărat pe jocul echipei 
sale, dar și pe arbitrul Hizo 
pentru acordarea câtorva 
cartonașe galbene și 2 roșii 
elevilor săi, antrenorul prin
cipal (I?) lire Bălăci l-a lovit 
cu gheata pe arbitru! Se va 
lăsa cu o sancțiune aspră, | 

pe măsura faptei abomina
bile. De reținut victoria cate- ' 

gorică a lui Dinamo la Olim
pia S.M. și egalul Bacăului 
la Onești care meține "tru
pa" lui Halagian pe locul 4 | 
în clasament.

C. SANDU

DIVI2IA 32
Ca in vremurile bune ale hunedorenilor

CORVINUL - U.T. ARAD 2-1
A fost unul dintre meciurile 

cele mai frumoase văzute la Hune
doara în ultimii ani, ca în vremurile 
bune ale Corvinului. Benefidind de 
o apreciabilă pregătire fizică, teh
nică și tactică, stimulată de întâl
nirea cu o echipă cu vechime în 
fotbalul românesc, într-o puternică 
revenire de formă, hunedorenii și- 
au "fixat" adversarii - din primele 
minute de joc în jumătatea lor de 
teren, din primele minute ale par
tidei. Cu două adevărate rampe de 
lansare Dinu și Mitrică - "creierul" 
echipei (cum l-a numit FI. Văetuș 
pe Nelu reîntors din Grecia), cu 2 
pistoane neobosite pe flancuri - 
Procorodie și Chira, înaintașii

Șandor, Păcurar și Costăchescu au 
dat serios de lucru apărării oas
peților, îndeosebi în prima repriză 
care a fost în întregime a gazdelor. 
"Zvâcnirile" foarte rare ale arădenilor 
au fost temperate repede de Hai- 
diner, Sterean și Cristi Chezan. Primul 
semnal al apetitului hunedorenilor îl 
are în minutul 5 Păcuraru care reia 
balonul cu capul spre poarta lui Pap. 
Două minute mai târziu, Mitrică face 
să freamăte tribuna stadionului. El 
execută o lovitură liberă de la cca 25 
de metri, balonul lovește un apărător 
și bara porții arădenilor, mingea 
revine la Dinu și acesta trimite cu 
putere balonul puțin pe lângă bara 
din stânga! Asediul spre careul ad-

vers continuă pe ambele flancuri ale 
terenului. în minutele 9 (Haidiner), 16 
(Șandor) s-au aflat în bune situații 
de a deschide scorul. Mitrică își do
vedește măiestria, executând o 
lovitură liberă de la 24-25 de metri, 
mingea fiind scoasă de sub bară de 
Pap și respinsă în corner și din nou 
Șandor trage peste bară. După ce în 
min. 22 un nou atac al hunedorenilor 
nu este fructificat, în minutul următor, 
aceștia reușesc golul mult râvnit: 
Mitrică execută o lovitură de colț și 
Haidiner își plasează cunoscuta 
lovitură cu capul și 1-0. Nici după 
înscrierea golului, arădenii nu reu
șesc să "urce" în atac, să închege 
acțiuni periculoase spre poarta lui 
Ceclan. Cei care își creează situații 
bune de a marca sunt tot hunedo
renii. Ei trec pe lângă majorarea sco
rului în minutele 27,34 și 38 ca să le 
amintim pe "cele mai dare.

în repriza a ll-a, deși UTA ră
mâne în 10 jucători, Todea primind 
cartonașul roșu, pentru atac cu 
ambele picioare la Mitrică, iese cu

mai mult curaj la joc și schimbările 
efectuate de antrenorul Tisa revi
gorează atacul. Cei care marchea
ză sunt gazdele. Abia intrat în joc, 
Scarlat primește mingea la centru, 
se lansează în cursă și intră în 
careu și șutează pe lângă Pap: 2- 
0. Tot el mai ratează o ocazie în 
min. 75. Arădenii mențin un ritm ridi
cat, nu renunță nici o dipă la luptă 
și în min. 83 Baciu, de la 30 de 
metri, execută magistral o lovitură 
liberă în vinciul porții 2-1.

Corvinui: Ceclan, Procoro
die, Sterean, Haidiner, Chira, 
Chezan, Dinu, Costăchescu (78 
Andrei), Mitrică (89 Gheară), 
Șandor, Păcurar (62 Scarlat). 
UTA: Pap, Diaconescu, Botiș, R. 
George, Prințipu, Zaha, Almășan 
(64 Baciu), Todea, Drăgan (76 
Bogășel), Plisca (67 Mariș), 
Ciubuncan.

A arbitrat bine M. Dorobanțu 
(Rm Sărat).

Sabin CERBU

....—
Rezultatele etapei a V-a: Drobeta Tr. S - Extensiv Craiova 1-1; 

Jiul - Inter Sibiu 2-0; Apulum A.l. - FC Baia Mare 1-1; Minerul Motru - 
ChimicaTâmăveni 4-0; Corvinui - UTA 2-1; Poli Timișoara - Unirea Dej 
6-1; FC Bihor - Dacia Pitești 2-1; Gaz M - ASA Tg. Mureș 4-2; ARO C- 
lung - Vega Deva 3-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: UTA - Poli Timișoara ; Chimica - Corvinui; ASA 
Tg. M - M. Motru; Un. Dej - FC Bihor; Extensiv - Jiul; Dacia - Drobeta; 
Inter - Apulum; FC Baia M - ARO; Vega Deva - Gaz Metan.

1. EXTENSIV CRAIOVA 5 4 1 0 12-4 13
2. ARO C-LUNG 5 4 0 1 11-5 12
3. FC BIHOR 5 3 1 1 6-3 10
4. GAZ METAN 5 3 1 1 7-6 10
5.CORVINULHD. 5 3 0 2 12-9 9
6. DROBETA TR.S 5 2 2 1 9-2 8
7. UT ARAD 5 2 2 1 11-5 8
8. POLI TIMIȘOARA 5 2 1 2 12-9 7
9. APULUM Al. 5 1 3 1 8-5 6
10. MINERUL MOTRU 5 2 0 3 8-9 6
11. INTER SIBIU 5 2 0 3 7-10 6
12. JIUL PETROȘANI 5 2 0 3 4-9 6
13. UNIREA DEJ 5 2 0 3 6-13 6
14. FC BAIA MARE 5 1 2 2 6-8 5
15. CHIMICA TÂRNĂV. 5 1 1 3 6-10 4
16. DACIA PITEȘTI 5 1 1 3 5-11 4
17.ASATG. MUREȘ 5 1 1 3 5-12 4
18. VEGA DEVA 5 ■ 0 2 3 3-8 2

"S

i

Presați de pasivul de la ade; 
văr (-3) gazdele nu-și pot per
mite nici un pas greșit pe teren 
propriu. Prin urmare în ciuda 
dificultăților de lot și a timpului 
scurt scurs de la preluarea echi
pei de cei doi noi antrenori - 
Virgil Stoica și Nicolae Țânță- 
reanu - erau obligați să-și deter
mine elevii să câștige partida cu 
Minerul Mătăsari. Fără să facă
mutații spectaculoase Virgil Stoi
ca a reușit totuși să imprime 
deja destulă siguranță apărării și 
să orienteze jocul atacanților
mai perpendicular pe poartă.

Astfel, brădenii au început în

forță. Și chiar în minutul 1 la o 
lovitură liberă executată de Achim, 
Aslău a reluat cu capul din plonjon 
deschizând scorul 1-0. însă, jucă
tori cu experiență, oaspeții nu s-au 
pierdut și au replicat rapid, în mi
nutul 7 Călăfir șutând puțin pe 
lângă vinciul porții brădene. Până 
la pauză jocul s-a derulat sub 
semnul echilibrului, ocazii bune de 
gol existând la ambele porți.

în repriza secundă perioadele 
de dominare au fost împărțite. Au
rul a presat mai mult în careul lui 
Țapelea. Și în minutul 59 la o fază 
similară cu cea de la primul gol 
aceiași doi protagoniști - Achim

în loc să câștige ia scor moții au tremurat pentru victorie

AURUL BRAD - MINERUL MĂTĂSARI 2-1 fl-OJ O 3IVI2IA C3
I

Rezultatele etapei a 3-a din 30 august:
FC Dacia Orăștie- Parângul Lonea 1-0
Minerul Teliuc Metalul Crișcior 3-0
CFR Marmosim - Minerul Aninoasa 1-0
Constructorul Hd.- - Min. Bârbăteni 3-0
Victoria Călan - CIF Aliman Brad 9-0
Echipa Minerul Llvezeni a fost exclusă din Campionat ca 

urmare a două neprezentări consecutive.

CLASAMENTUL
1. VICTORIA CĂLAN 3 2 0 1 11-1 6
2. PARÂNGUL LONEA .3 2 0 1 5-1 6
3-4. DACIA ORĂȘTIE 2 2 0 0 .4-1 6

CFR MARMOSIM 2 2 0 0 4-1 6
5. MINERUL TELIUC 3 1 1 1 4-4 4
6. MIN. BĂRBĂTENI 3 1 1 1 1-3 4
7. CONSTRHD. 2 1 0 1 3-3 3
8. MIN. ANINOASA 3 1 0 2 3-3 3
9. FC PAROȘENI-VULC.2 1 0 1 2-3 3
10. MIN. GHELARI 2 0 1 1 2-4 1
11. CIF ALIMAN BRAD 2 0 1 1 0-9 1
12. MET. CRIȘCIOR 3 0 0 3 2-8 0

Etapa viitoare:
Parângul Lonea - Minerul Ghelari;
Metalul Crișcior *- FC Daci;aOrășt ie;
Minerul Aninoasa - FC Paroșeni - Vulcan;
Min Bărbăteni - CFR Maimoșim;
CIF Aliman Brad - Construi□torul HId
Victoria '90 Călan și Minerul Teliuc stau.

care a centrat și Aslău - care a 
reluat cu capul din 6'metri - au 
semnat majorarea scorului. După 
acest gol jucătorii din Mătăsari au 
avut câteva momente de degrin
goladă în apărare. Dar gazdele n- 
au reușit să profite, Achim (min. 
63 - bară) și Șipoș (min. 64 - sin
gur cu portarul) ratând desprin
derea decisivă. Și cum în fotbal 
ocaziile ratate se răzbună, oltenii 
au redus din diferență. în minutul

84 Călugărul a pătruns pe axul 
central, a pasat lateral punând 
apărarea brădeană pe picior gre
șit, iar Petre cu o torpilă de la 18- 
20 de metri l-a învins pe Selimeș: 
2-1. Mai mult decât atât până la 
fluierul final al arbitrului Gabriel 
Aranghel (București) oaspeții au 
forțat egalarea. Dar fie cu dega
jări la întâmplare, fie cu pase repe
tate gazdele au reușit să păstre
ze victoria.

