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Situația mineritului din Valea Jiului și î 
cuT 

problemele ei grele, multiple, au făcut obiec- i 
' tul dezbaterilor purtate duminică, la. Consi- t 
' liul local Petroșani, între înalți reprezentanți i 

ai președinției, guvernului și F.P.S. și cadre I 
ia vârf din administrația județeană și locală. 1

Deputatul țărănist de Hunedoara, Sorin 1 
1 Dimitriu — proaspăt șef al Fondului Proprie-1 
tății de Stat —, a anunțat că se află în l 
lucru un amplu program de restructurare a l 
mineritului, care prevede și măsuri cores-» 
pranzâtoare de protecție socială, de plasare în * 
alte domenii a forței de muncă disponibilizate t 
din acest sector deosebit de important pentru ’ 
economia națională. (D. G.). i

PUTEREA IA PULSUL VAil JIULUI

< existența populației din această zonă,
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;! NAȚIUNE, AI PACHET.,, !•
;! DE MASURI !'<;
;■ După ce au fost prezentate liderilor po-!; 
ijlitici ai majorității parlamentare și membrilor!; 
!;guvernului și au primit acceptul acestora,!; 
!;mult așteptatele măsuri economice și de pro-;! 
!; tecție socială din programul guvernamental ■! 
!; pe acest an au fost aduse la cunoștința popu-;! 
îjlației' ieri seară de către premierul Victor;! 
JCiorbea, într-o conferință de presă extraordi-;! 

■înară, transmisă la posturile de televiziune. ;! 
;! Au fost nuanțate, între altele, măsurile de; ■ 
;! liberalizare a prețurilor, de liberalizare a; ■ 
;! cursului de schimb valutar, de accelerare a! • 
;! privatizării. Sunt prevederi dure, de ac-!; 
[jcentuată austeritate, care ne obligă să strân-!; 
J'gem în continuare cureaua. Gât o mai ține...!; 
|(D.G.). :;

Noi dam pământ
Cort lucru, noua gu

vernare din România este 
hotărâtă să urgenteze re
forma și restructurarea, 
reorganizarea economiei 
naționale, privatizarea. 
Pentru toate acestea este 
nevoie de legi adecvcte, 
de măsuri ferme, clare, 
avantajoase în egală mă
sură pentru persoanele 
fizice și juridice româ-

susținută de majorita
tea parlamentară. Supu
să la vot, ea a trecut 
cu ușurință, cu 80 de 
voturi pentru și numai 
50 împotrivă.

Reprezentanții majo
rității și-au susținut op
țiunea prin necesitatea 
alinierii țării noastre 
și din acest punct de 
vedere la normele Uniu-

PE FAZA SCURTĂ... .... » .................

CUVÂNTUI
LIBER

nești și străine. Dacă 
până acum venirea in
vestitorilor străini în 
România era îngreunată 
de o serie de prevederi 
birocratice, vamale, fi
nanciar—bancare, ca și 
de bariere în cumpăra
rea terenurilor, de acum 
cel puțin una din aceste 
piedici — ultima — a 
fost înlăturată,

După dezbateri înflă
cărate, pro și contra, 
Senatul a adoptat modi
ficarea la Legea investi
țiilor străine, în sensul 
că investitorii străini cu 
personalitate juridică ro- 

’ mână pot cumpăra bu- 
1 nuri mobile și Imobile 
l în România, inclusiv pă- 
i mânt. Modificaroa a 
» fost propusă de un Ii- 
ț beral, șeful comisiei eco- 
l nomice a Senatului, Vio- 
’ rel Cataramă, șl a fost

nii Europene, conform 
căreia cumpărarea de 
terenuri este permisă în 
statele membre ale aces
teia, norme la care au 
subscris majoritatea ță
rilor fost socialiste, con
siderând că, în acest 
mod, se elimină una din 
frânele majore în sti
mularea investi (sorilor 
străini de a veni in 
România și a contribui 
la revigorarea economi- 
co-socialâ a țării noas
tre.

La rândul lor, sena
torii din opoziție — de 
la PDSR, PUNR și PRM 
— s-au opus energic a- 
doptării acestei preve
deri. invocând argumen-
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curente în lei ale clien-

AN

I

85% PE AN 
80% PE AN

BANCOREX î
BANCA ROMÂNĂ Df COMERȚ IXTIMOR SA |

Sir. 22 Decembrie, bl. 7, parter

(Continuare în pag. a 2-a)

disperarea ?
așa

a-

formareacu pouuere ui xurnictrcit . 
costurilor au cunoscut I

■ spectaculoase, J

începând cu data de 17 FEBRUARIE 1997, do- 
în lei atrase de la dien- 
juridice bancare și

5

în condițiile când Con
siliul concurenței a anun
țat sus șl tare că pre
țurile sunt liberalizate la 
toato produsele (deci în- 
clusiv Ia lapte, carne și 
pâine), dar în realita
te există, din serioase 
motive politice șl de așa- 
zisă protecție socială, se 
constată mari contradic
ții între vorbe șl fapte. 
Asistăm acum la situații 
Inimaginabil de 
împinse chiar 
disperare, care, 
nevrând, trebuie 
suportate până ce între 
vorbele și faptele guver
nanților și puterii actua
le nu vor mal fi discre
panțe. Intr-o situație cu 
totul deznădăjduită 
găsește 
singura 
tau o 
meniul 
men tare, 
S.A. Deva,

grele, 
până Ia 
vrând- 

să fie

ce stau lucrurile 
alarmant ?

