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LIBER
La sfârșitul săptămânii 

trecute, premierul Victor 
Ciorbea .și principalii 
membrii ai guycrnului 
s-au 'întâlnit pentru a 
10-a oară cu liderii prin
cipalelor • confederații 
sindicalo pentru a dis
cuta măsurile’ de pro
iecție socială po care 
cnbirietu I primului mi
nistru Ic moșește cam 
de mult, asistat sever de 
reprezentanți ai unor or- 

' ganisme europene de la 
care așteptăm ajutor. Și 
de această dată capii sin
dicaliștilor au plecat cu 
mana goală și decepțio
nați. Ei l-au acuzat pe 
Victoi Ciorbea de înce
tineala cu care concepe 
mult trâmbițatul pachet 
dc masuri de protecție 
socială. neuitând să-i 
amintească de fermitatea 
eu care el însuși, la 
vremea când era în frun
tea CNSRb — Frăția, 

‘admonesta guvernul pen
tru neacoidarea dreptu- 
rlloi cuvenite salariaților 
din confederația pe care 
o «inducea.

Mai mult, sindicaliștii 
j om dat un ultimatum

Supărarea sindicatelor
guvernului Siorbea că 
dacă nu va anunța mă
surile promise în pri
mele zile ale săptămânii 
îh curs, ei vor trece la 
acțiuni sindicale do pro
test. Liderul Blocului 
National Sindical, Dumi
tru Costin, a fost ți mai 

PE FAZĂ SCURTĂ
_ ________________ • ■ —■ II 1........

tranșant afirmând că nu 
va mai participa la șuete 
cu guvernul, care nu au 
nici o finalizare con
creta. Șefii confederații
lor sindicale au spus că 
oamenii nu mai au răb
dare, că și-au pierdut 
incrcdcrea în guvernul 
Ciorbea.

Sindicaliști au drep- 
tate. Până la un punct. 
Au dreptate să. constate 
bâlbâielile premierului 

șl ale unor membri ai 
cabinetului său, ale că
ror afirmații se bat cap 
în cap. Au dreptate să 
ceară majorarea și in
dexarea salariilor — sau 
reducerea impozitului pc 
salariu (de fapt, aceasta 
în mod deosebit) —, a

tâta timp cât dolarul a 
ajuns la 6183 de lei. iar 
prețurile cresc alarmant 
de la o zi la alta. Au 
dreptate să pretindă mă
suri de protecție pentru 
cei ale căror locuri de 
muncă sunt amenințate 
de vreme ce guvernanții 
anunță măsuri de re
structurare a unor uni
tăți economice, dar nu 
au în vedere, în același 
timp șl modalitățile de 

redistribuire a persona
lului disponibilizat.

Deci sindicaliștii au 
dreptate până la un 
punct. Dincolo de cele 
«puse până acum în fa
voarea lor. cred că ar 
trebui să mai aibă și ei 
puțină răbdare. Nu-i u- 
șor nici pentru un gu
vern nou să-și armoni
zeze direcțiile dc mers, 
să scoată bani din piatră 
seacă (așa cum a crezut, 
din economia subterană), 
ori să primească bani cu 
sacul de la FMI și BM, 
căci nimeni nu dă prea 
mult si dezinteresat, chiar 
dacă se vehiculează deja 
primirea a câte 500 de 
milioane de dolari de la 
cele două organisme o 
uropene.

Puterea stă totuși în 
noi. în bună organizare, 
in angajament, în serio
zitate. ieșirea în stradă 
n-ar ajuta cu nimic. Dim
potrivă, ar dezorganiza 
activitatea productivă, 
ar accentua pierderile dc 
producție, ar agrava criza 
economico-financiară. Să 
fim înțelepți.

DUMITRU GHEONEA

„Pesemnarea 
managerului general 
la SC„Taic-Doiomită“ 
SA Zlaști s-a făcut 
contrar Legii 66“

Selecționarea și numirea managerului general la 
S.C. „Talc — Dolomită**  S.A. Zlaști, în urma con
cursului dih luna noiembrie anul trecut, a creat nu
meroase discuții și contestații din partea echipelor 
participante. La acest concurs s-au înscris șl au par
ticipat patru echipe, respectiv: Ovidiu Chira — 
Constantin Vasile, .Simion Spătar — Dorin Vasii, 
Cornel Cornea — Nicolae Radu, Vaier Zaharie — 
loan Bîrsan.

în urma concursului, care a avut loc la sediul 
societății, ordinea echipelor stabilite de către A.G.A. 
a fost una, pentru ca după așa-zisul interviu final, 
de la București, decizia să fie alta. Iată desfășurarea 
concursului în opinia participanților:

sântămânii

DISCUȚII DE ORICE FEL. 
DAR NU PROFESIONALE

Desfășurarea interviului 
final la București a sur
prins echipele participante 
Ia postul de manager. De 
ce? Iată ce ne spun par- 
ticipanții: DI. Ovidiu Chi
ra: „După derularea pro
belor de concurs s-au a- 
cordat note de către co
misie, fără a ne anunța 
ceva în legătură cu rezul
tatele obținute. Ne-am în
tâlnit după desfășurarea 
probei abia vineri după- 
amiază, când s-nu discu
tat ofertele fiecărei echipe 
și s-a stabilit un punctaj, 

dar care oficial nu nc-a 
fost comunicat. Neoficial, 
s-a știut că în urma în
cheierii procesului verbal 
de către' comisie — repre 
zentanțij FPS și FPP —, 
echipele au fost trecute 
după punctajul obținut. 
Tot cu această ocazie, ni 
s-a comunicat că desem
narea echipei manageriale 
se va face la București, 
fapt ce implica deplasarea 
noastră ța FPS‘‘.

CORNEL I’OENAR,

(Continuare în pag. a S-a)
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- Ieri am cazul de pe scara dc zace metri.
- Și nu ji-ai rupt nimic ?
- Nu, eram pe prima treaptă.-
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Cursuri de referință ale Băncii Najionaîe
a României. mb !

PREȘEDINTELE 
ȚÂRII S-A ÎNTORS A- 
CASAv Domnul Emil 
P-onstantinescu, preșe
dintele României, a e- 
iectuat, ân cursul săp
tămânii trecute, vizite în 
Elveția, Belgia și Franța. 
Șeful statului român a 
avut convorbiri ca șefi 
de state și dc guvern, 
cu inaite personalități 
din cadrul organismelor 
economice, financiara și 
militare europene, cărora 
le-a prezentat noua stare 
a națiunii române și, 13 
rândul său, a primit a- 
sîgurări dc susținere a 

intrării României în struc
turile europene ș; 
atlantice.

intrării în sălile de Ju
decată), acuzând condi
țiile de lucru și dreptu- 
atfle salariate, incompa
tibile cu importanța mi
siunii lor sociale.

• MIRON SOZMA 
RAMANE ÎN AREST. 
Recursul liderului Sin
dicatelor Miniere din

euro-

• REVOLTA 
GISTRAȚILOR. 
gistrați de la sectoarele 
1, 2 șl 3 din Sapltală, 
cu care s-au solidarizat 
șl alții din câteva ju
dețe, au protestat într-un 
mod original (renunțarea

MA- 
Ma-

Valea Jiului, Miron Coz 
ma, împotriva deciziei 
jCui-ții do Apel Bucu
rești, care 
plângerea la ordonanța 
de arestare preventivă, 
a fost respins de Curtea 
Supremă de Justiție. 
Deci, Miron (Sozma ră
mâne în continuare în 
arest preventiv, consî

î-a respins

derându-se că prezintă 
pericol social. Miron 
Cozma a fost arestat în 
data de 10 ianuarie a.«.

politici de stânga care 
nu văd uniunea stângii 
socialiste cu Adrian 
Păunescu în Structurile 
de conducere.

• ADRIAN PA- 
UNESCU — DEMISIO- 
NAR. Poetul și fostul se- 
haitor Adrian Păunescu 
și-a dat demisia din 
toate funcțiile deținute

im eonducerca Partidu
lui Socialist al Muncii. 
Motivul? Supărarea pen
tru criticile aduse de 
unii colegi de partid re
feritoare la campania c- 
lectorală 
toare a 
Cenaclului 
Ibirea" ți

noconvingă- 
eonducătorului 
„Totuși Iu
de adversari

PERMANENTA J
I

i
I

• REVOLUȚIONARII
— ÎN ]--------- --------- ’
DISPUTA. Nouă asocia
ții de revoluționari au
eonstituit „Sartelul ’89“, 
care acuză alte organi
zații de revoluționari că 
nu au legitimitate, că 
membrii lor au devenit 
revoluționari peste noapte, 
fără vreun merit în eve
nimentele 
1989.

din decembrie

ATACA GU-
Senatorul Va- 

lidcr

• PAR 
VERNUL. 
rujan Vosganian, 
al Partidului Alternativa 
României și șeful comi
siei buget — finanțe — 
bănci al Senatului, cri
tică guvernul Ciorbea 
pentru încetineală șl nc- 
inspirație în promovarea 
reformei și adoptarea 
măsurilor corespunzătoare 
dc protecție socială.
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Aproximativ 2000 de 
mineri din Valea Jiului 
au mărșăluit sâmbătă. 8 
februarie, pe princiDala 
arteră de circulație din 
municipiul Petroșani, în 
semn de solidaritate cu 
Miron Cozma. Ei au cerut 
cercetarea în stare de li
bertate a liderului lor. Co
loana demonstranților a 
plecat din zona Spitalului 
municipal. S-au strigat 
lozinci împotriva preșe-

ului. Dana Cozma, le a- 
dresase ortacilor soțului 
său cu câteva zile în ur
mă o scrisoare, apărută 
sâmbătă în cotidianul lo
cal „Matinal**,  prin care 
spune că soțul ei „și-a sa
crificat familia pentru ma
rea familie a minerilor*,  
în scrisoare, ’’’ana Cozma 
precizează: ^Am făcut și 
voi face în continuare a- 
peluri către toate organi
zațiile internaționale puse

Marș și „serenadă**  
la balconul lui 
Miron Cozma
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Este dătător de spe
ranță faptul că în con
certul dezlânat în care 
se repetă tot mai stri
dent, ca refren, aria fa
limentului mai apar oaze 
liniștitoare ce semnifică 
acțiuni ale păsului făcut 
înainte. O astfel de ac
țiune a fost reprezentată 
de inaugurarea vineri, 7 
februarie a.c., a noului 
sediu al Oficiului Teri
torial de Poștă Hune
doara, situat la parterul 
blocului 14 de pe bule
vardul Libertății din mu- 
nicipiu. Tavanele false, 
corpurile de iluminat mo
deme, mobilierul flexi
bil și funcțional au creat 
un cadru deosebit de 
agreabil pentru ciocnirea

Oficiul Teritorial de 
Poștă Hunedoara - în 

sediu nou
tradiționalei cupe de șam
panie de către cel invi
tați la festivitate.

Au fost prezenți repre
zentanți la vârf ai Di
recției Regionale de Poștă 
Timișoara, ai Inspecto
ratului județean de con
trol al activității poștale 
precum și ai oficiilor te
ritoriale de poștă din 
județele arondate direp 
ției timișorene. Din cele 
declarate de dl. sing.

Romulus Stoica, șef al 
Oficiului Teritorial de 
Poștă Hunedoara, investi
ția noului sediu s-a ri
dicat la cca. 147 de mi
lioane de lei, ea repre
zentând un nou capitol 
în activitatea funcționa
rilor acestui oficiu teri
torial: „Făcându-se a- 
ceastâ investiție s-a mai 
reușit avansarea cu încă 
un pas spre rigorile oc
cidentale în domeniu.

Prin dotările de care 
dispunem în nou} sediu 
se vor putea satisface 
mal bine solicitările dl- 
enților noștri, dându-ce 
totodată posibilitatea n- 
nei creșteri de produo 
tlvitate și * operativitate 
în activitatea oficiului*,  
a precizat dl. Stoica. In
terlocutorul a adus apre
cieri celor care au con
tribuit la finalizarea a- 
cestei investiții și anume»
R. A. Poșta Română, Di
recției Teritoriale de 
Poștă Timișoara, Primă
riei Hunedoara și nu în 
ultimul rând firmei ce a 
realizat edificiul —
S. C. I.C.S.H. S.A. Hune
doara.