AURUL: Selimeș - Secelean (2 Go- 
moi), Filipaș, Neagu, Văcaru, Șipoș, 
Nan -Aslău, Toderiță, Achim -Mihăilă.

Declarații după meci: Virgil Stoi
ca (Aurul Brad): "A fost un joc 
greu pentru că noi avem un lot sub
țire iar oaspeții sunt o echipă cu 
multă experiență la nivelul Diviziei C. 
Sper ca în etapele următoare, odată 
cu întărirea lotului, echipa să evolue
ze mai curajos în atac și să câștige 
mai categoric."

Titu Nicolicescu (Minerul 
Mătăsari): "Am primit goluri pe 
greșeli personale la faze care 
nu anunțau nimic. Dacă partida 
mai ținea câteva minute poate 
am fi reușit egalarea '

Ciprian MARiNUȚ
Minerul Certe] a învins cu 4-2 

în deplasare pe Minerul Berbsșt' 
și se află pe locul 5 în clasamei. 
tul Diviziei C3 pe care îl publi
căm în pagina sport de mâine

3IVI2IA
FC DACIA ORĂȘTIE- 

PARÂNGUL LONEA1-0
în etapa a 3-a din Divizia D. 

sorții au decis să se întâlnească 
două formații cu vechi state de 
servicii, o perioadă îndelungată 
în Divizia B, și care actualmente 
se află în luptă directă pentru 
promovarea în Divizia C - Dacia 
Orăștie (locul 3 în clasament) și 
Parângul Lonea (locul I - până la 
această partidă). Și de la înce
put trebuie să precizăm că a 
fost un meci viu disputat, că în 
ciuda unei însemnate absențe a 
publicului spectator - ce a pre
ferat marele spectacol de la 
Costești - "întâlnirea tineretului 
cu istoria" - fotbaliștii de la Dacia 
Orăștie s-au străduit și au reușit

o frumoasă victorie în dauna unei 
echipe ce a luptat cu ardoare 
până în ultimul minut de joc pentru 
restabilirea egalității pe tabela de 
marcaj. Elevii celor două echipe, 
cunoscuți bine în județul nostru: 
Carol Gal (Orăștie) și Nae Grecu 
(Lonea), s-au angajat de la primul 
fluier al arbitrului de la centru, 
Capră, într-o angajantă luptă 
pentru câștigarea punctelor puse 
în joc. Având avantajul terenului, 
au asaltat de la început poarta lui 
llie Botezatu. Cu Baciu într-o vervă 
deosebită (în prima repriză), gaz
dele reușesc câteva ocazii alar
mante pentru oaspeți care abia în 
min. 5 trec de linia de centru și

acțiunea este finalizată de Nă
creală cu un șut la poartă. A fost 
O'tresărire a oaspeților fiindcă 
gazdele au în continuare inițiativa 
și cum era de așteptat, golul 
"vine" în minutul 10: Firu, lansat pe 
dreapta într-o cursă, intră doi pași 
în careu, puțin în diagonală și cu 
un șut sec, în stânga lui Botezatu, 
marchează,consimțind de fapt și 
scorul meciului 1-0. în următoarele 
80 de minute de joc, gazdele au 
alergat pentru majorarea scorului, 
iar oaspeții pentru egalare. 
Această luptă, desfășurată sub 
semnul dominării Daciei, a dat 
posibilitatea spectatorilor să urmă
rească o partidă interesantă de 
bun nivel tehnic și spectacular. 
Deși gazdele s-au aflat mai mult la 
cârma meciului - mărturie stau și 
ocaziile periculoase în careul oas
peților, sau în apropierea lui, cre
ate de Baciu, Firu, Toth, Ivănescu, 
nu neglijăm nici contraatacurile 
Parângului, prin neobositul Daj, 
Kanduț, Muntoiu, Năcreală și Noa
ță ce au pus în pericol careul ad-

vers în minutele 17,28, 37 și 42 ; 
în repriza a ll-a, în timp ce im I 

petuosul Baciu a pierdut din lan
sările sale în viteză, a revenit în 
prim plan "spiridușul" Eșanu ce 
împreună cu Baciu și apoi cu 
înlocuitorul său Szidorak au creat 
câteva faze deosebit de peri
culoase dar și de spectacol la 
poarta lui Botezatu: un doi-uri, 
driblinguri, pase repetate încheiate 
cu șuturi la poartă cum au fost în 
minutele 50, 56, 58, 75, 79 și 87, 
care puteau fi transformate în gol. 
Tot atât de adevărat este că și 
oaspeții, în min. 67 și 86 și în alte 
câteva acțiuni ofensive puteau 
egala, schimbând soarta partidei. 
A arbitrat bine brigada Capră.

Dacia: Opric, Ștefan, Tîrvoloiu, 
Hid, Firu, Căpușan, Ciuranj (1 Toth), 
Simian (73 Contor), Eșanu (89 Cor
nea), Badu (Szidorak), Ivănescu.

Parângul: I. Botezatu, Petrila, 
Simion (Tăzlăvanu), C. Botezatu, 
Pilea, Gherase, Noață, Muntoiu, 
Năcreală (Bolhoș), Kanduț.

Sabin CERBU
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FUGA DE PAMANT

în cei peste 30 de ani de 
când dl ing. Nicolae Crăciun și-a 
legat existența de agricultură, în 
prezent lucrând la centrul agricol 
din comuna Beriu, nu s-a 
confruntat, cum spunea recent, 
cu atâtea probleme de 
nerezolvat. Dacă ele ar fi fost 
intuite prin 1990, când setea 
oamenilor pentru pământ a atins 
cote maxime, poate că alta ar fi 
fost atitudinea oamenilor, mai 
puțin demolatoare, față de 
lucrarea în formă asociativă a 
terenurilor deținute în 
proprietate. Ajunși în fața unor 
greutăți imposibil de depășit, în 
condiții de vârstă înaintată, de 
decapitalizare accentuată și fără 
dotare tehnică, care în cele mai 
multe cazuri cuprinde pentru 
multe gospodării doar sapa, 
secera și coasa, la care se mai 
pot adăuga și impozitul pe 
proprietate, cât și contribuția la 
asigurările sociale, mulți 
proprietari de pământ sunt acum 
dispuși să abandoneze o parte 
din suprafețele care consideră că 

^le împovărează și mai mult viața.
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Tinerii se mai I 
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întorc în sat
“Cu bucurie am primit 

vestea că perechea de tineri 
care au avut recent nunta în 
satul Hățăgel se va stabili la 
noi, la Densuș (în prezent 
locuiesc la bloc în Săcel)” - ■ 
afirma dna Loredana Bogdan, I 
secretara Consiliului local.Tot 
de la dumneaei am aflat că la 
Peșteana s-au întors de la oraș 
la casele natale două familii și 
anume una din Orăștie (Silviu 
Zapodeanu) și cealaltă din 
Deva (Dionisie Socaci), având 
aici gospodării frumoase.

INVESTIM IN CASA UMIRF
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După ce- a funcționat cu 
rezultate promițătoare câțiva ani, 
asociația din localitate care 
cuprindea peste 200 ha este pe 
cale să intre în blocaj, fapt 
atestat și de luarea în cultură a 
numai 80 de ha pentru acest an, 

In comuna Beriu
cauza constituind-o lipsa acută 
de bani. Cupoanele, așa 
anemice cum sunt ele, nu au 
prea ajuns la asociație, fiecare 
proprietar reținându-și pentru 
terenul ce-l lucrează nemijlocit 
cupoanele agricole primite, 
pentru a-și acoperi nevoile legate 
de Executarea mecanizată a 
lucrărilor agricole, de procurarea 
îngrășămintelor sau erbicidelor. 
în plus, asociația a mai avut niște 
cheltuieli cu cumpărarea utila
jelor de la fosta secție de meca
nizare a agriculturii - 5 tractoare, 
3 combine și alte utilaje, partea 
FPS' reprezentând 28 de mili
oane lei.

AJUTOARELE 
ÎNTÂRZIATE CU 

TREI LUNI
La nivelul comunei Densuș, 

ajutoarele sociale sunt achitate în 
prezent pe luna mai, plata fiind 
întârziată cu trei luni.

Sunt 'In plată" 51 de persoane 
în toate cele șapte sate, față de 
225 câte erau în octombrie '96, 
numărul scăzând deoarece în 
urma anchetelor întreprinse de 
consiliul local au fost suspendați 
de la aceste ajutoare toți cei care 
aveau alte venituri. Beneficiarii 
de ajutoare, apți de muncă, au 
lucrat la întreținerea unui scuar, 
amenajat pe ,drumul spre 
biserică.

în altă ordine de idei - cum 
aprecia interlocutorul - este 
destul de neplăcută și 
apăsătoare situația de a lua 
credite de la bancă, tot mai multe 
firme, în special din agricultură, 
ferindu-se să contracteze 

împrumuturi din cauza dobânzilor 
înrobitoare.

Alte necazuri cu care se 
confruntă producătorii agricoli 
constau în imposibilitatea 
desfacerii produselor agricole, în 
special a grâului, ceea ce îi 
dezorientează chiar și pe 
specialiști în privința alegerii 
structurii de culturi. De dorit ar fi 
ca în fiecare an, înainte de 
semănat, să se știe un preț minim 
la care poate să fie vândută 
recolta. Doar semințele mai au 
ceva căutare, însă nici 
producerea acestora nu este 
chiar profitabilă în condițiile când 
cu greu se mai pot aplica

• • •

• S-au căsătorit, la Densuș, până la această dată, cinci perechi 
de tineri, urmând ca în scurt timp alte două familii să fie 
întemeiate. între cei care recent au spus “da” în fața ofițerului 
stării civile sunt Adinei Grădiștean și Natalia Gordean din Ștei, 
dar și Drigălin Ilioni din Densuș cu fenica Anișoara Talfeș din 
Boița (Răchitova). Să le fie casa Casă!

• S-au născut în acest an la Densuș doar șase copii, în vreme 
ce numărul deceselor este de patru ori mai mare.

. Am străbătut strada mare 
din Ilia în căutarea unui 
magazin care desface 
rechizite școlare. La librăria 
“Eminescu” este închis de 
peste un an, la “Papetăria 
Coca” se vând... haine, 
încălțăminte. M-a îndrumat un 
co-piiaș la SC “Dana”, 
spunându-mi: “Acolo găsiți, 
că-i și magazin cu de toate, și 
cofetărie pentru noi, și-i tare 
frumos!”

Pe fațada nouă a unei 
clădiri, o firmă luminoasă ne 
face cunoștință cu “SC Dana 
SRL. Cofetărie. Magazin uni
versal”

De la intrare impre
sionează ordinea, curățenia, 
bunul gust. “Sunt de toate”, 
cum a spus copilașul, darîntr- 
un aranjament care e plăcut la 
vedere și care ține seamă și de 
cerințele comerțului.