Este foarte simplu de 
intuit răspunsul ia 
ceasta 
avem în vedere faptul 
că din luna mal a anu
lui 199G prețurile au 
rămas nemodificate la 
achiziții Ț 
laptelui, în vreme 
cheltuielile cu 
tibllll și a_
cu pondere în

Cum să nu te cuprindă i
I**
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întrebare dacă j
*

I
și desfacerea I 
n vreme ce J 

cu combus- | 
alte materiale I
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I
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I
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TRENULE, MAȘINA SCUMPA...

începând de ieri s-au majorat tarifele pe 
oalea ferată. Biletele la trenurile de călători 
s-au dublat, iar costurile pentru transportul 
mărfurilor au crescut cu 80 la sută. Minis
trul transporturilor, Traian Băsescu, a moti
vat necesitatea acestor măsuri cu cheltuielile 
continua sporite pe care le suportă activita
tea feroviară în ansamblul său. Așa o fi, 
numai că punga românului este tot mai sub
țire.

Ministrul a dat asigurări că va fi îmbună
tățită calitatea serviciilor la calea ferată și că 
toate facilitățile existente până acum pentra 
anumite categorii de persoane rămân în vi
goare. (D. G.)

ANUNȚĂ

băniile practicate la depozitele 
lela băncii (persoane fizice și 
bancare) sunt următoarele s

1—2 LUNI
3—12 LUNI
Suma minimă pentru constituirea unui depozit 

100.000 lei.
• Dobânzile la conturile

telei băncii sunt de :
40% PE

PROGRAMUL DE LUCRU
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I
al Sucursalei pentru con

stituirea de depozite de către persoane fizice este de 
la orele 8,30 — 18,30 (luni—vineri).

se 
acum, nefiind 

firmă de profil 
excepție în do- 

industriei alt- 
S.a. „Devii" 
unitate care 

aro ca obiect principal 
de activitate achizițio
narea, prelucrarea ș! va
lorificarea laptelui. De

salturi ■
crescând cel puțin de | 
la simplu la dublu, ceea » 
ce a determinat ca din I 
luna august a anului tre- ’ 
cut firma să intre pe 
pierderi, care s-au tot 
amplificat și se ampli
fică în continuare.

Discutând la conduce
rea firmei despre ao- 
tuala stare a lucrurilor, 
care este cea mai dis
perată de după 1989, 
ceea ce poate duce la gân- i 
dul că este vorba despre J

NICOLAE TIRCO8 I
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„EVENIMENTUL 
ZILEI" FARA ION GRIS- 
ICOIU. Sunoscutul jurna
list Ion Cristolu șl-a 
anunțat demisia de la 
conducerea cotidianului 
național „Evenimentul 
zilei** șl din consiliul 
de administrație al Trus
tului de presă „Expres". 
Motivul invocat de către 
demisiona? : presiunea 
psihologică exercitată a- 
supra sa de unii cititori 
și confrați de breaslă 
deoarece critică noua pu
tere din România șl te
merea sa față de con
tinua degradare a situa
ției presei române. Oare 
chiar astea să fie ?!.

Sorin Dimitriu, deputat 
PNȚUD de Hunedoara. 
Vicepreședinte al FPS a 
jfost desemnat dl Bog
dan Baltazar, reprezen
tant al PD. Acest 
cuplu este considerat ca 
o garanție a înfăptuirii 
Reformei în România,

• SPITALE IN GA- 
RANTINA. Mal 
spitale din Gapitală 
din țară au Intrat 
carantină din cauza 
tinderii epidemiei 
viroză respiratorie, 
află internați un mare 
număr de pactenți

multe
Și 
în 

ex- 
de 
Se

bob

De sâmbătă, 15 fe
bruarie a.c., au Intrat 
în vigoare noile tarife, 
considerabil majorate, 
pentru serviciile telefo - 
nice Telefonul rede
vine, pentru mu'țl, un 
accesoriu de lux.

una pe zi
0 ANUNȚ (pe ușa unui birou de 

schimb Valutar) .
„Marfa vânduta nu se schimbă11.

• F.P.S. ARE UN NOU 
PREȘEDINTE. După e 
aprigă dispută între 
PNȚGD șl PD privind 
numirea noului pre
ședinte al Fondului Pro
prietății de Stat, con
siliul de administrație al 
acestuia l-a ales in Im
portanta funcție pe dl

• SQNGRESUB API- 
SULTORILOR. In cursul 
săptămânii trecute s-a 
desfășurat, în București, 
Songresul Asociației 
Srescătorllor de Albine. 
A fost prezentat 
portul de activitate 
apicultorilor români 
anul 1996, a fost 
nitivat proiectul 
privind protecția 
nelor șl stimularea 
tlcăril apiculturii,
dezbătut alte probleme 
stringente dîn domeniu,

Ra
ft 

în 
defl-
Legîi 
albl- 
prac- 
s-au

în-navi de gripă. S-au 
repistrat șl câteva de - 
cesft.

• CODUL 0IRCULA- 
ȚIE1 RUTIERE. Came
ra Deputaților a adop
tat proiectul de lege pri
vind Godul circulației 
rutiera. Se reglemen
tează astfel atribuțiile 
poliției rutiere de a con
trola șl de a sancționa 
contravențional partiri- 
panții la trafic.