A. SALAGEAN
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dintelui Emil Constanți*  
nescu și a premierului 
Victor Ciorbea. Unii dintre 
demonstranți au copiat 
chiar modelul iugoslav de 
protest folosind In ajutor 
mai multe fluiere. Nici 
ziariștii n-au scanat de 
huiduielile demonstranți
lor, minerii neezitând să-și 
manifeste ostilitatea față 
de prezența reprezentau*  
ților mass-media In zonă

Singura haltă pe care au 
făcut-o minerii în periplu) 
lor prin Petroșani n fost 
în dreptul blocului în care 
locuiește familia Cozma 
Aici participanțij la marș 
au scandat mai multe lo
zinci, printre care și „Mu
rim. luptăm/ Pe Cozma 
apărăm1*,  sperând, proba
bil. la un salut din parte» 
soției lui M’ron Cozma 
Nimeni n*a  ieșit pe bal
con sau la geam ca să le 
răspundă. Soția liderului 
minerilor din Valea Ji-

In slujba drepturilor o- 
mului. Poate că aceste fo
ruri vor înțelege mai bine 
dreptul șoțului meu, Mi
ron Cozma, de a fi jude
cat omenește, in stare de 
libertate**.

Cu o zi înaintea mar
șului de la Petroșani ofi
cialitățile locale anunțau 
că se așteaptă participarea 
la acțiune a 6000 de mi
neri. întrebat despre a- 
cest lucru, președintele e- 
xecutiv al Ligii Sindica
telor Miniere Valea Jiului, 
Victor Bădârcă, a decla
rat că la marș au venit 
doar cei care au dorit a- 
cest lucru, sindicatele ne- 
impunănd în vreun fel 
prezența oamenilor. Vic
tor Bădârcă nu a precizat 
care vor fi viitoarele ac
țiuni ale minerilor, acestea 
urmând a fi decise în co
mun de lideri în zilele 
următoare.

SORIN BLADA

La Deva Sistarea apei calde scoate la
iveală noi fărădelegi ii

Scanda'ul tarabelor

• Datoriile asociațiilor de locatari se ridică la 
peste 2,5 miliarde de lei • Blatiștii serviciilor co
mune trec de 15 000 * Din nouă asociații, în șapte 
se conturează delapidări

Sala de ședințe a Con
siliului local municipal 
Deva a găzduit vineri, 
7 februarie a.c„ o întâl
nire între reprezentanții 
Primăriei locale. Poliției 
municipiului, RA.G.C.h». 
Deva și președinții aso
ciațiilor de locatari. Ac
centul principal al dez
baterilor s-a pus pe pro
blema datoriilor asocia
țiilor, a evidenței popu
lației, precum și a în
ființării de asociații de 
proprietari în contextul 
noii Legi a locuințelor. 
Există o situație neclară 
în asociații a locatarilor, 
ceea ce face ca numărul 
celor care plătesc ser
viciile către R.A.G.C.L. 
să fie cu 15—20 000 mai 
mic decât numărul real

I
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al persoanelor, fapt ce 
conduce la concluzia că 
unii plătesc Iar alții 
locuiesc gratuit, pe banii 
vecinilor. La zi, da
toriile asociațiilor către 
RA.G.C.L. Deva depășesc 
2fi miliarde de lei, lucru 
ce influențează negativ 
întregul pachet de ser
vicii către populație. Re
centele măsuri de sistarea 
apei calde au condus la 
identificarea unor noi 
fraude — delapidări din 
fondurile asociațiilor. In 
prezent, Maria Diaco- 
nescu, administrator la 
Asociația 23. este reținută 
și cercetată în stare de 
arest pentru justificarea 
sumei de 16 milioane de 
lei. iar Mihaela Boboiu, 
de la Asociația nr. 8,

din cartierul Progresul, 
este cercetată în stare 
de libertate pentru suma 
de 8 milioane de lei.

Măsura întreprinsă de 
R.A.G.C.L. Deva, de sis
tare a apei calde 
multe zone dir> 
15 și Dacia, a 
spre concluzia că 
asociații în 7 s-au comis 
delapidări. Acestea sunt 
și o consecință ; 
de control din 
comitetelor și 
siilor de cenzori, 
nu verifică periodic în
casarea banilor și de
punerea acestora Ia 
R.A.G.C.L.

Prezentă la întâlnirea 
de vineri, dna Adina 
Neagu șeful sectorului 
de evidentă a populației 
de ‘ 
lui 
pel prin președinții de 
asociații, către toți loca
tarii, pentru a-și clari
fica adresele din buletin.

în mal 
Micro 

condus
din 9

a lipsei 
partea 
comi- 

, caro

la Poliția municipiu- 
Deva a făcut un a-

conform noilor nume de 
străzi, intervenite după 
Revoluție. Încă din acest 
an, se va trece la eli
berarea noii cărți de W 
den ti ta te, fapt ce implică 
o evidentă corectă a a- 
dresclor în buletin, pre
cum și a adreselor în 
calculator, pentru a fi 
scutiți oamenii de alte 
dificultăți, s-a mai pre
cizat de către dna Al
dina Neagu.

Un alt punct import 
tant la întrunirea de 
vineri a fost cel privind 
înființarea noilor aso
ciații de proprietari. A- 
ccstca sunt obligatoriu 
să se constituie până ■ îh 
luna 
sens, 
merg 34, a fost desem
nată 
să sprijine 
înființare a noilor 
ciații.

octombrie. In acest 
la Primărie, la ca-

dna Ileana Socol 
acțiunea de 

aso-

CORNEL. rOEN’AR
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a fost dezamorsat
Un posihil „scandal al 

tarabelor*"  la Deva a fost 
dezamorsat vineri. 7 fe
bruarie. după ședința ex
traordinară a Consiliului 
local. în urma protestelor 
comercianților ambulanți. 
Hotărârea nr. 3/1997. a- 
doptată în ședința din 21 
ianuarie, a fost comple
tată cu mai multe preci
zări. Inițial, hotărârea pre
vedea ca pe principalele 
artere de circulație din 
municipiu să nu se mai 
vândă decât ziare, reviste 
și cărți, iar în timpul se 
zonului cald înghețată la 
cornet.

Prin modificarea hotă, 
rârii se va permite și co
merțul stradal cu legume 
și fructe în zonele: Spi
talul județean (numai 
fructe) șj intersecțiile stră
zilor: 22 Decembrie cu N. 
Bălcescu, N. Bălcescu cu 
M. Eminescu. bulevardul 
Decebal cu str. D Zam- 

firescu. De asemenea, co
mercializarea in regim 
ambulant a legumelor șl 
fructelor va mai fi po
sibilă în Piețele Dacii. 
Micro 15. Cartodrom și în 
zrna stației Or zont (Bc- 
janj

Ir, termen de trei Inm, 
cemercianții vor trebui 
să-și aleagă un model de 
tarabe din cele trei sau 
patru acceptate de Primă
rie, astfel încât acestea să 
se încadreze în normele 
de urbanism.

De remarcat este faptul 
că Primăria, prin com
partimentele de speciali
tate. a luat inițiativa de 
verificare atentă a modu
lui în care se respectă le
gea în privința arțgajaților 
societăților deținute de 
comercianții ambulanți, 
astfel că salariații vor tre
bui să aibă încadrare cu 
carte de muncă.

SORIN BLADA

l MARȚI, 11 FEBRUARIEI ,____ ,
i C TVR 1 )
1 Z.00 TVM. Telemallnal;
( 8,30 La prima oră; 9,20
ț Sania Barbara (r); 10,05 
’ Limbi străine: franceză, 
) engleză; 11,05 Noiembrie 
l minunat (f r); 12,35 D.a.; 
■’ 13,00 Secvențe iraniene;
> 13,10 Muzica pentru toți; 
1 13,50 Schi alpin. CM; 15,00 
î TVR Cluj-N.; 15,35 Gren- 
/ dizer (d.a.); 16,10 Fii tu 
î însuți!; 16,45 Conviețuiri ; 
i 17,35 Cazuri și necazuri în 
i dragoste (div.j; 18,30 Trî- 
’ buna partidelor parlamen- 
} tare; 18,55 Medicina pen- 
i tru toți; 19,25 Katts și câi- 
? nele (s); 20,00 Jurnal; 20,35
> Ediți specială; 20,50 Maica 
ț Ioana a îngerilor (f); 22,50 
t 7 zile în România; 23,30 
.' Jurnal; 23,45 Videocaseta 
1 muzicală.4

C TVR 2 )
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Cluj-N.; 9,20 Ora de 
muzică; 10,05 Mag. sate
lit; 11,10 Punct de întâl
nire; 11,30 Teatru TV; 13,50 
Serialul serialelor; 14,40 
Limbi străine (r); 15,40 
Babar (d.a.); 16,05 Top
Model (s); 17,00 23 de 
milioane (I); 17,40 Andrea 
Celeste (s); 18,30 23 de 
milioane (II); 20,00 Cu 
căr|ite pe față; 21,00 TVM. 
Mesager; 21,30 Căsuța cu 
povești; 21,35 Intre da și 
nu; 22,00 Credo.

(PRO - Tvj
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 

minut; 10,00 Who's the 
Boss (r); 10,30 MASH (r); 
11,00 Expediție în epoca 
de piatră (f); 12,30 Am 
întâlnit și români fericiți
(r) ; 12,55 Știri; 13,00 Fără 
inimă (co); 15,00 Verdict: 
crimă! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înrobită 
de iubire (s); 17,30 Who's 
the Boss (s); 18,00 Știri; 
18,05 Sport la minut; 18,15 
Cagney și Lacey (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs)j 19,30 
Știri; 20,00 Chicago Hope
(s) ; 21,00 Secrete de fa
milie (s); 22,00 Familia
Bundy (s); 22,30 MASH 
(s); 23,00 Deșteaptă le, ro
mâne (talkshow).

(antena i)
7,15 O iubire de neuitat 

(r); 8,00 în vizită la An
tena 1; 10,00 D.a.; 10,30

Teleshopping; li,00 Știri; 1 
11,10 Lumină călăuzitoare 
(r); 12,00 Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare (s); 
14,00 Știri; 14,10 Cei trei 
mușchetari (f/r); 16,00 Me
dalion; 16,30 Teleshopping; 
17,00 Știri; 17,10 O iubire 
de neuitat (s); 18,00 D.a.; 
18,30 în luptă cu abuzu
rile și corupția; 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observator; 
21,15 Din lumea afaceri
lor; 21,30 Expediție riscantă 
(f.a.); 23,10 Milionarii de 
la miezul nopții.

|j)EVASAT+)

10,00 — 13,45 Reluări; î
19,00 Obiectiv; 20,00 Jur- i
nai TVR; 21,00 Emisiuneo 
„Semnal" de A. Muntean; 
22,00 F.a.; 23,30 Obiectiv 
(r); 23,45 Jideotext. î
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PRONOSPORT

CONCURSUL DIN

9 FEBRUARIE 1997

L Chievo — Lucchese 1 
B. Castel Di Sangro —

Foggia p. M
8. Castel Di Sangro —

Foggia f. 2
4, Genoa — Cremonese 1
& Padova — Lecce p. x 
< Padova •— Lecce L x
T. Palermo — Brescia 1 
I. Ravenna — Pescara p. 2
9. Ravenna — Pescara f. 2

4A. Reggina — Cesena 2 
tL Salernitan» —

Empoli p. x
42. Saiernitana —

Empoli I x
43. Torino —■ Venezia ■

fisa

♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦

In cupa davis

După 2-0, în 
final 3-2 pentru 

olandezi!
După 12 ani, echipa noastră de 

tenis de câmp a revenit în tenisul 
de elită susținând o importantă 
partidă cu puternica formație a O- 
landei in Grupa Mondială. înce
putul a fost foarte bun pentru noi. 
Adrian Voinea și Andrei Pavel 
obținând vineri, victorii asupra o- 

| tandezilor Paul Naarhuis și respec- 
I tiv Jan Siemerink. Cu toții ne-am 

bucurat și am sperat că din urmă
toarele trei partide, măcar intr-una 
vom obține victoria, care ne-ar 
fi adus și calificarea. Nu a fost 
insă așa. Deși Adrian Voinea fi 
Andrei Pavel nu au fost introduși 

I nici unul in meciul de dublu, de 
I sâmbătă, pentru a fi odihniți pe 

duminică, am ratat partida de du
blu, câștigată cu ușurință de mai 

I experimentațh olandezi, precum și 
ambele meciuri la simplu, susți
nute duminică de A Voinea și A. 
Pavel.