- Bună ziua, cu ce vă putem 
servi - ne întâmpină dna Tița 
Alba. Aici, în vitrina frigorifică 
avem mezeluri proaspete și, 
după cum observați, sunt la 
prețuri accesibile, tot aici 
avem produse alimentare, iar 
dincoace, articole de uz 
casnic, de papetărie, 
cosmeticale, confecții. în 
încăperea din stânga e 
cofetăria. Dar, vă rog, intrați. 
Găsiți la noi pateuri proaspete, 
prăjituri de casă și de 

^cofetărie, tort, înghețată,

tehnologiile specifice. Spre 
exemplu, acum, în toamnă nu 
se știe cât teren se va mai 
cultiva, neexistând nici cel 
puțin fondurile neceșare 
procurării semințelor. Nici 
faptul că s-a oprit procurarea 
motorinei pe cupoane nu este 
o măsură care să încurajeze 
agricultura, fapt ce se constată 
și prin stadiul mult întârziat al 
arăturilor.

Probleme serioase ridică și 
nivelul recoltelor, având în 
vedere că de ani de zile nu se 
mai face fertilizare naturală, că 
nici îngrășăminte chimice nu 
se mai aplică. în astfel de 
condiții se înțelege de la sine 
că nici producții competitive 
sub aspect economic nu se pot 
obține.

Fără o intervenție clară și 
susținută pentru redresarea 
situației agriculturii românești 
satele noastre vor fi tot mai 
sărace, iar formarea mult 
promisei clase de mijloc din 
rândul agricultorilor va fi mereu 
amânată.

" ■ *

sucuri..La noi nu se servesc 
băuturi alcoolice. Pot, așadar, 
să vină și copiii să mănânce 
în liniște o prăjitură, să bea un 
suc. Pentru fumători am 
amenajat alături un separeu. 
Acolo servim cafeluțele pentru 
fumători.

La cele 6 mescioare din 
lemn sunt și copii, și aduiți. 
Dna Florica Avram e ca 
argintul viu. Servește clienții 
și aici, și în separeul unde se 
fumează. Coloritul primă- 
văratic al mobilierului, al ușilor 
și pereților, lambriurile din 
lemn în nuanța lui naturală dau 
o ambianță deosebit de 
plăcută și acestei încăperi. De 
altfel, prospețimea, bunul 
gust, noul te întâmpină în 
fiecare încăpere, chiar și în 
laborator, bucătărie, magazie.

Oamenii satului trec cu 
plăcere pragul acestei unități 

- comerciale aliniate la 
standardele unei localități 
așezate în apropierea “Șoselei 
naționale”.

- Am investit, e adevărat, 
dar am investit în casa 
noastră, ne spune dna Livia 
Tămaș, administratorul 
societății, soția domnului 
Trandafir Tămaș, patronul. Am 
cumpărat această clădire și 
ne-am străduit să-i dăm 
înfățișarea și utilitatea de care 
are nevoie astăzi comerțul. Noi 
am dorit să producem, nu să

Și un Agromec privatizat 
se descurcă greu

Discuția purtată recent cu dl • 
ing. Virgil Tudan, director al S.C. 
Agromec Geoagiu, unitate care 
acum este privatizată, ne-a edificat 
asupra a o serie de probleme cu 
care se confruntă firma, având în 
vedere conjunctura actuală a 
economiei de piață. Pornind de la 
faptul că agricultura se confruntă, 
de la un an la altul, cu probleme 
din cele mai diverse, neașteptate 
și complexe, s-au căutat soluții 
pentru a continua activitatea chiar

ÎN CONDIȚII DE
CONCURENTĂ PUTERNICĂ
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ș/ în situația când firma nu mai are 
vocație la credite și nici nu este 
stimulativă, sub nici o formă, 
metoda de a face împrumuturi la 
bancă.

Concurența în zonă este 
deosebită dacă avem în vedere că 
în proprietatea particularilor se 
găsesc - în comunele Geoagiu și 
Romos - mai mult de 180 tractoare, 
20 de combine și o gamă largă de 
alte utilaje. într-o asemenea 
situație s-au făcut eforturi susținute 
pentru a asigura buna funcționare 
a utilajelor din proprietatea 
Agromec, deoarece numai așa se 
pot realiza veniturile necesare 
acoperirii plății celor 26 milioane lei 
cât reprezintă rata anuală a datoriei 
față de FPS.

Cu toate că este foarte greu 
de știut spre ce culturi este mai 
profitabil să te orientezi, ținând 
seama că grâul nu mai are căutare 
pe piața internă sau la export, s-a 
pus miza pe cultivarea grâului și 
orzoaicei pentru sămânță, 
orientare ce s-a dovedit a fi 
aducătoare de satisfacții, deoarece 
s-au valorificat peste 110 tone 
sămânță ce a rezultat de pe 
suprafețele angajate sub formă de 
arendă.

!n același timp o reală 
promisiune sunt și culturile de

Pagină realizată de
Estera SÎNA, Lucia LICIU, Nicolae TfRCOB

Foto: Traian MÂNU

aducem marfă dintr-o parte 
și s-o vindem în alta. Vrem 
să facem producție, și 
facem. Laboratorul nostru 
este de acum recunoscut, se 
fac la noi comenzi pentru 
nunți, pentru botezuri, 
pentru diferite evenimente. 
Personalul magazinului este 
compus din 7 persoane - 
două în magazin, două în 
cofetărie, trei în laborator. 
Lucrează o zi și o ziî în 
magazin, Ecaterina Alba și 
Adriana Abrudan, în 
cofetărie - Florica Avram și 
Angelica Rus, în laborator 
Mioara Cărmăzan, Ana Belea 
și Angelica Tămaș. Sunt de 
meserie, au lucrat până nu 
de mult la laboratoarele din 
Deva. Au venit aici că-s mai 
aproape de casă. Lucrăm și 
sâmbăta și duminica. Și ne 
străduim să fie mulțumiți și 
cumpărătorii și personalul 
nostru. Cu personalul din 
unitate sunt rudă: soră, 
verișoare, nepoate, fină. Dar 
la serviciu suntem colege, 
ne facem datoria în așa fel 
încât să fim noi însene 
mulțumite. Uneori e greu. 
Dar fără efort nu se 
poate.Ținem seamă de 
părerile celor pe care-i 
servim și ne adaptăm la nou 
din mers. Și am început să 
simțim că investiția dă 
roade. 

floarea soarelui, care ocupă 40 
de ha, precum și de sfeclă de 
zahăr, căreia i-au fost destinate 
10 ha, acestea găsindu-și 
valorificare pe baza contractelor 
încheiate cu beneficiarii, ei fiind,

■ cum ni s-a spus, Comcerealul și 
fabrica de la Teiuș.

■Ca și de la alți conducători 
de firme cu profil pentru 
mecanizarea' agriculturii, am 
desprins că și în cazul S.C. 
Agromec Geoagiu măsura ce s-

a luat de a nu se mai distribui 
motorină pe cupoanele agricole 
de toamnă este de natură să dea 
o nouă lovitură agricultorilor care 
nu au alte resurse bănești pentru 
a-și procura combustibil. Dovada 
concretă a efectului neașteptat 
de distructiv al măsurii respec
tive o reprezintă faptul că la 
această dată nu sunt arate 
pentru însămănțările de toamnă 
decât suprafețe simbolice, ceea 
ce nu constituie nici pe departe 
un semnal favorabil pentru 
recolta anului 1999. Dacă la 
aceasta mai adăugăm și faptul 
că decapitalizarea unităților 
agricole constituie un serios 
handicap în asigurarea 
îngrășămintelor, erbicidelor și 
respectarea tehnologiilor ce 
asigură obținerea unor rezultate 
performante, avem imaginea 
clară a stării actuale a agriculturii 
românești care se zbate între 
subzistență și faliment total. 
Dacă factorii de decizie nu-și 
întorc fața spre agricultorii 
autohtoni, dacă parlamentarii și 
guvernanții tratează agricultura 
ca și până acum ca pe o 
cenușăreasă nu este de mirare 
că în anul următor vom asista la 
o înfometare tot mai accentuată 
a românului de rând.

în perioada 16-23 august a 
funcționat în Densuș o tabără 
de arheologie a fundației 
“Sfântu Andrei”. Treizeci de 
persoane (între care studenți la 
arheologie și ingineri arheologi 
din diferite orașe ale țării - 
Constanța, lași,. București și 
Cluj) au făcut săpături pe locul 
numit Valea Bisericii. Inițiativa 
a pornit de la părintele Daniel, 
care presupunea existența îft 
acea zonă a unei vechi biserici.

ARHEOLOGIE
.... ____J

Tabăra era instalată la Câmpu 
lui Neag - spunea dna 
Loredana Bogdan - și 
întâmplarea a făcut ca inginerul 
Ovidiu Talpaș, responsabil al 
grupului, să aibă un dialog cu 
părintele Daniel și, astfel, au 
început apoi, benevol, 
săpăturile.

Timp de o săptămână au 
defrișat locul și s-a săpat atât 
cât a fost posibil. S-a 
descoperit colțul unei vechi 
cetăți, care se presupune aă ar 
fi o veche cetate dacică, dBfând 
de circa 4000 de am, în 
interiorul căreia ar fi fost o 
biserică. S-a dovedit și 
existența câtorva morminte.

Deocamdată arheologii s- 
au retras, urmând ca un alt 
grup să vină să continue 
lucrările de cercetare.



1 SEPTEMBRIE 1998 Cuvântul liber
■ ■ ■ . - - ...................................

La Consumcoop Hațeg 

“Nu ne sperie 
concurenta”

ORDONANȚA PRIVIND 
FUNCȚIONAREA CABINETELOR 

MEDICALE
- Cooperativa de consum 

Hațeg - spunea președintele 
acesteia, dl Gheorghe lonescu - 
își desfășoară activitatea în patru 
comune și anume Unirea, 
Răchitova, Suntămăria-Orlea, 
Totești și aproximativ pe o treime 
din raza orașului Hațeg. Salariațir, 
în număr de 104 (cam tot atâția 
au fost și la 31 dec. '89, 
considerând că este un lucru 
pozitiv faptul că n-am disponibilizat 
personal), își desfac mărfurile, 
aprovizionate cu sprijinul 
conducerii cooperativei, în condiții 
civilizate.