• S-AU MAJORAT 
TARIFELE TF.LEFONI-

• LIDERUL PNL-4D 
A FOST DEMIS D® 
SUBALTERNI. Discn-. 
siunile din PNL-GD se 
agravează. După ce pre
ședintele partidului, a- 
vocatul Niculae •erve- 
ni. 1-a demis cu la la 
sine putere pe 14 dintre 
principalii colaboratori, 
a venit rândul acesto
ra să convoace o șe
dință extraordinară a 
partidului* în care au 
adoptat măsura destitu
irii lui Niculae Cer- 
veni din funcția de șef 
al PNL-CD. Cu sigu
ranță, jocul destituirilor 
va continua și poate doar 
apropiatul Gongrcs al 
partidului va pune ordi
ne în PNL-CD.
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/cotidian independentă;»^11 WlgyirOiit

Conferința 
regională PAC

Noul președinte al 
Organizației Regionale 
Hunedoara a PAC este 
dl Virgil Boca. Alegerea 
s-a făcut sâmbătă. 15 
februarie, la prima Con
ferință regională P.A.C. 
după alegerile de la 17 
noiembrie 1996.

Pe parcursul a mai 
multor ore de discuții, re
prezentanții filialelor lo
cale au făcut împreună 
cu președintele P.A.C., dl 
prof. Nicolae Manolescu, 
o analiză a situației din 
județ și a principalelor di
recții de acțiune pentru 
perioada următoare. Vor
bitorii au cerut președin
telui Nicolae Manolescu 
să aibă mai multă în
credere In organizațiile 
din teritoriu.

Dl prof. Nicolae Ma
nolescu declara că nu 
dorește ca în România să 
aibă loc alegeri antici
pate. El consideră că nu

este momentul pentru așa 
ceva și mai ales că poli
ticienii nu ar avea ce să 
spună populației în cam
pania electorală, în afară 
de a avea mai multă răb
dare. Președintele PAO 
crede că în viitorul apro
piat specialiștii din ca
drul partidului pe care îl 
conduce vor fi solicitați 
de putere pentru a duce 
la îndeplinire programul 
Executivului. Dl Mano
lescu speră ca guvernul 
Ciorbea să reducă fisca
litatea și să încurajeze 
investiția privată a mici
lor producători („domeniu 
în care se vede o mare 
bâlbâială a Guvernului"). 
Soluția protecției sociale 
prin indexări adoptată și 
în prezent de guvernanți 
„generează o cursă între 
salarii și prețuri", apre
cia prof. Nicolae Mano
lescu.

SORIN BLADA
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Cum să nu te cuprindă i
A

Idisperarea ?
(Urmară din pag. 1)

I
mele cu profil de indus- i 
trie alimentară. Rezul-1
tă, evident, de

I
A
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o politică dirijată și as
cunsă pentru a fali- 
menta grabnic aceste 
firme, care apoi să fie 
cumpărate mai pe nimic 
de către investitorii 
„strategici*4 care au bani. 
Asta deoarece salaria- 
ții firmei de abia își 
mai pot lua amărâtele 
de salarii. Dezamăgiți pot 
fi și acționarii care au 
depus cupoanele și car
netele. în principal cres
cătorii de animale, care 
si-au pus mare nădejde 
în relansarea producției 
și obținerea de profit și 
dividende. Dar, în con
dițiile îndatorării la 
bănci a unor unități 
cândva rentabile și de- 
capitalizării lor siste
matice, se mai pot găsi 
oare soluții 
redresare a

Constatând 
re (ceea ce 
teptat) că nu mai 
resurse de alimentare a 
bugetului cu măsurile 
magice promise, noua 
putere a recurs la ve
chile metode (ale prece
dentei puteri devenită 
actuala palidă opozi
ție). Așa se explică de 
ce s-a reinstituit lua
rea, începând din acest 
an. a 2 la sută din ve
nitul producției și a 4 
la sută din adaosul co
mercial realizate de fir-

viabile de 
situației?
cu stupoa- 
era de aș- 

are

tă, evident, de aici că î 
•e caută să fie făcută I 
protecție socială cu pre
țul falimentarii con
știente a unor firme 
pentru care^ probabil, 
există un concert di
rijat de privatizare în 
folosul unor „capitaliști'* 
strategici.

Pentru ca tacâmul să 
fie complet, de parcă nu 
erau destule rele arun
cate pe capul salariați- 
lor. a mai venit și or
donanța la Ordonanța 7 / 
1996 prin care, pentru 
stocurile de produse for
mate f 
vizionării populației 
perioada de iarnă, credi
tele trebuie rambur
sate până la 31 martie 

scurtând astfel cu 
inițial 

de 
să 

ml-
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în vederea apro- I 
pe!
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a.c.,
3 luni termenul 
stabilit. In cazul 
fată firma trebuie 
ramburseze peste 540 
lioane lei (1).