întâlnirea dintre Adrian Voinea 
(locul 47 in ierarhia tenisului) și 
Jan Siemerink (locul 21) a fost 
foarte disputată, în care amândoi 
combatanții au excelat, partida du
rând aproape 4 ore! Adrian Voi
nea a avut de trei ori mingi de 
meci in care s-a păstrat mereu e- \ 
galitatea, ajungând la 4—4 și in i 
final Jan Siemerink să cucereas- ’ 
că victoria în setul 5, cu 6—4. Un 1 
meci ce va intra în istoria tenisu- ț 
lui nostru. Iată ce a declarat A- < 
drian Voinea după acest meci: 1
avut mari posibilități să câștigăm ț 
acest meci, am fost de fapt la un < 
pas de victorie... Oricum, echipa ’ 
(României este tânără, cu mari spe- I 
ranțe și pe viitor și sunt sigur că ț 
o să facem mult mai bine în me- t 
Ciurile ce vor urma". ' )

TURNEUL FOTBALIȘTILOR 
ROMÂNI ÎN THAILANDA

Primul meci, 
prima înfrângere 

în fața Suediei
Presa de specialitate, radioul și tele

viziunea au relatat pe larg sosirea in 
Thailanda a reprezentativei noastre de 
fotbal, unde, alături de Suedia, Japonia 
și formația gazdă, Thailanda, participă 
la ,,Cupa Regelui", care în anul trecut 
a fost câștigată chiar de elevii lui An- 
ghcl lordănescu. S-a scris și despre ma
rea diferență de temperatură (35 de gra
de/, la care ai noștri se adaptează mai 
greu decât... suedezii!

Ca să nu o mai lungim, pe o căldu
ră de 36 de grade, românii au început 
destul de timid in fața celor 32 000 de 
spectatori și în minutul 8 au și primit 
gol, înscris de Andersson: 1—0. Repre
zentanții noștri nu prea și-au revenit 
după acest gol, suedezii creându-șt și 
alte ocazii, dar Tufiși s-a opus cit succes. 
Replica tricolorilor a venit abia in min. 
43, când Constantinovici, după o lovitu
ră liberă executată de Luțu, a trimis 
balonul în bară.

După pauză, reprezentativa României 
a jucat mai bine, dar cei care au mai 
înscris,, au fost tot suedezii. In minutul 
76. La un corner al suedezilor, Baciu a 
respins mingea la Matovac, care a reu
șit să înscrie: 2—0, după ce D. Șerban 
și Sabin Ilie ratează două ocazii bune 
de a marca.

La sfârșitul partidei, selecționerul An- 
ghel lordănescu a remarcat doar trei 
jucători de-ai noștri: Tufiși (care a li
mitat înfrângerea), Denis Șerban a in
trat in repriza a ll-a) și Sabin llie.

Reprezentativa noastră (cu jucători 
numai din țară) a evoluat în formația ; 
Tufiși, Contra, leneși (’46 D. Șerban), 
Baciu, Ciubotariu, D. Florea, Pancu, (*70  
Trică), Constantinovici, Luțu, Dănciu- 
lescu (’46 V. Ioan), Sabin llie.

In prima partidă de duminică. Thai
landa — Japonia 1—1. Azi, echipa noastră 
întâlnește formația Japoniei, iar Thai
landa pe Suedia.
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Jiul și-a încheiat 
turneul în Iordania

Duminică, Jiul și-a încheiat turneul în 
Siria și Iordania, fotbaliștii din Petroșani sus
ținând mai multe meciuri de verificare. Joi, 
jucând cu formația Al Taisali, ce este pe lo
cul doi în campionatul iordanian, a pierdut 
cu scorul de 1—0. A doua zi, vineri, Jiul a 
fost din nou învins de echipa de tineret a 
acestui clufc cu 2—1, după ce Matinca a tri
mis de două ori balonul In bară. Golul Jiului 
a fost marcat de Stanca.

tn acest turneu s-a urmărit pregătirea e- 
ehipei pentru retur și mai puțin rezultatele. 
O concluzie se poate trage totuși privind tra
tarea cu ușurință a unor faze de apărare a 
Jiului, dar și lipsa de concentrare a atacan- 
ților, ce au ratat foarte mult. Acum, Jiul re
vine lâ Petroșani și îșl finalizează pregătirile 
prin câteva meciuri amicale, urmând ca la 
1 martie să-și dispute prima etapă din retur, 
ta Sportul Studențesc.
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* Pregătiri, Meciuri de verificare

Corvinul-CSM Reșița I •
4-1

Deși a fost an joc obișnuit, doar de 
verificare, pe stadionul Corvinul au 
luat loc, duminică, vreo 600 de specta
tori. dornici să-și vadă la lucru favo- 
riții. dar și pe rcșițeni, aflați în frun
tea clasamentului seriei a II-a a Di
viziei A, la mare luptă cu Electropu- 
tere pentru promovare tn Divizia Na
țională. Cu toate că mai este până la 
reluarea campionatului și vor urma 
încă multe antrenamente și vreo 7—8 
partide amicale de pregătire, timp su
ficient pentru antrenorul principal Vir
gil Stoica și secundul său Romică Ga
bor să mai perfecționeze „angrenajul" 
echipei, se poate spune totuși că fot
baliștii de la Corvinul se prezintă bine 
pregătiți pentru această perioadă, deciși 
să-și îmbunătățească jocul pentru ca 
în retur să mai urce câteva locuri în 
clasament, să aducă mai multă bucu
rie și satisfacție suporterilor săi.

Și cu CSM Reșița hunedorenii au 
pasat cu siguranță, au legat bine jo
cul, accelerând tn atac. Așa au și reu
șit deschiderea scorului în minutul 30 
prin Mitrică, 1—0. După numai cinci 
minute, Iile Bardac îl obligă din nou 
pe Roșea să scoată mingea din plasă, 
2—0. Deși oaspeții reduc din handicap 
în min. 31, prin Marinescu, care a 
transformat o lovitură de la 11 m, cei 
Ce sunt mai des în situații de a mai 
înscrie au fost tot hunedorenii.

După pauză. Corvinul este mai mult 
în posesia balonului, reușește abia în 
min. 70 să marcheze prin Dinu golul 
așteptat de spectatori. Scorul final avea 
să fie stabilit în minutul 85 de către 
juniorul Stârc: 4—1. Se pare că Han- 
ganu, revenit la Corvinul de la F.C. 
Național până la vară, se acomodează 
pe zi ce trece cu jocul coechipierilor 
săi și antrenorii Corvinului se stră
duiesc să facă o adevărată tripletă în 
atacul Corvinului, Mitrică — Hanga- 
nu — Ciorea.

tn prima repriză Corvinul a aliniat 
formația; Nicolae, Bordeianu, Haidi- 
ner. Sterean, Petroesc. Bardac, Che- 
zan, Anița, Ciorea. Hanganu. Mitrică. 
Apoi tn repriza a II-a au mai jucat: 
Petrei, Costăchescu, Cireș, D. Dăscă- 
lescu, Mociol, Păcurar, M. Dăscălescu, 
Stan, Țibichi și Stănilă.

]

CFR Marmosim Simeria 
“ Vega Deva 2-4
Meci atractiv sâmbătă la Simeria, 

ambele formații dovedind că au mun
cit cu seriozitate la pregătirile începu
te la 15 ianuarie. Devenii au „coborât*  
direct de Ia Geoagiu, unde întreg lo
tul, fără nici o excepție- a muncit cu 
seriozitate și ambiție la antrenamente
le organizate de antrenorii Ionel Stan
ca și Nicolae Alexiuc. atât în sala de 
forță, cât șl la pregătirea fizică spe
cifică dfe iarnă. în care alergările pe 
distanțe lungi sau scurte au fost in
tercalate cu diferite intensități mal 
mari sau mal mici. Simerienii (Divizia 
C) nu au avut posibilități financiare 
de a se pregăti decât Intr-un semi-can- 
tonament la Simeria, sub îndrumarea 
antrenorilor prof. Ion Bădol și Gh. 
Bogdănescu. Lotul a fost „subțiat" da 
plecarea a 5 tineri fotbaliști in armată.

Jocul a fost viu disputat, fotbaliștii 
de la Vepa (locul 2 în seria a IlI-a din 
Divizia B) au inițiat o seamă de ata
curi la poarta adversă, dovedind mul
tă poftă de joc, nu au lipsit fentele Șl 
driblingurile lui Bogdan Rădos, pase
le lungi, precise ale lui Luca, Fartușnio 
și Dobrescu. travaliul lui Popa, „pre
zența". intuiția în careu a lui Danciu. 
A jucat (dovedind reale calități) și ju
niorul Mircea Sârbu (15 ani I), luat la 
pregătiri și pe care Ionel Stanca i-a 
introdus si In acest joc de verificare.

De partea cealaltă, simerienii au reu
șit într-un timp scurt să-și „clădească" 
o echipă competitivă, aflată în conti
nuă creștere, în care profesorul Bă- 
doiu îmbină în mod fericit experiența 
cu tinerețea.

Toți cei care au evoluat cu Vega 
Deva, au dat o replică bună, dovedind 
că s-au pregătit cu conștiinciozitate 
pentru retur, dorind să facă față cu 
succes și în retur, în campionatul Di
viziei C. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 4—2 în favoarea devenilor, prin go
lurile înscrise de Dobrescu. Rădos. Stan, 
și Danciu, iar pentru slmerieni au mar
cat Țimofte și Fr. Birl.

Cele doua formații au folosit aproape 
toți jucătorii din loturi. De la Vega nu 
au lipsit: Ciubotariu. Fartușnic, Do
brescu, Stan, Macavei, Duca, Popa, 
Danciu, Berindei.

Pagină realizată de SABIN CERtlU

* — ■ - — —
Cu 3000 de ani în ur

at*,  copiii șl tineretul 
egiptean foloseau ming 
mari confecționate din 
ffiete sau papirus, umplu
te cu păr de animale, 
oaie sau -cârpe. Cele mal 
frecvente jocuri practica
te tn acea vreme, așa 
cum reieșe din desenele 
găsite, constau în arun
carea și prinderea min
gii, in mod alternativ, 
de către două-trei pe
rechi de jucători ce stă
teau față in față, sau din 
executarea unor jonglerii.

în t>echea Chină se 
practica un joc cu min
gea, numit Tsuh-Kuh, în
rudit cu fotbalul de as
tăzi, care se juca pe e- 
chlpe și, bineînțeles, cu 

E y.y

respectivii arbitri. Echi
pa învingătoare primea 
trofee. în timp ce echi
pa învinsă era... bătută 
de propriii suporteri.

Pentru educația fizică 
a soldaților romani se 
folosea mingea confec
ționată din bășica de 
bou sau burduf, umplută 
cu paie și acoperită cu 
a piele tăbăcită de porc. 
Jocul, întrucâtva asemă
nător cu rugbiul de as
tăzi și denumit harpas- 
tum, se juca de către e- 
chipe adverse pe teren 
bine marcat și consta 
din lovirea mingii cu 
piciorul sau cu oarecare 
parte a corpului pentru 
a o reține în terenul 
propriu.

• MARȚI,, 11 FEBRUARIE 1997

La sosirea europenilor 
în America, aztecii folo
seau în jocurile lor min
gea de diferite mărimi, 
sub forma unor sfere, 
confecționate din piele, 
umplute eu iarbă usca
tă.

Jocul cu mingea a 
continuat șl în timpul 
Evului Mediu. In castele 
sumbre și reci, tinerele 
femei se jucau cu min-

din 
găsind

gile confecționate 
lână sau pâslă, 
jocul foarte amuzant.

tn secolul al X.IV-lea, 
la Florența, jocul cu min
gea se bucura de o mare 
popularitate. în mijlocul 
unei piețe era așezată o 
minge pe care, de dimi
neața până la apusul 
soarelui, o loveau cu pi
cioarele, mâinile, ca
pul. șl corpul două e- 
chipe adverse, îmbrăcate

căutând fiecare 
mai 

teren.
acest 
ince- 
celor

Italică, 
stabi- 
antre-

diferit, 
s-o mențină cât 
mult in propriul 
în scurtă vreme 
joc, considerat la 
put un apanaj al 
bogați, se răspândește in 
toată Peninsula 
după norme bine 
lite, cu arbitri și 
nori versați.

Din cele mai 
timpuri, în 
Franței se practica 
joc cu mingea ce se nu
mea SOULE, disputat 
între locuitorii din două 
comune învecinate. Min
gea era aruncată în sus 
de către primari, iar ju
cătorii celor două tabe
re se întreceau care să 

dispute mai întâi

vechi 
nordul 

un

de
in jocurile lor, fo- 
cunoscutc sub nu
de poarcă, fuga, 

etc.

și s-o aducă in sat.
Pe meleagurile noastre, 

mingea confecționată din 
cârpe sau păr de bou a 
fost folosită de către 
copii 
curi 
mele 
oină

Odată cu folosirea cau
ciucului pe scară largă, 
mingea suferă modifi
cări esențiale, extinz&n- 
du-se o serie de jocuri 
ca; fotbalul, handbalul, 
voleiul etc.

Pe bună dreptate se 
consideră că mingea es
te .JUCĂRIA’ secolului 
al XJL-lea.

ILIE LEAIIU
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De unde atațea
Ambițiosul primar din Totești

bani?