Desfacerea de mărfuri, numai 
în orașul Hațeg, a înregistrat în opt 
luni care au trecut din acest an 
valoarea de 2,5 miliarde lei, iar în 
satele comunelor amintite volumul 
desfacerii a fost de 750 milioane 
de lei, ceea ce situează 
cooperativa pe locul doi pe 
“Federalcoop". Ne-am axat pe 
mărfuri căutate cum sunt zahăr, 
ulei, sare, pe care le-am adus di
rect de la furnizori. Pentru locuitorii 
satului Răchitova, prin efortul 
propriu al cooperativei, s-a 
construit o brutărie.

Unitățile reprezentative din 
Hațeg au fost pregătite pentru 
sezonul de vară și, respectiv, 
pentru toamnă-iarnă, făcându-se 
amenajărijnterioare și exterioare.

S-a acordat atenție 
îmbunătățirii condițiilor oferite de 
popasurile turistice “Zimbrul” și 
hanul “Bucura”, acesta din urmă 
posedând locuri de cazare. Aici, 
lunar, media realizărilor este de 
24-28 milioane de lei. Aceasta se 
datorește faptului că unitatea 
posedă camere cu baie, cu apă 
curentă, iar pentru sezonul iernii 
se preconizează să se introducă 

■- 

un sistem modern de încălzire 
centrală.

- Ce noutăți ar mai fi în 
activitatea cooperativei?

- în Hațeg s-a deschis re
cent magazinul "Galeșu”, unde 
locuitorii orașului pot să-și pro
cure mărfuri și cu plata în rate - 
și anume mobilă de toate 
tipurile, frigidere, televizoare.

Aș vrea să mai adaug faptul 
că, în scopul creșterii eficienței, 
la hanul “Bucura” și restaurantul 
“Zimbrul”, ca perspectivă, am 
încheiat un contract de 
colaborare cu postul local de 
Radio T5 ABC pentru 
organizarea unor seri distractive 
care vor fi transmise direct de 
unitățile amintite; la aceste seri 
așteptăm atât tinerii cât și pe cei 
mai în vârstă.

- în Hațeg mai fac comerț și 
alte societăți cu capital de stat 
sau privat. Deci, există 
concurență serioasă.

- Nu ne sperie concurența 
aceasta de după ’89. Am fost 
tot timpul preocupați să ne 
dezvoltăm baza tehnico- 
materială, să asigurăm un climat 
favorabil activității comerciale în 
cadrul unităților noastre. Drept 
dovadă este faptul că unitățile 
sunt corespunzător dotate și 
zilnic sunt vizitate de către mulți 
cumpărători, respectiv clienți din 
oraș sau care se află întrecere 
prin Hațeg. Elocventă este însă 
cifra de afaceri amintită. Mai 
rețineți că unitatea noastră nu 
are datorii către bugetul de stat, 
lunar obligațiile noastre 
însumând 35-38 milioane de lei.

Discuție consemnată de 
Estera SÎNA

Guvernul ne-a mai făcut 
o bucurie

Executivul a adoptat săptămâna trecută o hotărâre pentru 
modificarea prețului energiei termice livrate populației, care crește 
de la 87.000 lei/Gcal, la 89.000 lei/Gcal.

Acest tarif intră în vigoare începând cu luna august 1998 și 
cuprinde atât prețul producătorului, cât și tariful pentru 
distribuție.

Hotărârea modifică HG 239/1997 privind stabilirea nivelului 
maxim al prețului la care energia termică poate fi livrată populației.

Înființarea agenției
NAȚIONALE A MEDICAMENTULUI*

Guvernul a aprobat înființarea 
Agenției Naționale a Medicamentului, 
prin reorganizarea Institutului pentru 
Controlul de Stat al Medicamentului și 
Cercetării Farmaceutice “Petre lonescu 
Stoian”, din subordinea Ministerului 
Sănătății.

Noul organism va deține controlul 
asupra calității medicamentelor și a altor 
produse de uz uman, autorizând și 
înregistrând producția, importul, dis
tribuția și utilizarea medicamentelor 
admise în România. Autorizarea se 
certifică, potrivit ordonanței, prin cer
tificatul de înregistrare sau autorizația de 
punere pe piață, eliberate de Agenție.

Agenția Națională a Medica
mentului are dreptul de a iniția și propune 
Ministerului Sănătății, spre autorizare, 
norme, instrucțiuni și alte reglementări 
obligatorii, legate de asigurarea calității 
medicamentelor și a altor produse de uz

Banc Post lanseaza 
i 
i 
i 
i

cârdul “Millenium”
Banc Post a lansat oficial 

săptămâna trecută cârdul "Millenium”, 
jemis în sistem Europay, informează un 
.comunicattransmis agenției MEDIAFAX 
|de către Banc Post.

I Cârdul va putea fi utilizat pe 
‘teritoriul României, numai pentru 
|operațiunile de decontare în lei. în 
I străinătate, cârdul poate fi utilizat pe 
baza convertibilității leului, pentru 

(operațiunile în valuta fiecărei țări, cu 
'decontarea lor în dolari SUA, din 

uman. De asemenea, Agenția va 
elibera certificate de înregistrare și 
autorizații de punere pe piață a mai 
multor categorii de produse (medi
camente, precum și produse fito- 
farmaceutice, parafarmaceutice, 
cosmetice, stomatologice, radio- 
farmaceutice, homeopate și dietetice).- 

în atribuțiile Agenției mai intră 
controlul aplicării produselor legale 
privind calitatea produselor men
ționate, precum și realizarea unor 
soluții chimice legate de efectele 
utilizării acestora. în plus, Agenția 
Medicamentului este însărcinată să 
întocmească o serie de acte privind 
utilizarea sau distribuția produselor 
medicamentoase de uz uman. Lista 
medicamentelor eliberate fără 
prescripție medicală sunt a celor cu 
condiții speciale de eliberare și 
altele.
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disponibilitățile în lei existente în contul 
de card, la cursul de schimb leu/valută 
al Banc Post. în afara României, 
cartea de plată poate fi utilizată numai 
pentru operațiuni curente și nu poate 
fi folosită pentru efectuarea de operații 
de capital.

Suma minimă pentru des
chiderea contului de card “Millenium" 
este de un milion lei, taxa de emitere 
a cârdului fiind de 30.000 lei. Soldul 
minim permanent în cont este de 20%.

Guvernul a adoptat o ordo
nanță privind funcționarea ca
binetelor medicale, care 
creează premisele descentra
lizării serviciilor de asistență 
medicală primară sau de spe
cialitate ambulatorie.

Ordonanța de Guvern pre
vede înființarea cabinetului 
medical ca instituție de 
asigurare a asistenței medicale 
primare de medicină generală, 
stomatologie sau de specia
litate. Actul de constituire este 
Certificatul de înregistrare în 
Registrul unic al cabinetelor 
medicale, aflate în adminis
trarea autorității sanitare pu
blice.

Cabinetele medicale se pot 
înființa în cadrul unităților 
sanitare existente sau în mod 
independent, în spații auto
rizate, încheiate sau conce
sionate medicilor. Cabinetele 
se supun controlului exercitat 
de Ministerul Sănătății, prin 
unitățile subordonate și au

Trei luni intr-o sală
de așteptare

Un turist canadian de origine 
nigeriană care a petrecut trei luni 
într-o sală de așteptare din aero
portul Narita din Tokyo a sfârșit 
prin a fi cazat în centrul de de
tenție al capitalei japoneze, 
transmite AFP.

Posesor al unui pașaport ca
nadian, Michael Omame (38 de 
ani) a fost interpelat de poliție în 
sala de așteptare a aeroportului 
nipon pentru că îi expirase viza 
turistică vălabilă pentru 90 de 
zile. El sosise în Japonia la sfâr
șitul lunii mai, fără să aibă nici un 

obligația de a menționa, în 
denumirea lor, specificul 
activității desfășurate.

Activitatea cabinetelor 
medicale este asigurată de 
către medicii de medicină 
generală - medici de familie, 
medici stomatologi, specia
liști, precum și de alte 
categorii de personal medical 
acreditat.

Profesia de medic poate fi 
exercitată atât în cadrul unui 
cabinet medical individual cât 
și în asociere (cabinete gru
pate ori asociate, societate 
medicală constituită din doi 
sau mai mulți medici 
asociați).

Ordonanța va permite, de 
asemenea, privatizarea ca- 
bintelor din sistemul public. 
Cele constituite în baza altor 
reglementări au obligația de a 
se adapta la noile condiții de 
funcționare, în termen de 
șase luni de la apariția ordo
nanței.

ban asupra lui. Imediat după 
sosire, Omame s-a instalat în 
sala de așteptare cu toate ba
gajele, susținând că urmează să 
primească de la un prieten un 
bilet de avion pentru Nigeria.

Autoritățile aeroportuare au 
abandonat orice încercare de a- 
I expulza din incinta aerogării, 
pentru că Omame nu deranja pe 
nimeni. în cele trei luni cât a 
așteptat biletul pentru Nigeria, el 
s-a împrietenit cu personalul 
aeroportului, de la care primea 
mâncare și bani.

Conectarea e neprețuită. 
De aceea, acum e gratuită!

CONECTARE
GRATUITĂ

Până la 17 octombrie,
ai conectare gratuită

pentru orice tip de abonament CONNEX GSM. 
Ești ca și conectat!

Vino la cel mai apropiat magazin sau dealer CONNEX GSM.

www.connex.ro

http://www.connex.ro


Cuvântul liber

C VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând loc de casă și livadă cu 
pomi fructiferi. Tel. 7S1729 (5519)

• Vând un hectar pădure, sat 
Almașu Mic, comună Peștișu Mic, 
nr.tel. 671698 (7244)

• Vând casă, cu anexe și 
grădină, preț avantajos Sîntămăria 
de Piatră. Tel. 731729 (5519)

• Vând apartament 3 camere , 
două băi, Orăștie, Mureșului, 40 
milioane lei, tel. 094/568944 (6068)

• Vând tractor L 445, U 650 M, 
utilaje agricole. 625941, după 17 
(5528)

• Vând Opel Kadett 1,6 Diesel, 
1986. Informații 231295, orele 8- 
16, sau 092518232 (5515)'

• Vând carosată Raba, cu 
cabină dublă, MAN, motor turbo, 
cutie cu gheveu, punte ungu
rească, în stare foarte bună de 
funcționare. Informații Șugag, tel. 
180, jud. Alba. (8996)

• Vând două tractoare de 45 și 
33 CP. Tel. 723123 Hunedoara. 
(8995)

• Vând motocultivator, conge
lator, televizor, vibrator, bicicletă 
medicinală, uscător rufe. Tel. 
212463(5545)

• Vând parchet stejar, fag, di
verse, uscat, preț negociabil, 
cantități nelimitate. Tel. 241468, 
după ora 18 (6064)

• Vând la jumătate preț ferestre 
cu și fără rulouri, uși diferite modele 
și mărimi, diverse obiecte sanitare. 
Deva, A. Vlaicu, 19(5505)