întrucât nu există 
o bază legală, 
Devii nefiind 
zată, nu poate trece la 
liberalizarea prețului, 
așa cum firmele de pro
fil cu capital privat Iși 
permit să procedeze, 
lată de ce sunt temeri 
serioase că blocajul fi
nanciar va conduce grab
nic la falimentul sigur 
al unității, așa cum vor 
sta lucrurile șl cu ce
lelalte firme de profil | 
din țară. ,

I

nici 
firma 

privati-

Nemulțumiri ale 
liberalilor hunedoreni

Liberalii hunedoreni suni 
nemulțumiți că la nivelul 
unor instituții importan
te din județ sunt men
ținute sau propuse în 
funcții de conducere per
soane pentru care singu
ra calitate este faptul că 
sunt membri ai PSDR, 
s-a afirmat vineri, 14 
februarie, la conferința 
de presă a filialei jude
țene a PNL. Exemplele 
oferite de senatorul CDR 
(PNL) Constantin Blejan 
vizau Direcția Sanitară a 
Județului, Spitalul Brad și 
Inspectoratul Școlar Ju
dețean. Conducerea PNL 
Hunedoara a mai consta
tat și o migrație spre 
posturile importante din 
județ a multor persoane 
din zona Văii Jiului. Dl. 
Blejan a declarat jurna
liștilor că a comunicat 
aceste nemulțumiri și 
prefectului Pompiliu Bu- 
dulan (membru al PSDR).

La nivelul Prefecturii 
Hunedoara se va Institui 
nn Consiliu Consultativ 
Politic, format din repre

zentanții partidelor care 
alcătuieso arcul guver
namental, s-a anunțat in 
cadrul conferinței de pre
să. Consiliul va urmări ca 
politica CDR și a celor
lalte formațiuni poli
tice de la guvernare să 
fie dusă la îndeplinire 
în mod corect, preciza 
senatorul Blejan,

Referindu-se la inte
grarea în PNL a unul 
număr mare de membri 
ai P.A.C„ dl Blejan a 
declarat că nu se dorește 
distrugerea unui alt par
tid, însă consideră că 
lucrurile trebuie privite 
în perspectivă, care, po
trivit sursei citate, este 
a „ideologiilor mari**. 
Parlamentarul de Hune
doara mai crede că și 
PNLCD se va integra în 
P.N.L. In ceea ce pri
vește PL’93 și PNL Câm- 
peanu, acestea reprezintă, 
In opinia senatorului CDR, 
doar 15 la sută din libe
ralii din țară.

SORIN BLADA

Noi dâm pământ
[Urmare din pag. 1)

te juridice, constituțio
nale, dar și de natură 
patrioti^, sentimenta
lă, gen „nu ne vindem 
tara", apreciind că mo
dificarea legii atentează 
la unitatea statului na
țional și ii avantajează 
îndeosebi pe vecinii de 
ia vest, care, prin cum-

torie cu adevărat isto
rică, deoarece țara noas
tră nu a acceptat nici
odată venirea străinilor 
la noi In acest mod, 
chiar șl cu scopul de
clarat de a ne ajuta. Să 
vedem dacă și noi, po
porul, vom avea de câș
tigat. Până acum, stră
inii care au venit sfl 
facă afaceri în Românie

PE FAZĂ SCURTĂ
părarea de terenuri în 
România, își vor lega
liza și extinde domi
nația în Ardeal. Repre
zentanții opoziției au 
propus măsura conce - 
sionării terenurilor că
tre investitorii străini 
pn o durată de 99 de 
ani. amendament pro
pus de senatorul țără
nist Corneliu Turianu.

Dar la vot noua ma
joritate parlamentară a 
învins. A obținut o vic-

șl-au tras întreaga spuză 
pe turta lor. Asta și cu 
complicitatea unora 
de-ai noștri, ademeniți 
cu câțiva arginți. Desi
gur, a fost prea mare 
șl îngăduința guver
nanților, a puterii în 
general, au operat ne
gativ și fisurile unor 
legi, și tembelismul u- 
nor politicieni, puși pe 
căpătuială. Poate de 
acum va fi altfel. Poa
te ...

O escrocherie crasă î Nu chiar I
Circa 35—40 de cefățeni 

oi satului Șesuri, comuna 
Bucure șei — navetiști, elevi 
ș.a. — își scot abonamen
te lunare pentru a călă
tori Io Bucure șei, Brad etc. 
cu autobuzele S.C. „Crtș- 
bus" S.A. In primele câte
va zile ale fiecărei luni, 
autobuzele urcă și coboa
ră de la Șesuri. După a- 
ceea nu mai circulă decât 
foarte rar. Așa că adulții 
și copiii trebuie — deși au 
abonament în buzunar — 
să vină pe jos — cole de 
5 km — până în centrul 
de comună și să facă dru
mul înapoi tot așa.

Oamenii cil care am stat 
cte vorbă și ne-au spus 
treaba asta considerau tac
tica „Crișbus" o escroche
rie crasă și le dăm toată 
dreptatea. Si iată de ce ; 
Odată ce le-a eliberat 
abonamente oamenilor și 
elevilor S.C. ..Crișbus" S.A. 
Rrad ie obligă să i trans
porte Dar societatea n-o 
face decât a sa cum ziceam, 
doar câteva zile. A pro
ceda astfel nu înseamnă 
nimic altceva decât a-i 
escroca pe cei ce apelează 
la serviciile ei. Oamenii 
mai precizează că drumul 
la Șesuri prezintă condi

ții bune pentru circula
ția autobuzelor, iar oa
menii din sat se obligă să-l 
tmentină în atari condiții 
tot timpul. Tot ei susțin că 
dacă „Crisbus" crede că o 
călătoria Șesuri—Brad — 
care costă în prezent 1800 
de lai — este un preț prea 
mic. poate cere mai mult, 
cu condiția să-și îndepli
nească exemplar obligația 
ce și-o asumă.