I

Iată o întrebare ce se 
pune cu deosebită acui
tate în acest început de 
an, câno proprietarii de 
pământ lipsiți de mijloa
cele mecanizate se con
fruntă cu mari greutăți 
de ordin financiar. Din 
discuțiile avute cu spe
cialiști și cu producători 
agricoli a rezultat că, la 
costurile actuale, fără a 
mai lua în calcul even
tualele majorări de pre-_ 
țuri ce pot surveni la 
combustibili, datorită de
precierii cursului valu
tar, numai pentru efec
tuarea lucrărilor mecani
zate pe un ha de teren 
este nevoie de circa 
800 000 lei. Să nu mai 
vorbim despre celelalte 
cheltuieli — cu îngrășă
minte, erbicide, semințe
le și alte elemente ce 
concură la realizarea pro
ducției agricole. De un
de să ia oare un agri
cultor suma respectivă de 
bani ? Evident, negăsind 
resurse, nu este ușor de

intuit că multe suprafe
țe vor rămâne nelucra- 
tț, ceea ce, poate, și ur
măresc cei ce diriguiesc 
treburile țării.

Dacă în urmă cu câți
va ani era mai la înde
mâna producătorului a- 
gricol să cumpere un 
tractor, apelând chiar și 
la credite bancare cu do
bândă subvenționată, 
cum acest vis 
îndepărtat. în 
da 40—50 tone 
tru un tractor, 
acum, ca, 
rările de prețuri operate 
de către fabricanți, pen
tru același tractor să fie 
nevoie de circa 80 de to
ne grâu. Având în vede
re datele respective, es
te ușor de calculat cu 
câte sacrificii și dificul
tăți își poate dota un 
țăran gospodăria cu trac
tor și cu alte mașini, 
pentru a nu fi depen
dent de mijloacele me
canizate ale. altor pro-

a-
este prea 
loc de a 
grâu pen- 
s-a ajuns 

după majo-

prietari, idealul fiind ca 
fiecare deținător de pă
mânt, dacă nu face par
te dintr-o formă asocia
tivă, să aibă cu ce-și lu
cra terenul pe 
în cultură.

Noua putere a promis ț 
că-i va ajuta pe agri- t 
cultori să-și procure u- 
tilaje bune și ieftine. > 
Timp de peste două luni 
de 
să 
de 
tru 
rat 
hrana cea de toate zile
le. Cât va mai dura o 
asemenea situație, nu se 
știe cu exactitate, însă 
ceea ce se poate spune 
cu certitudine este fap
tul că, deocamdată, a- 
gricultorii duc mare lip
să de bani și de mijloa
ce mecanizate, simțindu- ț 
se tot mai singuri și a- l 
bandonați de cei pe ca- ’ 
re i-au propulsat în or
ganismele puterii. (N.T.) ț

câre-l ia 1

zile nu s-au găsit în- 
modalități, din lipsă 
voință, credem, pen- 
a-i ajuta cu adevă- 
pe cei ce ne asigură

I

I
i
i
i
1

fiindcă au încredere și 
voie de mine.

— N-am mai vorbit de 
multă vreme împreună. Ce 
evenimente s-au 
tâmplat în viața 
voastră ?

— Am stat de 
fostul rege al României.

— Ei cum așa ?
— Am fost cu o 

gație în Elveția. Un 
de vârstă înaintată 
Casa regală, cu care, mal 
apoi, m-am împrietenit, 
m-a întrebat dacă nu vreau 
să stau de vorbă cu dl 
Mihai. Am zis că de ce 
nu ? Dumnealui m-a dus. 
la fostul rege cu care am 
stat de vorbă preț de O 
jumătate de ceas.

— Anume despre ce ?
— I-am spus gazdei că 

nu sunt monarhist și nu 
l-a surprins treaba asta. 
M-a întrebat despre comu
nă, despre oameni și cu 
ce necazuri ne confruntăm. 
Zicea că a fost în Țara 
Hațegului, când era școlar, 
în tabere, parcă. La toate 
întrebările i-am răspuns 
foarte sincer, ceea ce cred 
că i-a plăcut.

— Deci, die Iulius, mat 
aveți un pic și vă atingeți 
visul. Diploma vă va 
deschide multe șt noi 
perspective. Vă gândiți la 
ceva anume ?

— Încă nu. Să văd mai 
întâi diploma in buzunar. 
Oricum oamenii din Totești 
m-au ales pentru a doua 
oară primar al comunei ti 
vreau să le răsplătesc în
crederea și speranțele ce 
mi le-au încredințat.

TRAIAN BOfiDOR

cunoscut pe dl 
Iulius Lepădătoni în 1992, 
imediat după ce a fost a- 
les primar al comunei To
tești. La acea primă în
tâlnire ml-a mărturisit un 
gând, mai bine zis o am
biție cc-i frământa sufle
tul și anume aceea de a 
urma Facultatea de drept 
administrativ din Timișoa
ra, la fără frecvență evi
dent. Recent, l-am abor
dat direct cu întrebarea :

— Ce s-a mai întâmplat 
cu ambiția de a deveni 
jurist ?

— Sunt student la Fa
cultatea „Tibiscum" din 
Timișoara. Mai am câte
va examene, iar la vară 
vreau să-mi susțin lucra
rea de licență, 
meu este astfel pe 
se împlinească.

— Felicitări, die 
Cum au fost anii care s-au 
scurs ?

— Ușori nu, dar am în
vățat cu plăcere, căci 
dreptul administrativ este 
fascinant.

— Ați fost student 
primar în 
Cum s-au 
două ?

— Foarte 
m-a ajutat 
și îndeplinirea atribuțiilor 
ce-mi reveneau ca primar, 
iar practica îmi facilita 
priceperea științei dreptu
lui.
în 
la Dreptul funciar. După 
ce
torul m-a întrebat de un
de cunosc problema așa 
de bine. I-am, spus că sunt 
primar într-o comună a 
județului Hunedoara. Este 
singura dată când mi-am 
declarat funcția.

— Afi întâmpinat pie
dici în realizarea ambiției 
de a deveni magistrat ?

— Nu, dimpotrivă. Dl 
fost prefect Costel Alic, dl 
Iștfan, fostul director al 
prefecturii, dl Sicoe, fost 
secretar 
dețean 
curajat 
indicat

— Familia v-a ajutat ?

al Consiliului ju- 
și alții m-au în- 
in studiu, mi-au 
bibliografie etc.

OMUL CARE A STAT 
DE VORBĂ CU 
REGELE MIHAI

Gândul 
cale să

Iulius I

mai in- 
dumnea-

vorbă cu

i 
dele 
domn, 
de la

I

— Foarte mult. Sigur, 
am cheltuit o grămadă de 
bani cu procurarea cursu
rilor și cărților de specia
litate, cu drumurile la Ti
mișoara, iar salariul de 
primar este foarte mic. 
Așa că am luat bani de 
acasă. Cel mai mult m-a 
ajutat socru-meu, Dumne
zeu să-l odihnească, fiind
că a murit anul trecut, 
care a zis că este iii sta
re să-și vândă casa nu
mai ca să pot termina fa
cultatea.

— Ați fost ales primar și 
pentru legislatura ce a 
început în vara anului tre
cut.

— Vă mărturisesc sincer 
că, inițial, n-am vrut să 
candidez pentru a doua 
oară, dar au venit oameni 
la mine acasă și m-au ru
gat, unii chiar mi-au cerut 
să nu fac treaba aceea,

Atn avut, de pildă, 
anul trei un examen

am răspuns, examina-

șz 
același timp, 
împăcat cele

bine. Studiul 
in înțelegerea

PAZNICUL VINDE 
PARÂNGUL!

director 
stabilit 
pentru 

de spri-

ȘASE HOȚI DIN 
BRETEA MUREȘANA

AFLĂM DE LA POLIȚIE jf)

Ploile abundente din lu
na decembrie 1996 au de
clanșat alunecarea terenu
lui făcând imposibilă a- 
provizionarea cu lemne de 
foc și alimente a celor 
peste 25 de gospodării blo-

cate în prezent prin rupe
rea drumului de acces în 
zona Bratișa — Valea Brad. 
Printr-o bună colaborare 
cu conducerea Direcției 
Județene de Drumuri și 
Poduri Hunedoara, 
dl Ioncscu, s-au 
măsuri concrete 
construirea zidului
jin din zona afectată, re
pararea și redarea în cir
culație a drumului. Lucra
rea va începe curând și 
se speră, avându-se în ve
dere urgentarea ei, se va 
finaliza la sfârșitul lunii 
martie a.c. (Al. J.) O zi de primăvară ?! Foto: ANTON SOCACI

Noroc că Victor Calina 
Mucenic a fost prins la 
vreme, altfel, Doamne fe- - 
rește, reușea să vândă tot 
Parângul 1 Omul nostru 
este paznic la RAGCL Pe-

„Seara amintirilor" la drum cu ••• roata buclucașă"
Pensionarii din Sime

ria și-au deruHlt de cu
rând prima „Seară a a- 
mintlrilor" din acest an. 
Salonul cochet al loca
lului familiei profesor 
Benea, din centrul ora
șului, s-a dovedit a fi 
neîncăpător față de so
licitări. Plecând la drum 
cu „roata buclucașă" 
diferite concursuri, 
melodii și momente 
sele, pensionarii s-au
lectat plăcut pe durata 
a cinci ore, participând 
activ la getul spiritual, 
fie individual sau în an
samblu. Ca o noutate, în 
cadrul programului și-a 
făcut loc prezentarea u- 
nor poezii, care în pre
față au fost interpretate 
cu multă măiestrie de

cu 
cu 

ve
de-

Florentina Munteanu și 
Victoria Chietrar.

Desigur, 'la baza ma
nifestării a stat orches
tra formată din: Florin 
Boldijar, Sorin Toma, 
Ilie Ciorogaru, Emil Tar- 
novețchi și același con
ducător de 
Lulu Aiuzan. 
companiat un 
măr de soliști 
re, la rândul 
întrecut pe 
fiind călduros aplaudați 
și rechemați la „rampă": 
Livia Olariu, Elisabeta 
Munteanu, Cornelia Puș
caș. Au cântat și încân
tat la fel Traian Crăciu- 
neac, Octavian Alic, Flo
rin Boldijar, Emil Tar- 
novețchi și Ilie Pop.

Ca surpriză a serii a 
fost prezentat un „piu-

totdeauna, 
Ei au a- 
mare nu- 
vocali co
lor, s-au 

ei înșiși,

al pen- 
care, pe

gușor întârziat 
șionarilor", la 
parcurs, au fost antre
nați și au participat toți 
cei prezenți pe „uratele 
plugușorului". Concursul 
„Recunoașteți romanța ?*  
a dat câștig de cauză u- 
nui mare număr dintre 
participanți, in care s-au 
remarcat: Victoria Lu- 
pașcu, Maria Biriș, Lina 
Ardelean, precum și A- 
driana Fodor, Victoria 
Serafinceanu, Aron Ola- 
rîu, Nicolae Capră și 
alții. La microfon s-a 
perindat un număr ma
re de participanți și la 
concursul de glume. Ju
riul condus de dna Ana 
Matiș a evidențiat pe: 
Ion Cocioabă, Ionică Su- 
ciu, Nizi Crăcluneac, Ma
rin Gagiu și Octavian

Man, lista fiind posibil 
să continue...

Toate concursurile au 
fost dotate cu premii. La 
concursul „ghilimelelor" 
au câștigat Ilarie Predo- 
vici, alături de doamne
le Stela Capră și Cor
nelia Pușcaș. Menționăm 
că la ,,Seara amintirilor" 
a ținut să fie prezent și 
noul primar al orașului, 
in persoana dluî Nicolae 
Matiș, pe undeva și dân
sul pensionar și parti
cipant frecvent la aceas
tă manifestare. „Seara 
amintirilor" s-a încheiat 
cum era firesc, ca de o- 
bicei, pe nași de valsuri 
celebre, tangouri nemu
ritoare și învârtite.

troșani. Păzea el ce păzea, 
dar 
ceri, 
cum 
mul 
cureștean, care i-a pus în 
mână 1 500 000 de lei pen
tru un teren din Masivul 
Parâng. Treaba este că el 
nu era proprietarul nici 
unei palme 
acolo. Or, 
înșelăciune, 
și ultimul

s-a apucat și de afa- 
De vânzări, după 

v-ați dat seama. Pri- 
client a fost un bu-

de pământ de 
asta înseamnă 
De-asta a fost 

client.

CONSTRUCTORI, ÎN 
SCHIMBUL DE NOAPTE

schimbul de 
i-au surprins 
Deva în ul- 
a lui ianua-

—
!<•••>
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Doi „domni" de la S.G. 
„Condor" Deva s-au gân
dit că n-ar fi rău să lu
creze și în 
noapte. Așa 
polițiștii din 
tima noapte
rie. Constantin Zamisnicu. 
zidar și macaragiul Cor
nel Paștiu erau foarte o- 
cupați cu transportul. Da, 
dar ei transportau bunuri 
furate de la o cabană din 
zona localității Archia, în 
valoare de 2 000 000 lei.