• Vând ladă frigorifică 300 kg, 
filtru cafea, mașină spălat Alba Lux 
9, ambalaje bere-Cola. Tel. 225285 
(5521)_________________________

• Vând oțel beton diametrul 6 - 
2965 lei/kg, diametrul 8, 10, 12 - 
2805 lei/kg. Tel. 213637 (5523)

• Vând linie de fabricat în
ghețată pe băt. Tel. 058 812049 
(5520)

• Vând două juninci Holstein, 
prima fătare, Orăștie, Petru Maior, 
84, familia Vlaicu. (6069)

• Vând planșetă proiectări, 
biciclete, motor bicicletă, motoretă 
Simson, Jawa. Tel. 054/242723 
(6070)

ÎNCHIRIERI

• închiriez sau vând apartament 
2 camere, amenajat privatizare, 
Deva, Aleea Romanilor, bl. 22, aD.3. 
Tel. 623660. (6061)

• Caut de închiriat apartament 
în Deva. Tel. 650977( 5518)

• Caut de închiriat garsonieră, 
sau apartament 2 camere. Tel. 
221770, orele 8-14,30(5525)

Marți
//iM^Sseptembrie 

TVR ■,
8.55 Concursul de

admitere la liceu, clasa a IX- 
a, sesiunea septembrie ‘98
9.10 TVR Cluj-N. 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Lumină din lumină (ed. 
specială) 13.00 Natacha (s/r)
14.10 Santana Barbara (s/r) 
15.00 Pași spre victorie 16.00 
Em. în limba maghiară 17.00 
Chaplin unicul (do) 17.30 în 
flagrant 18.00 Lumină din 
lumină (ed. specială) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo 21.00 Amintiri (dramă 
RFG 1973) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Avocatul 
poporului

8.25 S.O.S. Patrimoniul (r) 
9.00 Ba^watch (s/r) 9.50 Un 
cântec pt. fiecare 10.00 în fața 
dv. (r) 11.00 Lumea sălbatică

11.30

• SC Fincont-Audit SRL ofer 
servicii în domeniul financiar- 
contabil, în Deva și Hunedoara. 
Informații la tel. 711451 (7055)

• Angajez șofer categoriile C și 
E. Tel. 094524456sau211807 (5527)

• Transport persoane Bekes- 
csaba. Tel. 069 222259 (5508)

• SC angajează pentru stație 
benzină în Petroșani persoane cu 
vârste cuprinse între 20-30 ani. 
Trimiteți CV și referințe pe adresa 
Vîlceanu Remus, str. Buciumului, nr. 
125, Craiova, Dolj, 1100. (8992)

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotentă, ejaculare rapidă, 
tratamentul 189000.01 6376273, 
092 342629. (f)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Zară Daniel. îl declar nul. (8995)

• Pierdut diplomă bacalaureat 
seria F nr. 25307, înregistrată la nr. 
7/1974, eliberată de Grupul Școlar 
"Grigore Moisil" Deva, pe numele 
Cardoș loan. O declar nulă. (7219)

COMEMORĂRI

• Până ieri erai printre noi, vesel 
și iubitor, dar de șase luni ai plecat 
în eternitate, lăsând în urmă durere 
și tristețe, dragul nostru

BORIS TOLOCICĂ
Dumnezeu să te odihnească în 

pace I Te plâng mereu nemângâiați 
soția, copiii și nepoții. (5526)

DECESE

• Mulțumim conducerii și colegilor 
de la FTDEE și FREE Deva, precum 
și tuturor celor care au fost alături 
de noi la dureroasa despărțire de 
dragul nostru soț și tată

VIOREL TRIPON
Ne vor lipsi mereu dragostea, 

bunătatea și ocrotirea lui și va 
rămâne pentru totdeauna în sufle
tele noastre zdrobite. Dumnezeu să- 
I odihnească. Marica și Iulian. (5516)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm dispariția din viață a celui 
care a fost un bun și iubitor soț, 
socru și bunic

It. col. (r)FLOREAN SULAREA
Soția, nurorile și nepoții. (5538)

Prefață la Festivalul Internaț. 
„George Enescu” (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.00 
Nimic sfânt (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 
15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Santa Barbara (s) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rupl 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do)20.10 Natacha (s) 
21.00 Fotbal Meci amical, 
echipa de tineret: România - 
Germania (d, București) 
23.05 Pelerinaje

ANT5MAI
10.25 Animal Show (s) 

11.00 Caracatița (s/r) 12.00 
Omul cu o mie de fețe (s/r) 
13.00 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? (div./r)
13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15.10 Dr.

PÂINE SI CIRC
Vine toamna. încep școlile, dar 

și stagiunea de toamnă a spec
tacolului din Parlament cu festi- 
vismul și poleiala lucrului fals care 
să pară veritabil pentru alegătorul 
spectator. Dacă în vremea copi
lăriei circul ne fascina cu feeria 
lui, azi actorii parlamentari își joacă 
rolul prost și cu încetineală, 
atrăgând huiduielile celor care s- 
au mai amăgit pentru încă patru 
ani. Și uite așa, încet dar sigur, 
disperarea începe să ia locul 
speranței, iar starea de lehamite 
devine sentiment național.

Parlamentul, spectacol trist 
care lâncezește între două va
canțe fără semne ca în viitorul 
apropiat să-și redreseze tempoul 
de lucru, își mărginește activitatea 

Ja aprobarea unor documente deja

----------------------- '

Informații din 
Băita5

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL 

RECE
Mai sunt doar două săptămâni 

până la începerea noului an școlar. 
Cum vremea se anunță de pe acum 
a fi destul de rece, Primăria comunei 
Băița a achiziționat din timp masa 
lemnoasă necesară încălzirii tuturor 
școlilor de pe raza comunei. 
Urmează ca la nivelul fiecărei școli 
să se organizeze acțiuni de tăiere 
și depozitare a lemnelor.

AJUTOARE PENTRU 
SINISTRATI•

Inundațiile din vara aceasta 
au afectat și în comuna Băița o 
mare parte din terenurile agricole, 
dar și numeroase gospodării. 
Familiilor sinistrate li s-au întocmit 
actele necesare în vederea 
obținerii de ajutoare materiale. Pe 
lista celor care au întins o mână 
de ajutor populației afectate se 
înscriu și Primăria Lupeni, între
prinderea de panificație Craiova 
precum și numeroși agenți 
economici care au contribuit cu 
pachete alimentare, îmbrăcă
minte și încălțăminte. De aseme
nea, inundațiile au distrus drumul 
de acces în satul Trestia; prin grija 
autorităților locale covorul de 
asfalt a fost refăcut pe o porțiune 
de 1,5 kilometri. în scop preventiv, 
Oficiul de Gospodărire a Apelor 
a introdus un excavator care a 
decolmatat pârâul Căian pe o 
distanță de 300 m. Urmează ca 
într-o scurtă perioadă de timp să 
aibă loc decolmatarea întregului 
curs al pârâului, precum și 
executarea îndiguirilor de protec
ție în zonele caselor afectate.

Cristina ClNDA

Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16.05 Iluzii (s) 
18.00 Decepții (s, ep. 14)
19.30 Dallas (s, ep. 78) 20.20 
Rivers Edge (dramă SUA 
1986) 22.00 Hombres - 
Războiul sexelor (s, ep. 59) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 31)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/ 

r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10.45 Midnight Run (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Q&A (f. p. SUA ’90) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano (s, ep. 110) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Familia Bundy (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 
Pensacola - Forța de elită (s, 
ep. 10) 21.15 Chicago Hope 
(s, ep. 29) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 147)

r
ratificate, a unor legi strâmbe și 
strâmte care în momentul aplicării 
duc la o brambureală generală, sau 
a ajutoarelor pentru sinistrații unde 
vremea și vremurile i-au depășit. 
Totul pare desprins dintr-un spațiu

Comentarii

unde axele de coordonate au fost 
inversate, unde acțiunea parla
mentarilor se diluează într-un 
spectacol grotesc și prost al cărui 
cost exagerat îl plătim din impozite 
și taxe pe supraviețuire. Se mizează 
prea mult pe faptul că românul, ființă 
mioritică, este structural bun și blând 
și că mămăliga nu explodează.

Vine toamna, vor începe mitin-

• *
Moment de cumpăna pentru dezvoltarea 

democratica a României?
Cu prilejul constituirii Filialei județene a Forumului Democrat din 

România, la care au participat recent la Deva Răzvan Teodorescu, 
președinte, Gelu Voican Voiculescu, secretar general, precum și alți 
membri marcanți ai Forumului - a fost prezentat și "Apelul membrilor 
fondatori ai Forumului Democrat din România."

■ Din conținutul acestui document am reținut câteva chestiuni de 
larg interes.

•Apelul vine într-un moment de cumpănă pentru dezvoltarea 
democratică a României. Este nevoie ca acum, cât nu este prea târziu, 
oamenii care cred în valorile morale ale culturii democratice să acționeze, 
solidar și responsabil, pentru a garanta integrarea reală în Europa. 
•Membrii fondatori ai Forumului se adresează societății românești ca 
oameni care cred în idealurile de justiție și dreptate socială, convinși că 
așezarea democratică a societății românești este singurul răspuns în 
consonanță cu interesul național. • Se asistă la încercarea de a motiva, 
pseudodemocratic, mentalități și practici de tip autoritar. • în confuzia 
întreținută prin decizii administrative arbitrare, care blochează 
mecanismele democratice - viața publică stă sub semnul unor conflicte 
între grupuri de putere preocupate exclusiv de promovarea intereselor 
proprii. • Democrația construită pe absența programatică a alternativei 
și pe criteriul monopolului de opinie nu este democrație adevărată și nu 
poate duce decât la intoleranță, la exclusivism partizan, din care se 
hrănesc nonvalorile, impostura și extremismele. *A reapărut delictul de 
opinie, se alcătuiesc "liste negre", se practică denunțul și linșajul moral.