Reclamatia de mai sus am 
făcut-o cunoscută condu
cerii Autogării din Brad, iar 
dl dispecer Remus Ciocan 
ne-a spus s

— fin să precizez că am

anulat unele curse sire 
Șesuri nu intenționat, ci 
din pricina condițiilor de 
transport nefavorabile. In 
câteva dimineți ole lunii fe
bruarie autobuzul nu a pu
rul urca nonă in soi die 
cauza zăpezii sau a poleiu
lui, ori a ajuns erai tdr- 
ziu. In atenția și strădania 
noastră stă permanent oce- 
perirea tuturor curselor pe 
care ni le-am asumat, ki 
ce privește prețul unui bilet, 
deci și al abonamentului, 
acesta va fi reașezat pe
riodic, în funcție de fluc
tuația leului.

TRAIAN BONDOR

' MARȚI,

18 FEBRUARIE

( TVR 1 ]

7,1 TVM. Telematinal; 
8,30 La prima oră; 9,20 
Serial (r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Adopțiune 
(f/r); 12,35 Desene ani
male; 13,00 Secvențe 
iraniene; 13,10 Muzica
pentru toți; 15,00 TVR 
Cluj-N.; 15,35 Desene a- 
nimate; 16,45 Convie
țuiri; 17,35 Cazuri și ne
cazuri în dragoste (div.J; 
18,55 Medicina pentru toți; 
19,25 Katts și câinele (s); 
20,00 Jurnal; 20,50 Film
• Hamlet (SUA—Anglia); 
23,10 7 zile in România;
0,25 Gong!

C TVR 2 J
7,00 La prima oră ;

8,30 TVR Cluj N.; 9.20
Ora de muzică; 10,05 Ma
gazin satelit; 11,10 Punct 
de întâlnire; 1,30 Tea
tru TV; 13,50 Serialul se
rialelor; 15,40 Desene 
animate; 16,10 Serial • 
Top Model; 17,00 23 de
milioane (I); 17,40 An
drea Celeste; 18,30 23
de milioane (II); 20,00
Cu cărțile pe fată; 21,00 
TVM. Mesager; 21,35 în
tre da și nu ; 23,10 Tea
tru „Bătrâna fi hoțul" 
do Viorel Servin.

mineața!; 9,00 Tânăr și 
neliniștit Ir); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Who’s the 
Boss (r); 11,00 Never
To Young To Die (f.a., 
SUA); 12,55 Știri; 13,00 
Bună iubito, sunt mort ! 
(co., SUA); 15,00 Serial. 
Verdict s crimă!; 16,00 
Tânăr și neliniștii (*J; 17,30 
Cine-i feful? ‘ (s); 18,00
Știri ; 18,05 Sport la
minut; 19,00 Știi și câș
tigi ! (cs); 19,30 Știrile
Pro TV ; 20,00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Secrete
de familie (s); 22,00 Fa
milia Bundy (s); 23,00
Defteaptă-ie române !; 0,20 
Sport Io minut.

tena 1; 10,00 Desene p- 
nimate; 11,10 Lumină 
călăuzitoare (rj; 12JJ0 Se
rial (r) e Văduva; 13,00 
Lumină călăuzitoare (s);
14.10 Cei trei mușchetari
(f/r); 16,00 Medalion;
17.10 O iubire de neuitat
(s); 18,00 Desene animate;
19,30 Văduva (s); 20,30
Observator; 21,30 Zi 
norocoasă (dramă, SUA).

[pro - tv)
7,00 Ora 7, bună di

(ANTENA 1)
7,15 O iubire de neuitat 

(r); 8,00 în vizită la An

(DEVASAT+)
I

10,00 — 12,15 Reluări; 
13.45 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 SeriaL „Trei 
destine" (ep. 100); 20,00 
Jurnal TVR; 21,00 Strada 
tinereții; 22,00 Film ar
tistic; 23,30 Obiectiv; 23ț45 
Videotex).
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Mulți cititori ai zidru. 
lui nostru simpatizanți ai 
fotbalului și-l reamintesc 
pe impetuosul Uilecan. La 
Lupeni, Petroșani, Deva, 
și Arad i se mai păstrea
ză o plăcută amintire, ln- 
truna din zilele trecute, 
am purtat un scurt dia
log cu fostul fotbalist Ui. 
iecan.

— Cum ați ajuns fotba
list?

— Ca șl atâția alții, și 
eu am bătut mingea de 
mic, la Lupeni, locul un
de m-am născut. Aveam 
echipe de copii pe car 
tiere și ne luptam între 
noi, nu glumă. Șansa mea 
s-a numit Nelu Groza, ce 
era un cunoscut fotbalist 
al Minerului ca și Szjike, 

care umblau să descopere... 
viitori juniori ăi echipei. 
Pe scurt, la aproape 13 
ani m-a dus la juniorii 
Minerului de unde am a. 
funs la Jiul Petroșani. 
Aici, ion Bălănescu, La

De vorbă 
fotoaiist

nici 16 ani împliniți, m-a 
promovat în prima echi
pă și am jucat împotriva 
echipei Steaua și Rapid.

— De unde, apoi ați a- 
juns la Deva...