Nu mai puțin de șase 
hoți au început să dea ia
ma prin ogrăzile cetățe
nilor din Bretea Mureșa- 
nă. Cel mai bătrân are 38 
de ani și se numește Tra
ian Dan, iar cel mai tâ
năr are 16 ani, pe nume 
Dorin Mihoc. Iată și pe 
ceilalți: Petruț Sonoc,
Teodor Iordan, Gheorghe 
Mihoc și Grațian Ister. în 
loc să-și caute ceva cin
stit de lucru, din care să 
poată trăi demn între con
sătenii lor, ei s-au apucat 
să fure cereale, păsări, 
carne și preparate din car
ne etc. Azi așa, mâine 
așa, până au ajuns la ci
fra 19. Furturi vrem să 
spunem. La acestea tre
buie să adăugăm alte două 
în dauna Consiliului lo
cal, de unde au sustras 
materiale de construcții.

Cam la 3 500 000 s-a ri
dicat valoarea prejudiciu
lui.

Rubrică realizată cu 
sprijinul I.P.J. 

Hunedoara
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rioară, caracteristică sti
lului Louis XV. Cochilia 
plasată axial se păstrează, 
ca și dimensiunile ample 
ale canapelelor și fotolii
lor. Acum își fac apariția 
și ornamentele din bronz.

4- REGENCY. Acest stil 
depășește perioada de re
gență a prințului -de Galles, 
viitorul George al IV-Iea 
(1811—1820). De fapt, e pla
sat între 1790 și 1830 și se 
caracterizează prin eclec
tism. Goticul — supra
numit stil universitar — se 
menține ca formula cea 
mai bună pentru biblioteci.
Pe de altă parte, se re
simt numeroase influențe 
chinezești și indiene. Mo
bilierul caută comoditatea. 
Se construiesc pentru în
tâia oară piese de rotițe, 
mobile pentru colecții (vi
trine, rafturi etc.), măsuțe

Emanuela,
Mulțumeso pentru cuvin

tele tale călduroase și e- 
loeioase la adresa mea.

Intr-adevăr simt uneori 
nevoia să știu cum suni 
citite și apreciate cuvin
tele mele tipărite și desi
gur, mă bucur atunci când 
sunt primite și privite po
zitiv.

Aici aș vrea să ating 
doar un punct al scrisorii 

tale și anume cel prin ca
re spui că: „deseori sun
tem ridiculizați datorită 
comportării noastre naive, 
francheței manifestate cu 
o dezinvoltură aparte" — 
și cred că știu la ce te re
feri... Uneori îmi manifest 
uimirea și admirația în 
fața unui pom înflorit, a 
unui nor sau lan de Floa
rea Soarelui, emoția crea
tă de un vers sau un de
sen miraculos și mă com
port ca un copil în fața 
pomului de Crăciun văzut 
prima oară. Nu de puține 
ori am fost mustrată sau 
ridiculizată, nu de puține 
ori mi s-a răspuns cu ci
nism sau am fost privită

Unde sunt zăpezile 
tăm că februarie nu a 

Un gând și o poantă 
la CLUB T■ ■ ;• 

„Păzește-te de mincinosul care amestecă puțin adevăr în minciuna lui".

*■ — Nu mă înnebuni! George bigam? Și ce pedeapsă ar putea primi pentru1'
;! asta? • ‘ !j• J — Ei, pedeapsă mai mare decât să aibă două soacre nu-i mai trebuie! ;■
:• AL. VLAIIUȚA
Î î

cel puțin ca un om ciu
dat. Dar nu am încetat să 
mă minunez, să-mi exte
riorizez sentimentele de 
uimire și emoție în fața 
frumosului, a părții divi
ne din lumea noastră. Fii 
tu însăși, lasă copilul din 
tine să se mire, să se bu
cure, să se emoționeze. Co
pilul din noi este partea 
noastră minunată, acea

parte care ne leagă cu Di
vinitatea. Marele nostru 
Brâncuși spunea: „Când nu 
mai suntem copii, am mu
rit deja".

De câte ori am fost ri
diculizată și de câte ori 
s-a râs de mine pentru că 
mă comport ca un copil, 
nu am simțit decât milă 
pentru cel care nu putea 
simți alături de mine ace
eași emoție în fața frumo
sului, că nu mai putea fi 
naiv precum un copil. Și 
chiar dacă par un om ciu
dat eu prefer să am în su
flet această doză de nai
vitate.

INA DELEANU

de altădată ? Credem că nu prea departe. Să nu ui- 
trecut ! Foto : ANTON SOCAC1

4- REGENGE. Stil ca- 
racteristio Franței în pe
rioada 1690—1730; păstrea
ză caracterul opulent al 
stilului Louis XIV, dar îi 
dă mai multă suplețe. Mo
bilierul începe să se di
versifice, fără însă a ajun
ge la specializarea ulte- 

Mic dicționar de stiluri

joase portabile și rabata
bile. O mare atenție se a- 
cordă mobilierului pentru 
biblioteci — divers, inge
nios, comod, sobru, ele
gant.

4- RESTAURAȚIE. De
semnează perioada dintre 

căderea lui Napoleon și 
Revoluția din 1830. De
curgând din stilul Empire, 
acesta păstrează formele 
ample, dar mai puțin ri
gide și mai lejere. Aplica
țiile de bronz sunt înlo
cuite cu marchetărie (în- 
crustații de furnir) sau re
duse la baze și Ia capite
luri toscane. Formele sunt 
curbe, simple, elegante.

„Trebuie făcut mai mult ca 
să fim cunoscuți în lume66

*
*

î

I
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Pe elevele Mihaela Să- 
lășan și Ana Maria Stan, 
membre ale Cercului de 
artă populară tradiționa
lă din cadrul Palatului 
Copiilor Deva, le-am re
găsit la una din me
sele de lucru, alături 
de neobositul și aprecia
tul coordonator al aces
tui cerc, dl profesor Mir
cea Lac. Și în timp ce 
mâinile lor lucrau ne
stingherite și cu pricepe
re mai departe, i-am ru
gat pe cei trei interlo
cutori să ne povestească 
despre vizita efectuată la 
sfârșitul anului trecut 
(6—24 decembrie) în El
veția și Franța, la invi
tația unor instituții de- 
aici.

Periplul delegației ro 
mâne (formată din Opt 
membri) s-a desfășurat 
pe traseul Viena— Ber
na — Strasbourg — Reims 
— Paris — Arras — Ge
neva — Berna, cu popas 
in fiecare din aceste lo
calități, la Berna, Stras
bourg și Arras reprezen. 
tanții Cercului de artă 
populară participând cu 
expoziții, în cadrul că
rora au fost expuse 400 
de obiecte (de la ouă în
condeiate până la elemen
te de mobilier). Mihaela 
și Ana Maria se aflau 
încă sub puternica im
presie pe care ți-o pot 
lăsa câteva dintre cele 
mai frumoase orașe și 
capitale ale Europei, pre
gătite și îmbrăcate în 
haina sărbătorilor de iar
nă. „VIENA, cu impună
torul său castel SchOn- 
brun, cu parcuri feeric 
luminate, in care copaci 
cu zeci de lampioane di
vers colorate și căsuțe

*
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din povești îți furau pri
virea, cu ateliere în care 
copiii pregăteau și coceau 
tot felul de zaharicale și 
figurine din aluat, apoi 
le vindeau, și mai depar
te drumul prin Alpii aus
trieci până în Elveția, 
sunt imagini reprezenta
tive, pe care n-ai cum să 
le uiți".

— BE11NA a fost pri
mul oraș în care, timp 
de trei zile, am prezen
tat expoziția noastră, pre
cizează dl Mircea. Lao. 
Am întâlnit și oameni 
cunoscători ai artei și am 
fost apreciați în mod deo
sebit. Stând de vorbă cu 
ei, ne-am dat seama că-i 
interesa îndeosebi orna, 
mentica, semnificația mo
tivelor, dar și că, din 
păcate, țara noastră nu 
este practic cunoscută...

La STRASBOURG po
pasul a fost mai scurt, 
delegația română parti
cipând la o seară . cultu
rală românească, alături 
de români stabiliți aici, 
membri ai Asociației A 
micale Culturale Româno. 
Franceze. Am vizitat o- 
rașul — in care există 
un mare respect pentru 
trecut (am văzut case 
construite în unul 1500) 
— Primăria, sediul Con
siliului Europei și Cate
drala din Strasbourg, „u. 
nul 'dintre cele mai mă
rețe monumente din lu
me". A urmat, ca obiec
tiv, Catedrala din Reims, 
unde erau încoronați ma
rii regi ai Franței („de 
o sobrietate și o ținută 
ce te înfioară"), apoi Pa. 
risul, cu principalele sa
le puncte de atracție: Ver 
sailles, Louvru, Notre 
Dame, Domul Invalizilor,

Champs Elysee, Academia 
Militară, Centrul Pompi- i 
dou și Defense — car- £ 
tierul ultramodern ai J 
Parisului. ț

In săptămâna petrecu- L 
tă la ARRAS, expoziția J 
Cercului devean a susci- I 
tat mult interes din par- k 
tea locuitorilor (bene- Z 
ficiind și de o intensă J 
publicitate); mai mult de 1 
atât, menționează cu sa- L 
tisfacție interlocutorii, in J 
sala de expoziție s-ait în. 1 
tâlnit trei familii de ro- | 
mâni din Arras, care pâ- ? 
nă în acel moment nu 1 
ajunseseră să se cunoas- 4 
că. i

Vizitarea orașului GE- J 
NEVA, cu al său inedit ț 
muzeu al ceasurilor și i 
impresionantul muzeu de 1 
ceramică (în care, din pă. ț 
cate, România nu este t 
reprezentată), n-a făcut Z 
decât să amplifice impre- » 
siile de neuitat cu care 1 
concitadinii noștri s-au I 
întors acasă. Cât despre ’ 
semnificația acestor mo- 4 
mente de prezență și trăi- 1 
re românească în Fran
ța și Elveția, dl profesor 
Mircea Lac aprecia: „Câș
tigul a fost deosebit pen
tru noi, mai ales din 
punct de vedere cultural. 
Pentru mine a fost ca un 
semnal că trebuie făcut 
mai mult, ca să fim cu
noscuți în lume, pentru 
că merităm asta; iar din 
punct de vedere moral, 
am simțit o creștere — I 
ne-am convins că este a- 
preciat, că e important 
ceea ce facem și că tre
buie să facem asta in 
continuare".

A consemnat 
GEOHGETA Bl BL A

Pentru a putea face față 
situației grupul Smashing 
Pumpkins a fost nevoit să 
renunțe o perioadă la mu
zică jmplicându-se în cam
pania prezidențială a lui 
Bill Clinton. înlocuitorul 
lui Chamberlaine care a 
fost dat afară din grup 
este bateristul Matt Wal
ker (Filter), iar locul lui 
Melvoin a fost luat de key
board istul Denis Flemion 
(Frogs). După câteva săp
tămâni de absență în care 
presa de scandal îl vedea 
destrămat grupul refăcut 
a avut tăria să treacă pes-

Smashing Pumpkins (IX)
te acest moment de cum
pănă pornind din nou în 
turneu prin America. Ei 
au susținut un show la 
Riverside Coliseum din 
Cincinnati, în fața scenei 
fiind instalat un cordon 
format din 1400 oameni de 
ordine. într-un interviu, 
Gorgan spunea: „Cred că 
suntem cel mai perseve
rent grup pe care l-ai în
tâlnit vreodată". Pe 12 au
gust au concertat la Van-

couver în primul show din cântat piesa Tonight To- 
turneul canadian. night și a fost protagonis-

MUSIC BOX
La 5 septembrie la Ră- 

dio City Music Hall din 
New York a avut loc de
cernarea premiilor MTV. 
Smashing Pumpkins a

ta serii câștigând 7 pre
mii: Breaktrough Of The 
Year (Tonight-Tonight): 
Video Director (Jonathan 
Rayton/ Valerie Fares pen

tru pie'a Tonight Tonight); 
Alternative Video (1979); 
Technical/ Coreography 
(special elects; art direc
tor; cinematography) K.K. 
Barrett pentru Tonight To
night; Video Of Year — 
Tonight ■ Tonight. Un nou 
extras pe single din albu
mul ..Mellon Collie And 
The Infinite Sadness" (de
venit cel mai vândut du- 
blu-alb’im din istoria cla

samentului Billboard de 
albume, având o cifră de 
7 milioane de discuri vân
dute doar în USA), se in
titulează Muzzle

Cu ocazi ] decernăm Eu
ropean MTV Music Award 
ce s-a desfășurat la 14. 11.' 
1996 Ia Alexandra Palace 
din Londra, grupul a câș
tigat categoria Best Rock. 
La 18. 11. 1996 s-a lansat 
un nou extas pe single in
titulat 33 ce a figurat pe 
locul 21 în UI< și 71 în 
Billboard, (va urma)

1IORIA SI.BEȘAN
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Privatizarea - lăsată să se manifeste in voie, dar
sub un strict și permanent control

Adevărul este —, ziarul 
nostru a mai consemnat 
acest fapt — că în mu
nicipiul Hunedoara priva- 

; tizarea se implementează 
tot mal puternic în viața 
economică și socială a lo- 

ica’!tătii. Un argument de 
: netăgăduit în acest sens 
este acela că numai în 

i cursul anului trecut au fost 
1 elaborate autorizații de 
funcționare — în lumina 

I Le^ii nr. 6911991 — unul 
' număr de 177 societăți cu 
j caoital privat și 6 asociații 
familiale. Dintre acestea 
9 au ca obiect producerea 
de bunuri materiale. 37 
sunt profilate pe prestări 
servicii. 100 au ca activi
tate desfacerea de mărfuri 
«ătre Dopulație. iar 37 ali
mentație publică.