• în strânsă legătură cu fenomenele de involuție a vieții publice, 
membrii fondatori ai Forumului Democrat din România își exprimă 
îngrijorarea față de ceea ce se întâmplă în plan economic. Ei nu acceptă 
ca un "economism" fără orizont să impună o reformă în care 
considerentele prioritare să facă excepție de la elementara justiție socială 
și să condamne pe români la sărăcie și subdezvoltare. • Nu se poate 
accepta ca avuția națională creată prin truda și sacrificiile câtorva 
generații de români să devină obiect de tranzacție dubioasă, secătuind 
rezervele de viitor ale țării. • Fenomenul ascendent al corupției este 
combătut formal și declarativ, fapt ce îl fortifică și îl stimulează. • Forumul 
Democrat din România este îngrijorat de formele pe care le capătă 
ofensiva antiromânească în Transilvania și de posibilitatea ca, prin 
deteriorare? substanței sale economice, morale și culturale - România 
să-și piardă atributele suveranității sale naționale. • Forumul nu respinge 
reforma, ci orientarea acesteia. Se respinge calea fără de întoarcere pe 
care tinde s-o apuce "reforma cu spatele la zid". Actuala reforms) care 
s-a impus este împotriva interesului național, pe care unele cercuri de 
putere au acceptat-o fără obiecții. • în încheierea "Apelului" se arată: 
"Chemăm intelectualitatea română, toate forțele responsabile ale națiunii 
să depășească animozitățile personale, divergențele ocazionale, 
antipatiile ascunse sau chiar pe acelea declarate să ni se alăture în 
scopul realizării unui autentic "Forum Democrat", Pentru supraviețuirea 
României. Chemăm alături de noi pe toți cei hotărâți să-și asume 
răspunderea condiției lor, în tradiția binecuvântată din totdeauna a 
intelectualității acestei țări."

Valentin NEAGU

22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Midnight Run (s) 0.00 
Seaquest (s, ep. £8)

ACASA
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 Mis
terioasa doamnă (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Călărețul elec
tric (f/r) 16.00 Omul mării (s) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30 Con
cursul de ACASĂ 18.45 Din 
toată inima (s) 19.30 Desene 
animate 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 160) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Verdict: crimă! (s/r) 22.30 Neuf 
mois (co. Fr. 1994)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 

gurile de stradă și manifestările 
sindicatelor tot mai nemulțumite de 
nivelul de trai, dar și pentru a-și 
fundamenta statutul câțiva lideri 
sindicali care s-au cocoțat în 
copacul tranziției. Mișcărilor sindi
cale ferme ale "turbulentilori’ - cum 
au fost numiți de un membru al 
guvernului - li se va opune argu
mentul că frânează reforma. Da, 
mizeria, spectrul șomajului și al 
închiderii de fabrici frânează 
reforma și scoate oamenii în stradă. 
Refuzul reciproc de a se înțelege, 
violența de limbaj și manifestările 
pline de culoare ale sindicaliștilor 
care au depășit limita suportabilului 
duc la blocarea oricărui dialog cu 
guvernanții, dar și la crearea unei 
imagini a României în care circul 
politic, social și de tot felul începe 
să devină un surogat pentru lipsa 
unei vieți spirituale și materiale 
sănătoase.

Ing. Traian BUCUR
_____________________Orăștie j 

cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 
Rivalii (do) 21.20 Granița (f. 
a. SUA 1982) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe; în 

spatele ușilor închise 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 “Vorbiți 

aici!” (r) 06.30-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri lo
cale (r) 10.45-11.30 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.20 Știri lo- 

ANTHblA PDEVA 
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05- 
22.15 Știri locale (r)

Marți, 1 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Aveți ocazia să finalizați o 
afacere începută mai demult, 
ceea ce v-ar putea deschide 
noi perspective de câștiguri. 
Cu această ocazie veți reuși 
să demonstrați că sunteți 
capabili de fapte mari.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Energia dv. este foarte 
mare, dar trebuie canalizată cu 
grijă pentru a nu avea 
neplăceri. Nu vă asumați riscuri 
și înarmați-vă cu răbdare, 
indiferent asupra cărei 
probleme vă canalizați energia. 

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Sunteți neatent azi și riscați 
să faceți gafe. Este foarte 
posibil ca acest lucru să 
provoace o discuție cu unul 
dintre părinți. Până la urmă 
veți cădea la înțelegere.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Ați avea de făcut niște 
drumuri, dar comoditatea vă 
împiedică. Nu este cazul să 
forțați nota, ați făcut destule 
până acum, deci vă puteți 
permite și un ritm mai lent. 

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Cheltuielile pe care doriți să 
le faceți sunt exagerate. Ați 
face bine să vă gândiți că și 
mâine mai este o zi. 
Popularitatea dv. este la limita 
maximă. Atenție la tot ce faceți 
și nu vă asumați riscurile. 
O FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)

Ați dori să intrați într-un 
magazin și să vă cumpărați tot 
ce doriți. Dacă bugetul vă 
permite ați putea da curs acestui 
impuls atât de omenesc; dacă 
nu, nu aveți decât să munciți 
pentru a ajunge ia acest nivel. 
O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Dorința dv. de manifestare 
este foarte mare și nu este 
exclus să vă scape niște 
afirmații mai puțin adevărate. 
Cântăriți-vă bine vorbele pentru 
a nu face gafe ireparabile. 

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Sunteți nemulțumit pentru 
că munciți prea mult, iar șefii 
par a nu vă remarca 
întotdeauna. Nu vă grăbiți, 
toate la vremea lor. Evitați 
reacțiile bruște, căci vă pot 
costa mai mult decât credeți. 
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Sunteți neliniștit din cauza 
unor acte importante, dar vă 
veți liniști într-ur»târziu, când veți 
intra în posesia lor. Un telefon 
pe care îl așteptați nu mai vine, 
dar trebuie să aveți răbdare.
O CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1)

Aveți de luat bani de la 
serviciu. Un bun motiv pentru 
a colinda prin magazine și a vă 
reînnoi garderoba. Acasă veți 
fi primit cu laude, mai ales că 
ati luat ceva pentru fiecare. 
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Din punct de vedere 
sentimental sunteți cam 
nemulțumit. Nu aveți un motiv 
anume și totuși vă apasă un 
sentiment de nerealizare, de 
însingurare. Discutați cu 
persoana iubită.

O PEȘTI 
(19.11 ■ 20.1)

Telefoanele vor suna continuu. 
Veți fi nevoit să faceți câteva 
comisioane, pierzând ceva timp. 
Tatăl dv. va avea o problemă în 
care i-ați putea fi de ajutor; ip*
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Administratorul unic interimar al
S.C FARMACEUTICE "REMEDIA" SA Deva

Convoacă Adunarea Generală a Acționa-
1

rilor pentru data de 15 septembrie 1998, ora 10, la 
sediul societății din Deva, str. Dorobanților, nr.43, 
jud. Hunedoara pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 1 sep-> 
tembrie 1998, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Statutului societății în ceea ce 
privește administrarea acesteia.

2. Alegerea Consiliului de Administrație
3. Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 1998.
în cazul în care prima adunare nu este statutară, 

următoarea Adunare Generală se va tine în data de 
16 septembrie 1998, în același loc și la aceeași oră.

V«

Brașov
Firma Austriacă Schiedel, specializată în promovarea și 

vînzarea coșurilor de fum prefabricate, caută colaborator /reprezentant 
pentru județul Hunedoara. Firma oferă un venit atractiv fie bază 
de comision la vînzare. Profilul colaboratorului: inginer constructor, 
specializat Tn construcții civile sau instalații, cu contacte locale bune în 
domeniul cnnștnicțiilor. F«periența în domeniul vînzarilor constituie

S.C. COMAT DEVA SA
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.

ur> avantaj. Cei interesați sint rugați să sune la telefon: (168/414460, 
068/411030 sau 092274748, ing. Orban.

vremea
Vremea va fi în gene

ral frumoasă, dar răco
roasă noaptea și dimi
neața. Cerul va mai pre
zenta înnorări temporare. 
Vântul va fi slab la mo
derat, cu intensificări în 
zona ' montană. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între 4-12 grade, 
mai coborârte în estul 
Transilvaniei, iar cele 
maxime între 18-26 grade.

SC CETATE SA Deva
- angajează -

3 agenți comerciali.
Condiții de angajare: - studii medii, 

autovehicul proprietate personală.
Condiții de plată foarte avantajoase.
Informații suplimentare la telefoanele: 217937 

și 213356, biroul desfacere.

31 AUGUST

Cursurile incluse în a- 
ceastă listă au la bază co- 
tații ale societăților bancare 
autorizate să efectueze ope
rațiuni pe piața valutară. Pre
zenta listă nu implică obli
gativitatea utilizării cursurilor 
în tranzacții efective de 
schimb valutar și înregistrări.
■■■■■■ II «IIH

Idolar SUA 8924 lei
1 marcă germană 5040 lei
100 yeni japonezi 6289 lei
1 liră sterlină 14863 lei
1 franc elvețiăn 6137 lei
1 franc francez 1503 lei
100 lire italiene 510 lei

Consiliul 
local al 

municipiului 
Brad 
Anunță

Scoaterea la licitație 
publică în vederea în
chirierii terenului de 
210 mp, situat în Brad, 
str. Dacilor, în spatele 
blocului 9, în vederea 
amenajării unor parcări 
aiito acoperite (parcare 
existentă).

Licitația a se va 
desfășura în data de 
22.09.1998, ora 10, la 
sediul Consiliului local 
al municipiului Brad.

Relații suplimentare 
și înscrieri la Primăria 
municipiului Brad, ca
mera 23, tel: 054/650880.

In caz de neadjude- 
care se va organiza lici
tație în fiecare zi de marți 
până la adjudecare.

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

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

Angajează
SECRETARĂ

Condiții;
* studii medii sau superioare;
* vârsta maximă - 30 ani;
* cunoștințe limba engleză - nivel mediu; 
•cunoștințe operare PC (Word, Excel, Power Point).
Cererile se depun la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr.5, până la data de 8 

septembrie. '
Informații suplimentare la tel: 225076, fax: 227110.

de. QSSxwti luniA S >4.

Lider mondial pe piața de băuturi răcoritoare
Daca sunteți o persoană dinamică, dar cu toate acestea 
nu vi s-a oferit oportunitatea desăvârșirii carierei dv 

adresați-vă companiei noastre care angajează: 
AGENT VÂNZĂRI SI DEZVOLTAREA PIEȚEI

Condiții:--------------------------------y----------

• pregătire universitară;
• vârsta maximă - 30 ani;
• stagiul militar satisfăcut;
• permis de conducere;
• disponibilitate la călătorie;
• calități organizatorice, inițiativă, moralitate;?
• abilități în promovarea și comercializarea

unui produs.
Compania noastră vă oferă:

• perspectiva unei cariere solide într-un mediu deschis 
oricăror idei noi;

• salariu atractiv;
• cursuri de perfecționare profesională;
• posibilitatea de a deveni membru al unei echipe tinere și 

dinamice.
Cererile se depun la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr.5, până la 

data de 8 septembrie a.c.
Informații suplimentare la tel: 225076, fax: 227110.

•îhwrtotoi i I;
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;

Mucrări de instalații sanitare și încălzire centrală; 
^lucrări de izolații și protecții anticorozive; 

lucrări de instalații electrice;
^lucrări de pardoseli și placare a pereților; 
^lucrări de zugrăveli și vopsitorii.
0 LUCRĂRI DE INVESTIȚII
1>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

Prejmri mici - oferta mare!