— Așa este. La Jiul am 
jucat mult la tineret, era 
greu ca la vârsta mea 
să tiu menținut în echi
pă, când aici erau sena, 
tori de drept: Libardi, 
Mulțescu, Naidin, Vrmeș, 
Georgescu, Peronescu... La 
Deva m-a adus Cepăna- 
ru și antrenor mi-a fost 
Ladislau Vlad. Era în 
1971 și se dorea promo
varea în B și trebuie să 
spun că începuse să se 
„închege” o echipă com
petitivă, jucau aici Bala, 
lancu, Gruber, Șchiopu, 
Moț, Selymes, Szucs, Mir. 
cea Marian, Miculescu, 
Mitică Coiocaru. Pentru 
ca mai apoi să vină ’ și 
Nenu, Macavei, Puia. Și 
meciul hotărâtor de pro
movare l-am susținut 
chiar la... Lupeni și la 
scorul de 2—1 în favoa
rea gazdelor, chiar eu 
m-am găsit să egalez (2 
—2) ceea ce ne a adus 
promovarea în Divizia B. •

— Și totușț, până la 
urmă ai ajuns la UTA...

— In timp ce eram la

cu fostul 
Uilecan

Mureșul Deva, mi s-au 
făcut oferte de la Farul, 
U. Cluj și Jiul (pentru a 
reveni) și UTA. Am ales 
Aradul și la insistențele 
antrenorului Coco Dumi
trescu, fiind mai aproape 
de sufletul meu. Aici a 
fost cea mai bună perioa
dă a mea în fotbal, dar 
și ca maturizare și împli
nire profesională. Am ju
cat efectiv între 1975— 
1978 și chiar din primul 
an m-am înscris la Insti
tutul Politehnic din Ti
mișoara. De prisos să spun 
că la Arad am jucat ală
turi de renumiți fotba
liști. Spre sfârșitul anu
lui '78, ia un meci în de. 
plasare, am avut o discu
ție în contradictoriu cu 
cineva din conducere 
(niciodată n-am fost eu 
conformist) și am vrut 
să plec lâ Vagonul, dar 
n.am putut fi legitimat și 
în 1979 am plecat... la Vic
toria Ineu (Divizia C), îm
preună cu Nelu Sopterea- 
nu.-Coco Dumitrescu in
sista să revin la UTA, 
dar am motivat că ani 30 
de ani și nu mai fac fot
bal de performanță. Cred 
Că și acum legitimația 
mea de fotbalist se află 
tot la Ineu.

— Și chiar așa, v-ați 
lăsat de fotbal?

— Eu am fost copil să
rac și tot ce am realizat, 
am satisfacția să fie da
torită eforturilor mele, 
fără sprijinul nimănui. Nu 
mi-a plăcut să umblu cu 
dedesubturi, nici să mă 
bag sub pielea nimănui 
sau să „cotizez" pentru 
împlinirea vreunei do
leanțe. Vreau să spun că 
deși am carnet de antre
nor — și am și carnet de 
arbitru, am renunțat să 
mai am de-a face cu fot
balul și să mă dedic me
seriei și bineînțeles ‘ fa
miliei mele.

— Totuși, cu fotbalul 
cum rămâne?

— Păi joc și acum în 
fiecare luni după-amiază 
împreună cu câțiva prie
teni și foști coechipieri, 
câte o partidă la Sala 
sporturilor. Și apoi, ca 
tot omul ce îi place fot
balul, mă uit la televizor, 
admir fotbalul italian și 
englezesc.

— Aveți doi băieți. Vă 
calcă vreunul pe urme?

— Nici vorbă!
Din modestia sa, ere. 

dem că băieții lui nici 
nu știu bine ce fotbalist 
a fost tatăl lor! Ca inter 
(cum a început) dar și 
ca extremă (pe dreapta 
sau pe stânga), Uilecan 
a fost tot timpul „vârful 
de lance" al formației sa
le, puternic, rapid și cu 
bun simț al porții, mulți 
apărători trebuind să se 
lase învinși de driblingul 
lui sau puterea șutului 
său.

MECIURI AMICALE, DE VERIFICARE ț

Corvinul (I) — Vega Deva 3-11
Sâmbătă, pentru a-și respecta programul și a i 

susține meciurile de verificare cu întregul lot de 
jucători, conducerea clubului Corvinul a trebuit să | 
„împartă" în două lotul : prima echipă „standard" | 
a evoluat pe propriul teren in compania fotbaliș- j 
tilor de la Vega Deva, iar a doua, la Cugir pentru | 
jocul cu Metalurgistul. I

Meciul de la Hunedoara a fost viu disputat și a 
constituit o bună repetiție pentru ambele formații 
și cei doi antrenori principali — Virgil Stoica și 
Ionel Stanca — în vederea omogenizării -echipelor 
și repetarea unor scheme tactice de joc. Hunedo- 
renii au deschis destul de repede scorul, la o fază 
de atac pe dreapta. Mitrică pătrunde până aproape 
de linia de ia colțul terenului și șutează direct în 
plasa porții lui Rahoveanu — surprins plasat și 
1—0. Corvinul ca un „mecanism" bine pus la punct 
se află mereu în ofensivă și profitiâad de unele slă
biciuni ale marcajului advers reușește să mai în
scrie două goluri prin Mitrică și Păcurar. Devenii 
au redus din scor când era 2—0 pentru Corvinul, 
prin același neobosit „piston" al echipei. Popa.

Hunedorenii se dovedesc a fi bine pregătiți și 
fizic, întreaga echipă remarcâr^J,’-se printr-o mare 
putere de luptă, mobilitate și eficiență în fața por
ții adverse. Se cuvine un plus în acest ioc pentru 
Păcurar, Mitrică, Ciorea, Bordean și Bardac La 
deveni I. Stanca remarca oboseala (venită normal, 
cum era de așteptat după pregătirea intensă) ce va 
fi repede învinsă, fiind in principal mulțumit de 
stadiul de pregătire al echipei sale. No« am remar
cat jocul bun în acest meci al lui Popa. Tănase și 
Luca.