! I Dintr-o succintă analiză 
4 cifrelor de mai sus re
zultă câteva concluzii prin
tre care: • ponderea noilor 
locietăți are ca obiect de 
activitate comerțul cu pro
duse alimentare șl indus
triale: • numărul celor cu 
kpecific a.p. este mult mal 
mic decât al primelor; • 
este însemnat și numărul 
celor ce prestează servicii 
către populație; • sunt 
tncă puține societățile ce 
a-au orientat spre produc
ție și ele funcționează In 
nwrărit, panificație, car
mangerie, preparate de pa
tiserie si cofetărie etc.

Un fenomen ce se ma

nifestă tot mai puternic 
în ultima vreme constă în 
scăderea continuă a socie
tăților ce s-au privatizat, 
inițial, în alimentație pu
nică. dar care își schimbă 
obiectivul de activitate. 
Motivele acestui transfer 
sunt două. Primul — scă
derea puterii de cumpărare 
a oamenibsfr.care nu-și mai 
permit,. în contextul crcș-

LA HUNEDOARA
terii continue a prețurilor, 
să cheltuie bani decât pe 
ceea Ce este strict necesar 
traiului cotidian. Al doilea 
— așa numitele birturi șl 
dughene, apărute după e- 
venimentelo din Decembrie 
1989 — „și-au trăit traiul, 
și-au mâncat mălaiul" — 
cum se zice, în sensul că 
improvizațiile nu mai au ce 
căuta în viața socială a 
țării. în momentul pe caro 
îl parcurge ea. Oamenii vor 
tot mai mult activitate ci
vilizată, servire promptă și 
modernă, curățenie și con
diții de muncă exemplare. 
Să apelăm, spre argumen
tarea afirmației de mai 
sus, la câteva exemple. 
Restaurantul „Metalul" s-a 
transformat — realizare a 
tot mai renumitei S.C. „Ml- 
raceti" S.R.L. — într-o a

limentară foarte bine apro
vizionată și cu o servire 
de excepție. Un1 alt resta
urant a devenii brutărie, 
iar o seamă de birturi — 
cum sunt unele din piață 
și din centrul vechi al mu
nicipiului — s-au meta
morfozat în cofetării, pati
serii. etc.

în discuția ce am avut-o 
recent cu dna îng. Liana

Neghină. șefa Biroului de 
control comercla] și pri
vatizare din cadrul Pri
măriei munlelpfulul Hune
doara. interlocutoarea ne 
spunea:

— Privatizarea se află 
permanent în atenția -noas
tră și — deși nu ne opu
nem în nici un fel în calea 
extinderii ei, dimpotrivă, 
o încurajăm — este ținută 
în permanent și strict con
trol.

— în ce fel ?
. — Prin veghea la res
pectarea legislației ce re
glementează această acti
vitate. Efectuăm periodio 
— ca urmare a sesizărilor 
șl reclamațiilor primite, 
dar șl din proprie Iniția
tivă — controale asupra 
societăților de orice fel, 
deci șl asupra celor cu ca
pital privat. în 1996, de 

pildă, am realizat 775 con
troale.

— Cu ce efect?
— La 76 societăți am 

constatat abateri de Ia le
gislația în vigoare, s-au 
înregistrat 94 de contra
venții, au fost sancționați 
76 de lucrători ș.a. De pre
cizat că nu am constatat nici 
un caz penal.

— S-au aplicat sancțiuni?
— Da. Au fost scoase 

din vânzare mărfuri In 
valoare de peste 7.2 mi
lioane lei, s-au aplicat a- 
menzl de aoroape 18 mi
lioane lei. Sigur, s-au fă
cut sf atenționări, avertis
mente ș.a.

Șî încă un aspect, de 
data aceasta ultimul în ce 
privește municipiul Hune
doara șl domeniul la care 
ne referim: biroul coordo
nat de dna Ing. Liana Ne
ghină are o evidență ex- 
rem de strictă si amănun

țită asupra privatizării șl 
evoluției acestui fenomen 
— de care ne-a convins 
promptitudinea cu care 
ne-au fost puse la dispo
ziție cifrele folosite în a- 
cest articol — fapt ce 
l-am recomanda și altor 
primării. Nu de altceva, 
dar ca să poți constata un 
fenomen, trebuie să-l cu
noști în cele mai mici a- 

’mănunte, cum se derulează 
și în ce direcție se duce.

TRAIAN BONDOR

I

de acționar pentru subscrierile i 
făcute la SIF Banat—Crișana j 

i
759/1995, Si & ) 

ț 
I 
I

SIF Banat •— 
(fostul FPP) am 

informația că a 
distribuirea cer- 

actionar

Din partea reprezen
tanților 
Crișana 
primit 
început 
tificatelor de 
pentru toți depunătorii 
de titluri de privatizare 
(carnete cu certificate si 
cupoane nominative) din 
municipiile Deva și Hu
nedoara. Această opera
țiune se efectuează prin 
centrul de distribuire din 
Deva situat De 
Libertății 
blocului 

lucră-
10—18 
orele

distri-

14—18. iar 
orele 9—

certificato

strada 
(la parterul 

cu cofetăria 
Scala), în zilele
toare. între orele 
si sâmbăta între 
8—16.

iîn Hunedoara 
buirea se face în spa
țiul situat In hala pie
ței agroalimentare Obor 
In zilele lucrătoare Intre 
orele 9—13 și 
sâmbăta între 
13.

înmânarea 
lor de acționar ■ se face 
titularilor, pe baza bule
tinului de identitate sau. 
după caz adeverinței 
de identitate, valabile la 
data predării titlului de

EXTRASE FUNCIARE
Anul 1996 a fost șl anul în care, prin preluarea | 

unor atribuții ale fostelor notariate de stat, instan- ;I _________ __ _________
Ițele judecătorești din județ s-au confruntat cu un | 

mare volum de muncă. Dacă ne referim doar la «

I extrasele funciare, anul trecut
40 238. (V.N.).

au fost eliberate I

privatizare, cu excepțiile 
prevăzute In art. 9 din 
H.GR.
recipisei pentru depune
rea carnetului și cupo
nului. în cazul persoane
lor decedate, sunt nece
sare. pentru succesiunea 
închisă, certificatul de 
moștenitor în copie și 
orieinal și actul de iden-

t 
i

titate al moștenitorului, 1 
iar pentru succesiunea ? 
nefinalizată sunt necesare 1 
certificatul de deces. în l 
copie și original, deda-1 
rația pe proprie răs- I 
oundere conform anexei 1 
B la H.G. 750/1995 ce ț 
se găseste la ghișeu și I 
actul de identitate al; 
moștenitorilor. în cazul I 
schimbării numelui după I 
data subscrierii, se cer: i 
certificatul de căsătorie 
In copie și original, sau 
hotărârea Judecătorească' i 
prin care s-a stabilit 
schimbarea nqmelui. In 
copie și original.

Pentru restul localită
ților județului, distri- 1 
buirea se va face laI 
date Ce se vOr anunța 
ulterior prin presă. (N.T.) !

„Desemnarea managerului general la S.C. Talc-Dolomită SA Zlaști s-a făcut contrar legii 66“
I (Urmare din pag. 1) s-a plecat de aici, s-a ple

cat si cu liderul de sin
dicat, care a făcut fel de 
fel de mobilizări pentru 
susținerea candidaturii 
fostului manager rgeneral. 
Deși au trecut 69 de zile, 
cum prevede legea, nu am 
primit nimic oficial pri
vind rezultatul concursului.

BECLAMAT1A ESTE 
UN FALS

DI. Simion Spătar, fost 
șl actual manager general 
al societății, susține că 
tncă din anul 1994, când 
a fost numit director, ci
neva a fost împotriva 
dumnealui, ceea ce s-a pe
trecut șl acum: „fiu trei 
zile înainte de depunerea 
ofertelor, a apărut o re- 
clamație in care se se
siza că am dat salarii 
prea mari la oameni, că 
am deschis un depozit prin 
care ne valorificăm pro
dusele. Am solicitat o hâr
tie scrisa din partea or
ganelor de anchetă dacă 
sunt sau nu vinovat, mal 
ales că reclamația purta 
semnătura comisiei de cen
zori. Cenzorii Insă ml-au 
dat o declarație prin caro 
spun că ei nu au semnat 
nici o sesizare. Or, după 

■m rezultă, din primele 
Investigații sesizarea fă 
cută s-a dovedit a fi un 
fals. întrucât nu a fost 
făcută de cenzori.

Referitor la concurs, dl. 
Simion Spătar nu a co
mentat soluția FPS-ului. 
La București mai susține 
că interviul dumnealui a 
constat dintr-o argumen

tare a ofertei, dublată de 
o discuție profesională 
privind prezentul și per
spectiva societății. Lecatde 
acest subiect dl. Spătar 
ne-a precizat că domnia 
sa a preluat unitatea cu 
pierderi iar In prezent a- 
ceasta înregistrează pro
fit. Deși cererea de dolo- 
mită a scăzut apreciabil, 
actualul rn»n->«er susține

'• s-au pregătit șl alte 
alternative în special prin 
creșterea producției de 
talc.

DOAR DIVAGAȚII 
POLITICE

Dl. Vaier Zaharie, re
prezentantul echipei ma
nageriale situate pe locul 
doi, după probele scrise, 
își exprimă șl dumnealui 
nemulțumirea față de di 
clzia luată de către FPS: 
„Concursul de selecționare 
a managerului la S.G. 
„Talo — Dolomită" . S-A- 
Zlaști, după părerea mea, 
nu s-a desfășurat conform 
legii, începând de la a- 
nunțul dat In ziar, până 
la interviul final de la 
București. După lege, AGA 
trebuie să numească prin 
decizie o comisie de exa
minare șl un secretar al 
comisiei. Comisia a fost 
formată din trei membri, 
fără să aibă un secretar, 
înainte de începerea con. 
cursului, dna Niculina I- 
nișconl, reprezentant al 
FPS, ne-a atras atenția a- 
supra unei reclamați!, care 
ar fi fost trimisă din par
tea unei echipe, încercând 
prin aceasta să ne Inti

mideze, spunând, printre 
altele, că echipa care va 
teși învingătoare Va avea 
de lucru cu dânsa. După 
părerea mea A.G.A., în 
baza Legii 66. avea obli
gația de a numi echipa 
managerială, In urma tes
tului susținut, lucru pe 
care nu l-a făcut, motivând 
-4 nu poate lua o decizie 
și că trebuie să ne de
plasăm la București pen 
tru un interviu final. Mal 
mult decât atât, A.G A. 
trebuia să încheie un pro
ces verbal, care era no» 
mal să fie adus la cu
noștința participanților. 
S-a plecat la București, 
unde ne așteptam să dis
cutăm cu o comisie, dar, 
din păcate, a fost altfel. 
Discuția am avut-o doar 
cu dl. Vasile Ciomel, Iar 
'-terviul nu a constat In 
altceva decât în divagații 
politice la adresa alege 
rilor din noiembrie anul 
trecut. Pe baza ofertei e- 
chipel noastre nu s-a dis
cutat nimic".

Dialogul cu echipa for
mată din dnii Cornel Cor
nea și Nicolae Radu a sco: 
în evidență, în esență, 
aceleași nemulțumiri. „Bă
nuim că noi am fost de- 
punctați întrucât nu ni 
s-a pus la timp toată 
documentația privind for
mularea șl susținerea o- 
ferteL De asemenea, nu 
ni s-a prezentat o grilă 
de apreciere a lucrărilor, 
neșliind oficial nici astăzi 
ce note am obținut sau 
unde am greșit.