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

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

Electrocasnice: 
B aspiratoare, 

rafetlere, 
" filtre, 
Q hote, 
IS mașini spălat vase 

Ărcopal și Cristal Franța 

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

tel: 054-24.74.96.

Prețuri minime doar la PROTEUS IMPEX SRL Orăștie.

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 ÎMPACHETATr

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

‘Ptețu-’tc fâstiz ewewiettță!

Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420.
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Se va constitui marele Partid National Liberal ?
Sâmbătă, 29 august a.c., la Primăria 

municipiului Deva, Filiala județeană a PNL 
a organizat o conferință de presă la care 
a participat Valeriu Stoica, prim- 
vicepreședinte al PNL, ministrul justiției. 
Au fost de față, de asemenea, membri 
din conducerea filialei.

Cu toate că di Valeriu Stoica, a 
preferat o discuție mai mult politică, ziariștii 
au pus o seamă de întrebări legate și de 
funcția sa de ministru al justiției.

întrucât despre câteva probleme ale 
mersului justiției în România în această 
perioadă vom avea un interviu cu dl 
ministru, în rândurile de față vom aborda 
o seamă de chestiuni de ordin politic.

Așadar, prim-vicepreședintele PNL 
avenittrei zile în județul Hunedoara pentru 
a avea întâlniri cu organizațiile liberale. 
Asemenea întâlniri au avut loc în Valea 
Jiului, Hunedoara, Deva, Hațeg, Simeria 
și alte localități. Scopul acestora a fost 
de a evalua forța organizațiilor, pentru a 
afla problemele cu care se confruntă 
liberalii în județul Hunedoara, opinia lor în 
legătură cu problemele politice actuale.

"Sunt plăcut impresionat de dialogul 
care există în cadrul organizației județene 
PNL Hunedoara" - a mai declarat dl 
Stoica. Cred că și în acest județ PNL a 
atins cota de maturitate. Spre deosebire 
de primii ani de după 1990, când existau 
dispute, astăzi PNL a devenit o instituție 
democratică și funcționează în mod demo
cratic, iar mecanismele deciziei permit

dezbaterea tuturor opiniilor. Este important 
că am reușit să construim un partid în care 
deciziile politice sunt fundamentate pe baza 
liberei exprimări a opiniilor".

S-a vorbit și despre riscul dezbinării 
PNL-iștilor, care s-a diminuat, chiar dacă 
opinia lor nu se transformă într-o măsură 
politică. La nivelul județului Hunedoara nu 
sunt probleme grave, ci de natură 
organizatorică. în timpul prezenței aici a 
prim-vicepreședintelui s-au purtat discuții 
pe această temă. în principal este vorba 
de evidența celor veniți din Partidul Alianței 
Civice. S-a ajuns la concluzia că în 
aproximativ două săptămâni problemele vor 
fi rezolvate.

între întrebările pe care noi le-am pus 
prim-vicepreședintelui PNL a fost și aceea 
care vizează unificarea liberală. Practic, s- 
a făcut ea, sau nu ? Valeriu Stoica a răspuns 
așa: "Este fără îndoială că această unificare 
liberală s-a încheiat. Toate forțele liberale 
se regăsesc în spatele PNL. Cu o singură 
excepție - PNL Câmpeanu". Oricum, în 
momentul de față se poate vorbi de 
reconstituirea marelui Partid Național Li
beral. Obiectivul strategic pe termen lung 
al PNL este câștigarea alegerilor parla
mentare și constituirea unui guvern liberal. 
Pe termen scurt obiectivul este creșterea 
numărului de parlamentari.

“Deocamdată suntem într-o alianță 
de guvernare, iar pașii următori vor 
depinde de evoluția politicii din România” 
-a mai spus Valeriu Stoica.

Pentru că spațiul tipografic nu ne 
îngăduie a prezenta pe larg ceea ce s-a 
spus în cadrul conferinței de presă, să 
sintetizăm câteva chestiuni. «La 
începutul anului s-a estimat o creștere 
economică 0. S-a constatat însă o 
scădere a PIB-ului, ceea ce a dus la 
diminuarea încasărilor la buget. «Noua 
lege de organizare a Guvernului și 
ministerelor oferă un cadru legal pentru 
funcționarea acestora. «Dacă Partidul 
Democrat ar provoca o altă criză politică, 
principalul perdant ar fi tot PD-ul, pentru 
că Guvernul Radu Vasile este sprijinit de 
aproape toate formațiunile politice din 
coaliție. «Nici PNȚCD nu dorește o nouă 
criză politică. «în general, în Guvern sunt 
evitate atacurile politice deși discuțiile 
tehnice au uneori tentă politică. «Din 
punct de vedere constituțional, este 
aproape imposibil ca în primăvară să aibă 
loc alegeri anticipate. «în Valea Jiului 
există preocupări serioase pentru 
reglementarea problemelor dificile 
existente. «Cât timp procesul lui Miron 
Cozma nu este terminat, "nu pot să discut 
despre acesta și nici să mă întâlnesc cu 
el" a mai declarat Valeriu Stoica.

Valentin NEAGU 
ion CiOCLEi

SERBĂRILE TINERETULUI - COSTEȘTI 1998
(Urmare din pag. 1)

au dat concursul ansamblurile 
"Getusa" din Deva, "Doina Mure
șului" a Casei de Cultură din 
Orăștie, "Pădureanca" a Clubului 
copiilor din Deva, precum și 
ansamblul "Cununa" și formația 
de călușeri ale Căminului cultural 
Săliștea din județul Alba. Au 
susținut recitaluri și câțiva renu- 
miți soliști, printre care îi putem 
aminti pe: Ana Aimășana, Ciprian 
Roman, Drăgan Muntean, lonuț 
Fulea, Viorica Brândușan, acom- 
paniați de orchestra "Hațegana" 
a Casei de Cultură din Hunedoara.

Dintre oficialitățile prezente 
trebuie să amintim în mod deosebit 
vizita dlui Victor Clorbea, vicepre
ședinte al PNȚCD care, de altfel, a 
acordat un scurt Interviu în exclusi
vitate cotidianului nostru șl asupra 
căruia vom reveni. De asemenea, 
au mai fost prezenți dnii Pompiliu 
Budulan, prefectul județului Hune
doara, parlamentari hunedorenl, 
primarul municipiului Orăștie, dl. Iosif 
Blaga, și Nicolae David, primarul 
comunei Orăștioara de Sus care a 
fost și unul dintre principalii organi
zatori. De asemenea, au mai fost 
prezente alte oficialități locale și 
județene, personalități din lumea

PSDR prefigurează
Vineri, 28 august, pe sfârșit de vacanță parlamentară, după 

care aleșii națiunii se vor retrage în parlament de unde "ne fac 
legi și ne pun biruri", staful organizației județene a social- 
democraților domnului Cunescu, în frunte cu deputatul Dumitru 
Ifrim, a invitat presa la, probabil, ultima conferință de presă a 
acestei veri.

Aveau destule de comunicat PSDR-iștii. Despre unele 
concluzii ce s-au desprins din cele două sesiuni de bacalaureat 
1998; despre Confederația aleșilor locali ai PSDR ținută al Brașov, 
unde s-a constituit și Liga primarilor PSDR-iști, și al cărei președinte 
ales este un primar PSDR hunedorean, respectiv dpmnul loan 
Rovinar. primarul Simeriei; despre relațiile PSDR - ApR.

Sigur, interes prezentau toate punctele de comunicare dar 
având în vedere perspectiva unei alianțe politice PSDR - PApR, 
întrebările ziariștilor s-au concentrat în special asupra acestui 
aspect.

"Se întrevede o toamnă fierbinte", a pronosticat deputatul 
Dumitru Ifrim, referindu-se evident la fierbințeala climatului poli
tic. Alianțe politice se fac și se desfac, se agită posibilitatea 
alegerilor anticipate, ies în relief defecțiuni ale.alianței la guvernare.

"între alianțe se numără, desigur, și USD, despre care 
domnul Ifrim afirma: "USD a fost mai mult o alianță'electorală, 
care niciodată n-a funcționat cum trebuie din vina ambelor partide,

o toamnă fierbinte
o vină în plus având-o. Partidul Democrat".

La întrebarea noastră dacă o posibilă alianță politică PSDR 
- PApR are șanse să funcționeze bine având în vedere concepțiile 
liberale care se întrevăd în gândirea liderilor PApR și chiar în 
programul cu care formațiunea se legitimează ca partid politic, 
domnul deputat a răspuns detaliat.

"Alianțele, s-a văzut din experiența trecută, nu au șanse 
prea mari atunci când se încheie la vârf, înțre lideri. Tocmai de 
aceea în Biroul Executiv al PSDR s-a hotărât ca apropierea de 
PApR să se facă de la bază spre vârf, punct de vedere împărtășit 
și de liderii PApR. Pentru realizarea apropierii și în perspectiva 
fuzionării s-au constituit din reprezentanții celor două partide trei 
comisii de lucru care au sarcini: compatibilizarea programelor, 
armonizarea relațiilor în teritoriu, elaborarea unui program mini
mal de principii social-democrate. f

Astăzi nu se mai poate vorbi de o social-democrație "pură". 
Dacă PApR are elemente liberale, are și destule elemente social- 
democrate. Militând pentru o economie producătoare de profit în 
condițiile asigurării locurilor de muncă și a salariului și PSDR are 
în program germeni ai liberalismului. Alianța are deci toate șansele 
pentru a funcționa cum trebuie”.

ion CiOCLEi

culturii șl artei hunedorene.
Dl primar Nicolae David ne-a 

declarat că un mare sprijin s-a 
primit din partea unor firme șl 
Instituții locale și județene care au 
contribuit efectiv la buna desfă
șurare a manifestărilor. Domnia sa 
a ținut să menționeze câteva 
dintre acestea: Inspectoratul de 
poliție al județului Hunedoara, 
Romtelecom, RATP Orăștie șl 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane din Deva. "în mod deose
bit ținem să mulțumim Comanda
mentului de Jandarmi Hunedoara, 
conducerii unităților de jandarmi 
din Orăștie și militarilor jandarmi 
care, încă de miercuri, ne-au 
sprijinit la buna organizare a 
serbărilor. Le mulțumim în mod 
special și cu această ocazie", a 
mai spus dl primar Nicolae David.

Serbările de la Costești, 
organizate de aproape 30 de ani, 
reprezintă îmbinarea dintre trecut 
și prezent, iar discursul susținut 
înainte de începerea spectacolului 
folcloric de către dna. Adriana 
Rusu Pescaru, directoarea Mu
zeului Civilizației Dacice și Ro
mane din Deva, s-a constituit într- 
o adevărată lecție de istorie, liantul 
dintre trecut și prezent.