CORVINUL : Căprărescu țPetrei), Bordean, Ste- 
rean (Mocioi), Hatdiner, Petresc, Bardac. Chezan, 
Costăchescu. Ciorea, Păcurar. Mitrică. VEGA DEVA : 
Rahoveanu, Fartușnic, Tănase^ Voinea, Olteanu, Popa, 
Răducănescu, Luca, Berindei, Danciu, Stan. Au mai 
jucat: Dobrescu, Macavei. Rădcs. Dan Gabriel.

Meta urqistul Cugir —
Corvnul II 21

Duminică s-a încheiat 
turneul selecționatei divi
zionare a României la „Cu
pa Regelui", unde „elevii" 
lui Anghel Iordănescu au 
avut o comportare foarte 
slabă. Așa cum se știe, în

, In pagina Sport de mâine >
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Disputat în aceeași zi. 
gir — Corvinul II. în care 
s-a încheiat cu scorul de 
vinul a aliniat formația : 
Cireș, Țibichi Spiru, D. 
Hanganu, Stan, Jilăveanu.

meciul’Metalurgistul Cu- 
au evoluat'și noii verliți, 
2—1 pentru gazde. Cor- 
N icolae. M. Dăscălescu, 

Dăscălescu. Stârc, DiKi, 
Anița a fost accidentat.

SABIN CERBU

IX A UIL 1S2S

Românii 
pe ult.mul loc 
in Thailanda

partidele sale anterioare, 
ai noștri au pierdut întâl
nirile cu formațiile simi
lare ale Suediei (cu 2—0), 

au remizat (1—1) cu Ja
ponia și din nou au cedat 
în fața Thailandei cu 1—0. 
Duminică, românit și-au 
disputat șansele în finala 
„mică" cu Japonia și din 
nou au părăsit terenul în
vinși cu 2—0 șl ocupă ul
timul loc (4) atingând tris
ta „performanță" de a ob
ține doar o remiză și să 
piardă 3 meciuri, și de a 
Înscrie doar un singur gol 
șl să primească 6 goluri!

Cupa a intrat In pose
da Suediei, care a învins 
ou 3—1 pe Thailanda și 
• încasat premiul de 15 000 
de dolarL

Pagina realizata d«

Pregătirea arbitrilor sub semnul îmbunătățirii calității
prestațiilor in returul campionatului

Asociația județeană de 
fotbal, împreună cu co
misia județeană de ar
bitri, a convocat sâmbă
ta trecută la Deva aproa
pe 100 de „cavaleri ai 
fluierului" la un pro
gram de pregătire teh
nică ș» susținerea teste
lor la probele de rezis
tență. fizică și teorie.

După susținerea testu
lui de rezistență fizică 
la Stadionul „Cetate" din 
Deva, la care au parti
cipat 97 de arbitri, a ur
mat Un curs deschis de 
prof. Mircea Sârbu, pre
ședintele AJF, după ca
re Grigore Macavei, pre
ședintele comisiei județe
ne de arbitri, a prezen
tat raportul privind a- 
naliza arbitrajelor în tu
rul campionatului jude
țean de fotbal și Div sC., 
iar ceilalți vorbitori “in 
partea Asociației județe
ne de fotbal, Vasile Ne
meș (secretar), Alexandru 
Groza, Mircea Pădurean, 
Achim Nechif, s-au refe
rit la starea disciplina
ră a arbitrilor în turul 
actualului campionat și 
la unele probleme gene
rale asupra desfășurării 
turului.

A urmat apoi testarea 
teoretică a arbitrilor (în 
scris) ce s-a desfășurat la 
Colegiul Național Deccbal.

In analiza exigentă, la obiect a 
trajelor în turul campionatului 
țean de fotbal 1996—1997, s-ă pornit 
și de această dată de la premisa că de 
pregătirea arbitrilor depinde și calita
tea fotbalului practicat în campionatul 
județean și Divizia C, începând de la 
copii până la seniori. în raportul său, 
dl Grigore Macavei, vicepreședinte al 
AJF și președintele comisiei de specia
litate, a remarcat preocuparea constan
tă ce se manifestă pentru continua îm
prospătare a lotului de arbitri, creării 
unui cadru organizatoric corespunzător 
școlarizării și pregătirii viitorilor arbi
tri prin organizarea primelor școli de 
arbitraj la Petroșani, Brad, Orăștie, Că- 
lan și Hunedoara, ce au fost frecven
tate de peste 100 de tineri, majoritatea 
proveniți din rândurile fotbaliștilor.

Apreciind că nivelul general al arbi
trajului în turul actualului campionat 
s-a situat la un nivel satisfăcător, spre 
bine, raportorul a remarcat că s-a aș
teptat la mai mult de la unii arbitri 
experimentați, că în continuare trebuie 
ca și conducătorii de cluburi, antrenorii 
să creeze și să asigure un climat de 
ordine și respect pentru litera regula
mentului de organizare șl de desfășu
rare a jocului. Vizând câteva dintre 
deficiențele- ce s-au manifestat la unele 
arbitraje care s-au soldat cu nereguli 
consemnate și în rapoartele de obser
vare, s-a cerut arbitrilor să respecte cu 
strictețe Regulamentul de joc, să nu 
facă nici un rabat spiritului de fair- 
play care trebuie respectat întocmai de 
gazde șl oaspeți. Cu toate măsurile în
treprinse și ale sancțiunilor date, 
constată încă unele abateri de la re
gulile ce trebuie instaurate și în incin-

arbi- 
jude-

se

TESTAREA 
FIZICA

I
A

I

se

ta stadionului. -Se permite încă accesul 
pe marginea terenului de joc sau la 
vestiare — înainte sau după termina
rea jocului, al unor persoane străine.