La București am fost 
duși In turmă, Invocân- 

du-se o dispoziție Internă
FPS, deși In lege nu 

scrie așa ceva. Am depus 
trei contestații, la una 
nerăspunzându-ni-se nici 
astăzi, tar la celelalte două, 
răspunsurile sunt demne 
de Academia Cațavencu, 
ne-a mal precizat dl. Cor
nel Cornea. Cât privește 
interviul de la FPS Bucu
rești, acesta a fost pe 
orice temă — inclusiv pe 
producerea de rulmenți, 
construcții, viața dlui Cior
nei —, dar mai puțin pe 
tema concursului și a o- 
fertei pentru care am fost 
duși la București".

CE SPUN 
REPREZENTANȚII AGA.

Dl Lucian Belel, repre
zentant F.P.P.. în A.GA.i 
„Noi am încercat să fim 
cât mal corecți în desfă
șurarea concursului. După 
punctajul stabilit, de co
mun acord cu reprezen
tanții F.P.S., în baza re
zultatelor obținute, ordinea 
echipelor a fost următoa
rea. Locul I — Ovidiu

Nu ne-am propus să comentăm selecționarea șl 
desemnarea echipei manageriale la S.G. „Talc — Do
lomită" S.A. Zlaști întrucât o parte dintre punctele 
de vedere exprimate de către concurenți permite o 
imagine a situației de față, fără a mâl adăuga con
cluzia unuia dintre reprezentanții F.P.S. în A.G.A. 
pe care o apreciem Importantă. Pe de altă parte, 
este de neînțeles atitudinea F.P.S. care nu a comu
nicat nici acum, după expirarea termenului legal, 
rezultatele oficiale ale concursului, dând naștere în 
continuare la diverse Interpretări. Măca din acest 
punct de vedere, noului manager a» fl trebuit să I 
se asigure una din condițiile necesare actului deci
zional.

Chira, locul II — Vaier 
Zaharie, locul III — Si
mion Spătar, locul IV — 
Cornel Cornea. Dacă din 
punctul de vedere al aces
tor rezultate se poate trage 
o concluzie, noi membrii 
A.G.A. credem că am 
procedat corect. Mal tran
șant, dl. Mariș Simion, 
reprezentant F.PJS. în 
A.G.A., a .precizat: „De
semnarea managerului (e- 
chipei manageriale de la 
S.C. „Tata Dolomită" S.A. 
Zlaști) s-a făcut de către 
F.PJS. București, contrar 
Legii 66 și prezentelor 
norme metodologice. în 
urma rezultatelor obținute, 
echipa câștigătoare a 
cea condusă de către ing. 
Ovidiu Chira. apoi In
ordine cela conduse de
ing. Vaier Zaharia, îng. 
S'mion ftnătar și Ing. Cor
nel Cornea. Diferența la 
pur etaj a fost mică, da» 
echipa câștigătoare a fost 
rea de pe locul J. Pe ce 
considerent a stabilit F.PJS, 
București o altă ordine, nu 
cunosc".
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Ordinea echipelor, după 

punctajul obținut, cu.care. 
s-a plecat la București, a 
tost: Locul 1, Ovidiu Chira- 
Constantin Vasile; locul 2, 
Vaier Zaharie-Ioan Bârsan, 
locul 3, Simion Spătar — 
Darin Vasii, locul 4 Cor
nel Cornea — Nicolae Ra
du „Cu toate că Ia FPS 
București ne așteptam la 
o discuție profesională, 
ne-a mai precizat dl. Chira, 
cel puțin cu echipa noastră 
s-a discutat orice altceva, 
dar nu despre ofertă. Am 
Intrat la di. Ciornei in bi
rou. unde am fost între
bat cum mă numesc. M-am 
prezentat: Sunt Chira. ța 
care dl. Giornei mi-a spus: 
Ești pe locul doi. Cam așa 
|-a desfășurat interviul. Am 
mai stat câteva minute la 
discuții, unde dl. de la 
FPS București mi-a po
vestit despre viața perso
nală. familie. Dl. director 
Ciornei mi-a mai explicat 
leă nu poate să schimbe 
lechioa întrucât rezultatele 
economice din anul trecut 

isunt bune. Or, 6u am fost 
omul numărul doi în uni- 

itate în fosta echipă de 
; Condu,-ere". Referindu-se,
in continuare. la felul cum 

i »-a făcut selecția, dl. O- 
vidiu Chira ne-a mai pre
cizat: „Zarurile au fost 
tăcute dinainte. De fapt, 
credem că nu a mai fost 
concurs ci o numire! Tre
buia să ni se spună de la 
început, să nu mai pier
dem timpul la București. 
Și mai fost ceva Când
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EDITURA ȘI CASA DE COMERȚ „REGINA1 

S.R.L.1
I Desface prin Depozitul en gros „AROMA" 
j din DEVA, str. M. Eminescu, nr. 48 (fosta Fa- 
> brică de mobilă):

I • Zahăr — 2 800 lei/kg • ulei Ia sticle 
plastic de 1 1 — 4 600 lei • votcă 33 grade — 
1 800 lei/0,5 I * Rachiu de drojdie 30 grade
— 1 560 lei/0,5 I • rachiu de mere 38 grade
— 2 050 lei/0,5 1 • vin Târnave — 2 060 lei/ 
1 • șampanie — 6 000 lei/but. • spirt sanitar

. — 2 200 lei/0,5 1 • apă minerală „Perla Har- 
1 ghitei44 — 1 800 lei/'butelia de 1,5 litri.
i Depozitul en gros „AROMA44 mai oferă : 
ț • esențe pentru sucuri la dozator import SUA 
| • îndulcitori (aspartam, zaharină) • acid ci- 
| trie ~

tru
160

I

*

*

• porumb, sare aromatizată și pungi pen- 
POP CORN • pahare plastic de 80 ml și 
ml • lingurițe plastic.
Prețurile includ TVA.
Program zilnic: 8—16,30, sâmbătă: 8—13,30. 
Informații la telefon 212057.
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Cel mai mare distribuitor en gros din țară « 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTAT.' IMPORT | 

VEST
de

I 
vă oferă: , j

50 de sortimente de îmbrăcăminte ! 
cea mai bună calitate (in saci trans- |

peste 
sortată de 
parenți de 5—10 kg): »

—• cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri- |
couri î

— pulovere, geci •
— sacouri, baloane, paltoane t, •. i
Toate sortimentele de sezon disponibile J

i stoc ! I
NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!
* baloți mari, nesortaț*,  presați între 350— | 

400 kg.

din

ALEGEȚI CALITATEA I

S.C. ROMAVICOM S.R.I. DF\ A
£ VINDE

țouă proaspete la cele mai mici prețuri, en gros Ș' 
«Cde la ferma proprie, en detail prin chioșcul si- B 
<;tuat in Hala producătorului din Piața Deva. î 
!;Informații la telefon 622963 intre orele 8—15.3 
■J (8033) J

Aium loiuitorn jvdețelo» Hunedoara si Alba pot <umpo»a 
piodusc m valoare de prwio Io 10.000.000 lei <u

PLATA IN 12 RATE
CU AVANS DE

NUMAI 10%
TELEVIZOARE COLOR (NEI, PHILIPS, DAEWOO, GOLDSTAR) 

CONGELATOARE, FRIGIDERE Șl COMBINI FRIGORIFICE 
MAȘINI DE SPALAT - ARAGAZE - BUTELII - ASPIRATOARE 

COMBINE MUZICALI Șl RADIOCASETOFOANE 
HOTE DE BUCĂTĂRIE - COVOARE, MOCHETE 

Șl MULTE ALTELE
TOATE IA CELE MAI MICI CEȚURI!

ACUM Șl PERSOANELE JURIDICI 
(lume, instituții, asotioții etr.J

POT CUMPĂRĂ DE LA FIRMA NOASTRĂ 
PRODUSE IN VALOARE DE PANA EA 

25.000.000 IEI tu

PLATA ÎN 12 RATE
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•. Birouri:
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. Iuliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493. 
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți!

Depozit: 
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitati-ne si vă veți convinge că a meri- 

(7)

t 
tSituat in Deva (zona Casei de cultură), vă oferă , 

gros $1 en detail produse import Italia, de foarte î 
>ă calitate $» la cele mai mici preturi:
• paste de zugrăvit lavabile $1 semilavabile, ț 

izoianți acrilici antimucegai, 
loranț], căituri pentru zidărie ți lemn,

• vopsele auto poliuretanice simple $1 
zate executate la comandă după 
accesorii pentru vopsitoric auto ;

• vopsele de ulei care pot fi 
comandă, in orice nuanțe;

• baițtiri, lacuri pentru lemn 
rate :

• vopsele de ulei, lac de parchet, nitrolacuri 
și diluanti produse de Compania Kober — Rolac 
Piatra Neamț, Ia cele mai bune preturi;

• plante naturale $î artificiale, aranjamente 
florale, care te execută șl la comandă.

Vă așteptăm zilnic între orele 9—17, iar sâm 
bâta între 10—11.

en j 
âună calitate ș> la cele mai mici prețuri:

role de zugrăvit, co- 
araceti 

metali- 
culori.paletar de

executate fi la

incolore 51 colo-

Vinde la

următoarele:

• Solarii tune’ L — 60 m, preț 500 000 ț
j

I
*

ț lei/tunel.
ț • Sere reci sticlă I. — 60 m, preț 22 000 000 
ț Ici/seră.
ț

ț 
î
I

i1
l
l

ț rizarc a diriginților de șantier pentru data de:
l • 26. 02. 97 — Deva, Simeria, Brad, Oraș.
t tie — la sediul S.C. Condor S.A., ora 10,00;
; * 27. 02. 97 — Hunedoara, Călan — la

sediul S.C. Condor S.A., ora 10,00;
• 28. 02. 97 — Valea Jiului — la sediul

’ S.C. Consmin S.A. Petroșani, ora 10,00.
1 Dosarele candidaților întocmite conform 
ț prevederilor din buletinul construcțiilor nr.

!
 4/1996 și suma de 53 400 reprezentând taxa de 
autorizare se vor depune la sediul Inspecției 
în Construcții jud. Hunedoara — Deva, str.

t A. lancu, hl. H3 mezanin până la 21. 02. 1997. ț

• Cântar bascul 30 to.
• Polizor dublu.
• Pompă Cerna.
• Remorcă 2 RBB.
• Mașină săpat sol.
• Aripi irigații.
• Freză mărunțit pământ.
• 2 tractoare U 415.
Licitația are loc în zilele de 14, 21 și 28 

' februarie 1997 la sediul firmei „SOLARIS* 4, ț 
> situată în Sântandrei, Ferma 8, ora 10,00. \
Informații suplimentare la sediul BANKCOOP ț 
Deva, tj. 227951 și 226292.

INSPECȚIA ÎN CONSTRUCȚII 
JUD. HUNEDOARA — DEVA

Anunță desfășurarea examenului de

1

I
1 
ț
ț 

;:l

i

X j 
j

auto-

1

S.C. MINEXFOR S.A. DEVA 
Str. Titu Maiorescu, nr. 2. 
Organizează

- In momente de nilojre <â;tiga|i numai dota rumparoți!
- Prin noi puteți tumputo chior daca nu aveți sufitienți boni 

PLĂTIND ÎN RATE!

TOAD AOSTEA NUMAI IA MAGAZINUL
CENTRAL

DIN OMĂȘTIE, STR. N. BALGSCU NR. II, TEL 0S44W94

în ziua de 20. II. 1997, ora 10, pentru 
mijloace fixe și în fiecare a doua zi de joi 
din lună.

Lista de utilaje se poate consulta la sediul 
societății si la secțiile Brad, Abrud, Zlatna, 

(8072)

IMCOMEX
MAREA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE

4 IMCOMEX
LIDERUL VÂNZĂRILOR IN RATE!

Prea mult!
Știți câte persoane din 

județul Hunedoara revin 
unui polițist ? Nu prea, 
așa că o să vă spunem 
noi: 438. în Valea Jiului 
în schimb unui polițist îi 
revin între 700 și 800 de 
persoane I Acest lucru în
seamnă cu mult peste me- 
dia pe țară și cu mult 
mai mult peste media din 
cele mai multe țări euro
pene. (V.N.)

£=IE3£=!=3!=3

i

1 
!
l

După succesul înregistrat cu edițiile 
•BUCUREȘTI "■‘•TIMIȘ
• ORADEA . SATU-MARE
ACUM au început înscrierile ia:

A I ' ( i X I I «1. I ■ I i (

axloua bază de date din lume, după anuarul telefonic;

‘BRAȘOV 
•ARAD
• DOLJ

un instrument modern de informare, eea mai corectă bază de date zonală din România;
informații utile din toate domeniile de activitate, 
suport publicitar unic si continuu • circa 360 zile de aiv 
CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ!