Un nou lăcaș de cultură
(Urmare din pag. 1)

și Rușmelina Culicovschi, vete
rane ale cetei de dubași, care în 
urmă cu 58 de ani s-au fotografiat, 
ta București, alături de marele om 
de cultură Nicolae lorga, cel care 
invitase ansamblul folcloric din 
Almaș Săliște în capitala țării,

pentru autenticitatea datinilor și 
obiceiurilor de aici.

Un moment aparte l-a constituit 
lansarea casetei Ana Aimășana, 
despre a cărei muncă pentru 
izbânda talentului a vorbit cu res
pect dl prof loan Sicoe, consilier 
șefia Inspectoratul pentru Cultură 
al Județului Hunedoara.

Și în timp ce satul își dovedea 
ospitalitatea - dl Dorin Dura, 
secretarul Primăriei, fiind aici 
argintul viu - la căminul cultural 
nimeni n-a mai ținut seama de 
"Seara tineretului", anunțată pe 
afiș. Mic și mare, tânăr și vârstnic 
s-au prins în joc. Iar luminile noului 
așezământ au strălucit deasupra 
satului până târziu în noapte, 
faldurile tricolore ale drapelelor 
de pe frontispiciul clădirii adiind 
ușor sub raza lor.

(Urmare din pag.1)

I «mă zootehnie nu
existăm**

/* 
I
I

în acompaniamentul formațiilor vocal-instrumentale 
Kronos, Maris, Atlantis și Ebert, soliști Vlaicu Aurel 
și Traian Crăciuneac.

Fără un generic anume, ultimele două seri au reunit 
reprezentanți ai câtorva zone folclorice și ai unei etnii 
din țara noastră. Căci, așa cum spunea dl Marcel Anghel 
în deschiderea spectacolului de sâmbătă seara, în 
muzică și dans oamenii n-au nevoie de translator, prin 
ele granițele dispar. împreună cu Camelia Stârcescu și 
Violeta Ghițău, dl Anghel a prezentat programele 
susținute de invitați. Au deschis spectacolul taraful și 
soliștii instrumentiști și vocali ai ansamblului "Bucura" 
al Casei de cultură Hațeg. După salutul adresat 
concitadinilor și mulțumirile pentru invitați, primarul 
"imeriei 11 loan Rovinaru, aprecia că "acest început 

.ă".
^.pac jinut în conținu^, c .uvitațiior din Baia 

de Aramă. Alături de solistul vocal Ion Dumitrașcu au 
evoluat, ca artiști, Ion Căplescu, viceprimar, și Ion Barbu, 
directorul Casei de cultură din Baia de Aramă. Coborâți 
de pe scenă mărturiseau că au venit aici de plăcere și 
au găsit oameni cu inimă, gazde minunate, l-a impresionat 
gradul de civilizație al localnicilor, ei vizitând Simeria și 
Deva și observând cu plăcere ordinea și curățenia. Ca 
oameni de cultură cred că astfel de manifestări ar trebui 
permanentizate; ele ar putea fi ca și cea din Simeria, 
fără premii, contând în primul rând mesajul transmis prin 
cântec și joc.

Din Oaș, ansamblul /Barajul" din Călinești a fost 
reprezentat de un grup de tinere fete, cu vârste între 13 
și 17 ani, care au țupurit. După ce au prezentat fragmente 
dintr-un obicei de nuntă, tinerele cu costumele lor de un 
colorit viu (alb-roșu și negru), cu fustele înfoiate și rigide, 
numite pintileu, au împărțit spectatorilor colac și palincă. 
Sârbii din Șvinița, din clisura Dunării, și-au trimis ca 
reprezentanți o pereche de tineri dansatori, un solist și 
câțiva muzicanți care i-au acompaniat. Partea folclorică 
a serii a încheiat-o grupul folcloric - format dintr-o solistă 
de muzică populară, un dansator (căluș) și instrumentiști 
- Traian din Teleorman.

Cei mai tineri simerieni s-au putut distra în 
continuare în compania formațiilor Topaz și Ebert, a 
soliștilor Constantin Bălțatu și Vlaicu Aurel. Pe cerul 
Simeriei, seara târziu, au strălucit mai multe stele 
colorate, grație jocurilor de artficii, realizate de 
specialiștii de la Rompiro Orăștie.

încheierea podului între inimi s-a desfășurat în nota 
serilor precedente. Au participat aceiași invitați din 
afara județului "și aceleași formații vocal-instrumentale 
i-au delectat pe tineri. Față de sâmbătă, schimbarea 
de program au reprezentat-o ansamblul "Hațegana" al 
Casei de cultură Hunedoara și solista Mariana Anghel.

Simerienii întrebați ce cred despre aceste zile se 
arătau încântați că se mai întâmplă ceva și în orașul lor 
care nu are o casă de cultură (ea există doar ca instituție 
dar nu are și o clădire). Am întâlnit chiar și persoane care 
nu agreează în mod deosebit folclorul dar au venit la 
sărbătoare pentru bucuria de a se întâlni cu alți simerieni, 
de a petrece o seară în aer liber în Parcul tineretului.

(Urmare din pag. 1)

asupra clasamentului final, s-a trecut la 
premierea crescătorilor de animale pentru 
exemplarele aduse în expoziție. Grație 
aportului celor 120 de sponsori premiile au 
fost substanțiale, oglindind atașamentul față 
de sprijinirea eforturilor ce le fac gospodarii 
din zonă în vederea creșterii efectivelor de 
gnimale și a producției acestora. Regretabil 
este că din partea Ministerului Agriculturii și 
Alimentației nu s-a făcut simțită nici o 
contribuție la susținerea financiară a acestei 
manifestări, deși se știe bine că fără 
zootehnie nu existăm, cum s-a desprins din 
spusele organizatorilor - DGAA, OJRSA, 
Asociația județeană a crescătorilor de 
păsări și animale și a Societății 
producătorilor agricoli din zona montană a 
județului Hunedoara.

Potrivit punctajului acumulat, premiile au 
fost acordate următorilor crescători de 
pnimale: la categoria vițele și juninci - Maria 
Oprea din Ribița (un milion lei), Octavian 
Ghilea din Lunca Moților (1,3 milioane lei), la 
categoria vaci de lapte - Aurel Bulz din 
Lunca Moților (1,5 milioane lei), Ileana Standu 
din Ribița (1,7 milioane lei). Marele premiu (2 
milioane lei) a fost acordat lui Nicolae 
Muntean din satul Cărăstău.

Prezent pentru a doua oară la expoziția- 
târg de la Baia de Criș, dl Reiner Windisch, 
fermier din Germania și consilier la Ministerul 
agriculturii din landul Hessen, a înmânat ca 
premiu personal un aparat de muls mecanic 
dlui Victor lanc din satul Caraci, care are în 
gospodărie mai multe vaci cu lapte, iar pentru 
cel mai tânăr crescător de animale - dl 
Alexandru Stoica din Baia de Criș, a acordat 
ca premiu - furaje combinate și o brichetă 
de sare cu microelemente. în același timp dl 
Reiner a adresat cuvinte de încurajare 
crescătorilor de animale din zonă, urându- 
le succes în activitatea lor.

A fost premiat, de asemenea, cel mai 
vârstnic crescător de animale participant la 
expoziție (86 ani), dl Gherasim Clesiu. De 
menționat că s-au înmânat și asigurări 
gratuite pentru animalele premiate din partea 
Agras, totodată sponsorii acordând și câte 
200 kg de tărâțe pentru fiecare animal adus 
la expoziție. De asemenea, dl loan Agapi, di
rector executiv al Federației crescătorilor de 
animale din Vatra Domei, a acordat personal 
două premii - lui Gherasim Clesiu și Gheorghe 
Mihalache - pentru rezultatele bune ce le 
obțin în creșterea taurinelor din rasa Pinzgau.

Tombola și serbarea câmpenească 
susținută de artiști amatori din zonă au 
întregit reușita deplină a manifestării.
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"Boala sărutului"
Sfârșitul de mileniu și de secol XX pare să fie drastic cu noi oamenii, ' 

| din moment ce descoperim neputincioși boli noi, contagioase, intratabile |
cu mijloacele ce le avem la îndemână. Pe lângă SIDA - boala secolului ■ 
- ce face ravagii în lume, șr multe altele, boala sărutului îi seamănă de 1 
minune, care și ea e foarte gravă și puțin cunoscută. Cert este însă că | 

se transmite prin sărut și după afirmațiile pertinente ale unor medici s- ■ 
ar zice că "numai tinerii o contactează" fără să se specifice cum și de 1 
ce... Leziunile de la nivel bucal ale unor persoane ne determină pe toți | 

să lăsăm sentimentele deoparte și să devenim prudenți. ■
Deh, nu se știe, poți muri dintr-un sărut... (V.B.) 1

Poliția Devei pe 
fază

Standul cu animalele aduse la expoziție

Violator la 13 ani!
Zilnic se înregistrează 

violuri, faptul în sine devenind 
banal în acești ani de de
mocrație prost înțeleasă. 
Cititorii abia se mai indig
nează la asemenea abomi
nabile fapte de la periferia 
societății. Tresar doar când e 
vorba de violuri săvârșite cu 
minori, sau bestii cu chip de 
oameni violează fiicele, alte 
rude sau femei în vârstă. La 
Deva, poliția a depistat un 
asemenea caz: tânărul Ionel 
C., de 13 ani, în ziua de 19 iulie, 
la domiciliul său a întreținut 
raporturi sexuale cu minora 
C.M. de 11 ani. Cel în cauză a 
fost internat la Centrul de 
primire a minorilor din Deva.

Când și-a făcut 
"plinul" a fost 

prins!
Gyanca N. Cristian din 

Vulcan, "tăietor de frunze" prin 
Valea Jiului, s-a gândit să facă 
o deplasare la Deva, să-și

facă "plinul" și apoi să poată 
trăi liniștit, fără muncă. Și într- 
un timpscurt-în perioada 11- 
15 iulie, a reușit să sustragă 
bunuri din mai multe unități 
comerciale devene a căror 
valoare se ridică la frumușica 
sumă de 3.350.000 lei. Acum 
se află în cercetări, în stare 
de arest preventiv, fiind acuzat 
de furt calificat.

Autorul unei 
tâlhării a fost 

descoperit
Zabău Al. Gelu, jn vârstă 

de 30 de ani, cunoscut în 
comuna Lăpugiu de Jos, fiind 
fiu al acestor meleaguri, nu 
pentru hărnicia sa, ci prin 
lipsa de ocupație, a fost 
reținut de poliție. în urma 

cercetărilor efectuate s-a 
constatat că el este autorul 
tâlhăriei comise în ziua de 27 
mai a.c. asupra victimei 
Aioanei D. loan, pe care, prin 
acte de violență, l-a "ușurat" 
de 160.000 lei.