**CÂUTATI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CAUTATI» 

Sunați zilnic, între orele 10-12 , la Telefon;. 230784

BANCA TRANSILVANIA
ACORDA DOBÂNZI AXANIAJOASE 

PENTRU DEPOZITELE DE TIP CLASIC AF.F PERSOANELOR FIZICE
Reinvestirea dobânzii în cazul prelungirii contractului de depozit înseamnă o dobândă 

reală anuală majorată prin capitalizare.

O

Depozit clasic Dobânda nominală Dobânda reală anii
la termen anuală prin capitalizare

1 lună 54% 69,50%
3 luni 58% . 71.88%
6 luni 62% 71.607
9 luni 65% 72,92%

12 luni 71% 71.00%
0 OPERATIVITATE ©CONFIDENȚIALITATE

ală

PROFESIONALISM
spre un partener tie încredere !

0 SIGURANȚA 
Depinde doar dc dumneavoastră să faceți pasul

i,—--------tt’t----- rr?-------- ------ — • • .-'i .j".-;.. . .

—------- .  ............
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cot i d i a n j 1 n d e pen de n țșgș;
——

P-SJ KJ
FtKLISITAîe

ț ANIVERSĂRI

( J • Când in grădina vieții 
' sale răsare al 70-lea tranda- 
! fir, scumpului nostru soț, 

tată, bunic și unchi, To- 
mescu Romulus îi dorim 

| sănătate, fericire și un 
I călduros „La mulți ani“l 
, Familia. (2385)

VÂNZĂRI —
V CUMPĂRĂRI

• Vând motor nou 
Moskvici 1500, neasam
blat, Baru, tel. 152 (097804)

• Vând apartament două
camere ultracentral, mul
tiple îmbunătățiri. Tel. 
611967. (8085)

• Vând VW microbuz.
(Tel. 218562. (GRT)

• Vând Dacia 1300, preț 
j 1 300 DM. Informații tel.

218553. (8057)
• Vând Trabant, 2 mi

lioane Ici. Tel. 229126, O- 
rele 16—21. (8060)

• Vând casa, grădină
și livadă, 14 ari la Bretea 
Mureșană, poziție centrală. 
(Tel. 614974. (GRT)

• Vând 100 oi (berbe- 
cuți). Informații Simeria, 
str. Corvin, nr. 37. (8070)

• Vând apartament două 
camere, 30 milioane. Si
meria, str. Piața Unirii, 
bl. 1, sc. B, ap. 3. (8061)

• Vând en gros jaluzele
PVC, import, diferite cu
lori și mărimi, 32 #00 lei/ 
mp. Informații tel. 064/ 
148718 ; 064/142360. (F)

• Vând spray contra eja
culări! rapide, medicamente

potența, frigiditate, zahăr 
afrodisiac, 01—6376273. .

(7959)
• Vând spațiu comercial

în Simeria- Tel. 220848, 
str. Câmpului, 77. (8077)

• Vând țuică prune 
Brad. Tel. 650973, Suciu.

(9750)
• Vând Rabă izotermă,

10 tone și Saviam, 6,5 
tone. Tel. 770951 sau 
231736. (5169)

• Vând Dacia 1300, cu 
CI, necesită reparații ti- 
nichigerie, motor, fabrica
ție 1976 și caroserie Da
cia, 1500 mărci. Tel. 711495.

(7356)
• Vând dozator „Fresco“ 

3 capete suc și unul bere. 
Hunedoara, tel. 722985.

(7358)
• Vând căței Boxer și 

Lada Niva, 4x4, Decc- 
bal, nr. 6. Tel. 716465.

(7359)
• Vând piese Moskvîci

408 si casă, grădină. Tel. 
738043. (7360)

• Vând apartament 3 
camere central, . mobilat. 
Tel. 612308, după ora 14.

(7902)
• Vând casă, dependințe

în Orăștle. Informații tel. 
233012. (7900)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu (de
pozit, magazii, curte). Pe
troșani, Titu Maiorescu, 
5. Tel. 212532. (097805)

• Ofer pentru închiriat 
garsonieră ultracentral. 
Tel. 214229, orele 18—19.

(7901)

SCHIMBURI DE
LOCUINȚA

• Schimb (vând) apar

tament 3 camere cu apar
tament două camere. Tel. 
211981. (8068)

PIERDERI

• SG Văleni SRL Deva 
anunță pierderea blocului 
de facturi de la nr. 033601 
până la 033650. Se declară 
nul. (8059)

DIVERSE

• SO „Cernafruct“ 
SA Hunedoara face 
următoarea rectificare 
la anunțul dat în „Cu
vântul liber" nr. 1778 
dm 3. 12. 1996: mij
loace fixe amortizate 
în loc de mijloace 
fixe casate. (7362)

• SC „Netto Rodimex"
SRL cu sediul în Hune
doara, str. Piața Libertății 
nr. 12, anunță Intenția de 
majorare a prețului la 
pâine. începând cu data 
de 7. 02. 1997. (7357)

• Numitul Micuță loan
domiciliat în Codlea, str. 
Getății, nr. 103, județul 
Brașov, este citat la Ju
decătoria Deva în calitate 
de inculpat în dosarul nr. 
6337/1995 cu termen de 
judecată în 27 februarie 
1997 în proces cu Vonica 
Gheorghe. (8066)

• SG Marmosim SA Si
meria anunță depunerea 
documentațiilor Ia APM 
Deva pentru obținerea 
autorizațiilor de mediu 
pentru obiectivele <3a- 
rîera Geoagiu, Gărpiniș, 
Alun și Pietroasa. Toate 
reclamați ile și sesizările

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
scoale la concurs următoarele posturi vacante;

Condiții de participare:

il 
I 
I

Denumirea 
postului

i 1 TJ
3

<Z»

Vechime 
(în spec, 
studiilor, 
ani)

n< s
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA
Inspector de S. economice sau în spec,
specialitate 1 ind. alint., chimie alimeir

tară
DIRECȚIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANȚE 
Inspector de 
specialitote 
Inspector de 
specialitate 
Arhivar

2 S

1
1

S 
M

3

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, LUCRĂRI PUBLICE 
Inspector de 
specialitate 
Inspector dc 
specialitate

1

1

S. construcții civile

Subingincr 
Cond. arh. sau 
subinginer 
Dactilograf 
Inspector de 
specialitate

I

1
1
1

S. construcții civile

SSD constr. civile

SSD. constr. civile
M
S. constr. drumuri ți 
poduri

SERVICIUL PROTOCOL, RELAȚII EXTERNE, MASS MEDIA

Inspector 1 S.; M

SERVICIUL SOCIAL PENTRU PROTECȚIA COPILULUI 
Sociolog 1 S. de spec.
Psiholog 1 S. de spec.
Asistent social 1 M. medicale

î

10

se primesc la APM Deva, 
str. A. Vlalcu, nr. 25, în 
termen de 15 zile de la 
publicare. (8963)

COMEMORĂRI

• Amintim rudeniilor, 
prietenilor și cunoștințelor 
că azi 11 februarie se 
împlinesc 6 luni de când 
au trecut în neființă iu- 
biții noștri
EDIȚII și DIANA TRITON 

și SORIN RADULI
Un pios omagiu și prilej 
de a lăsa să curgă o la
crimă în amintirea lor. 
Familia Tripon Gheorghe, 
Baia Mare. (8065)

• Colectivul Sec
ției de Drumuri Na
ționale Deva anunță 
cu durere trecerea -în 
neființă a celui care 
a fost

TRAIAN DUDAS 
un bun coleg de 
muncă, soț și tată-. 
Dumnezeu să-I odih
nească în pace. (8080)

DECESE

• La trecerea în 
eternitate a celui care 
a fost un bun coleg 
și prieten

ION TATULEA
Un ultim omagiu din 
partea familiei Arde
lean și Lăzărescu. Sin
cere condoleanțe fa
miliei îndoliate. (8078)

• Viorica Lazăr so
ție, fiul Sorin, în
treaga familie mul
țumește șl pe a- 
ceastă cale conducerii 
RAGGL Deva și cole
gilor pentru partici
parea I°r Ia marea 
noastră durere și a- 
jutorul acordat la 
greaua durere prici
nuită dc pierderea 
celui care a fost un 
minunat soț și pă
rinte
LAZĂR PETRIȘOR (II) 
Dumnezeu să-I odih
nească. (8083)

• Cu durere în su
flete anunțăm trece
rea în eternitate a 
dragului nostru

IOAN DRÂGO1U
66 ani 

înmormântarea mâine, 
12 februarie, ora 14, 

de la domiciliul din 
str. Luncii (Viile Noi). 
Fie-i țărâna ușoară. 
Soția Zorița. fiul Ma
rin. nora Mirela, ne
poatele Marinela ți 
Ramona. (8086)

• Un ultim oma
giu pentru eel care 
a fost un minunat om, 
cuscru) nostru

IOAN DRĂGO1U
Suntem alături de 
familia îndurerată si 
le transmitem șl pe 
această cale sincere 
condoleanțe. Familia 
Orșa Cornel. (GRT)

Zilnic, publicitate
• AA

prin
• Cu inimile zdro

bite de durere, mama, 
Marița anunță înce
tarea fulgerătoare din 
viață la 45 dc ani a 
fiului

tAtulea ion 
înmormântarea — 
12 februarie 1997 în 
Vâlcelele Bune. Dum
nezeu să-l odihnească.

(8078)

CUVÂNTUL 
LIBER

ÎN MEMOHAM

Compartimentul

Control comercial

Serviciu agcnți ecou.

Serv, prognoze, 
programe
Birou administrativ

Serviciul urbanism 
Serv, amenajare 
teritoriu
Serv, amenjare 
teritoriu

Serv, proiectare 
Serv, proiectare

Serv, drumuri ți poduri

Cunoștințe de informa
tică, cunoașterea lim
bilor engleză, maghiară, 
germana

Concursul va avea loc la sediul Consiliului județean Hunedoara în data dc 25. 02. 1997, ora 9. 
Consiliului județean, sau serviciul orgaBibliografia poate fi consultată la direcțiile de spe cialitate ale 

nixare, salarizare, personal, porfecționarc.
Dosarele personale vor fi depuse până la data de 21. 02. 1997, 

nai, perfecționare ți vor cuprinde:
— cerere dc înscriere la concurs;
— curriculum vitae;
— cazier juridic;
— recomandare dc la ultimul loc dc munca;
— copie după actul de studii.

Povo, la

la Serviciul srgemizare, salarizare, perso

10. 01 IW.
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Miercuri, ora 18, Casa 
de cultură din Deva 
găzduiește o manifestare 
artistică 
dedicată 
fost un 
popular
Cu acest prilej, ansam
blul de cântece 
suri „Silvana" 
un spectacol 
de anvergură.
Mlircea Păcurar (mo
mente vesele), solistul 
instrumentist Marinlcă 
Paul, soliștii vocali A- 
na Banciu, Mariana An-

comemorativă 
celui care a 
mare rapsod 

— Liviu Gros.

șl dan- 
prezintă 
folcloric 
Invitați:

I I T ♦ 
I 

ghel, Mariana Deac, Dră- î
gan Muntean. Gei care * 
l-au iubit, publicul în » 
general își mai amintește, i 
desigur, că Liviu Oros | 
și-a desfășurat itetivita- I 
tea artistică foarte mult ’ 
timp în cadrul ansam-" 
blulul de cântece și dan
suri „Silvana" al Gasei 
de cițltură Deva, fiind 
coregraful fondator la 
începuturile ansamblului. 
Astăzi, activitatea dc co
regraf este dusă mai 
departe cu -.ceeași dă
ruire dc dna Ells Ursu. 
(M.B.)
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LICEUL TEORETIC ..TRĂIAM” 
DEVA

A N
pentru

U N Ț A

ocuparea postului

* 
I * 
i 
f

* 
i* I* 
L 
l

1
I
I
A

I
dc |

*
I
I*
J

«I

| Concurs 
; bibliotecar.

Condiții
— studii superioare 

specialitate;
— cunoașterea limbii franceze sau engleze. 
Concursul se va organiza în data de 27. 

1997, ora 9, la sediul liceului, 
înscrierile pentru concurs se fac până în I

| data de 24. II. 1997. Informații la secreta- | 
j riatul liceului: 22 09 75. j

pentru inscrietca la concurs 
filologice sau de

V.V.V.V.W.W.W.V

----------t.'. . ■■.....................■............ ...................... ,—■.. .. 1.1,...

ANUL IX • NR. 1821 • MARȚI. 11 FEBRUARIE 1997