Foarte mult s-a insistat asupra nece
sității creșterii exigenței arbitrilor în 
sancționarea cu aceeași severitate a a- 
celorași infracțiuni, indiferent că
întâmpiă la mijlocul terenului sau în 
careul de 16 metri, a aplicării regula
mentului cu aceeași imparțialitate și 
pentru gazde și pentru oaspeți. In tur 
au suferit diferite sancțiuni câțiva ar
bitri (tineri șl vârstnici) pentru aplica
rea eronată a unor reguli de joc, sanc
ționarea neuniformă a unor abateri în
deosebi jocul de intimidare a unor gaz
de și chiar vicierea unor rezultate.

întrucât lotul de arbitri a fost sub
stanțial îmbunătățit, atât ca număr, cât 
și în componența sa calitativă, sunt 
posibilități mai mari de o programare 
mai judicioasă în retur' a brigăzilor de 
arbitri, care să aplice cu curaj, cinste 
și corectitudine Regulamentul de joc, 
pentru a contribui la creșterea calită
ții fotbalului hunedorean și atragerea 
unui număr mai mare de spectatori în 
tribune.

DIPLOMA PI K TRU ARBITRUL 
LAZ AR kelemen

Cu prilejul analizei activității arbi
trilor, dl prof. Mircea Sârbu a înmânat, 
din partea AJF, < frumoasă diplomă 
dlul Lazăr Kelc^^, ce și-a încheiat 
prodigioasa actii i,u,e de arbitru, fost 
divizionar A și B, ce a servit un pil
duitor exemplu mai tinerilor săi colegi. 
Dumnealui va fi cooptat în corpul de 
observatori ai AJF. Felicitări!

• • • • » • • • • • JS •

Nu mai puțin de 97 
arbitri 
tineri 
sâmbătă dimineața la ora 
8 la Stadionul Cetate 
din Deva, pentru a sus
ține în fata comisiei ju
dețene testul de pregă
tire fizică. Arbitrii tineri 
(sub 32 de ani) au tre
buit să alerge testul 
Cooper — 2700 metri în 
12 minute, iar ceilalți 
(peste 32 de ani) 2600 m 
în același timp. Marea 
majoritate au trecut cu 
bine „linia de sosire", 
doar câțiva concurenți 
rămânând de „căruță”.

de 
mulți foarte 

s-au prezentat

TESTAREA 
TEORETICA

I
*

I
I
A

I
A

I
*

I
*

I
*

I
A

I
A

I
A

I
In cele patru săli 

se la dispoziție ale 
legiului Național „Dece- 
bal" din Deva pentru tes
tarea teoretică — în scris 
— a arbitrilor, înaintea 
începerii returului cam
pionatului de fotbal, au 
luat loc în bănci 70 de 
arbitri. Restul — până 
la 97 ce au fost prezenți 
la testul fizic — fiind 
scutiți întrucât au dat 
recent un asemenea test

pu- 
Co- I

A

I
A

I
I
I
IA 

la sfârșitul unei școli de | 
arbitraj. S-au dat 5 în
trebăm din Regulamen
tul de ioc. Timpul pen
tru răspunsuri a fost de 
30 de minute.

A

I
I
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FRIGUL NU IARTA
LA BRAD

Au dispărut tichetele
pentru

j (aflăm de LA POLITIE ft4) î

Din luna ianuarie 1997, 
la Brad, tradiționalele ti- 
chete pentru butelii de 
aragaz au rămas de do
meniul trecutului. Dacă 
timp de mai mulți ani 
buteliile jse livrau numai 
pe bază de tichet, și în 
mod special pentru cei ca
re locuiau în oraș, acum 
buteliile se livrează la 
liber. După cum opina 
dl NICOL AE MARCU, 
șeful Depozitului PECO 
Brad, „problema buteliilor 
s-a rezolvat, în special 
prin intrarea în funcțiune 
a liniei de Hațeg. în pre
zent, ne-a mai precizat 
interlocutorul nostru, a- 
vem în stoc circa 1200 de 
butelii, orice solicitare pu
tând fi onorată. De ase
menea, avem în depozit

Mai pu- 
combus- 
cu care 
în toată

butelii!
cantități suficiente de ben
zină și motorină pentru 
necesarul zonei, 
țin bine stăm cu 
tibilul calorifer, 
este o problemă 
țara".

Necesarul de butelii pen
tru zona Brad se ridică 
la 6—7000 lunar, iar in
tențiile conducerii depo- ț 
zitului PECO sunt de a ț 
veni și în sprijinul sate- ' 
lor din împrejurimile 
Bradului, prin livrarea de 
butelii și în mediul ru
ral. în acest sens se va 
stabili de comun acord, 
cu primarii localităților 1 
din zonă, un program de ’ 
aprovizionare lunară cu 
butelii și a gospodăriilor 
de la țară.

CORNEL POENAR

i 
1

*

*
*

O bătrână a fost găsită 
moartă in dimineața zilei 
de 30 ianuarie, pe drumul 
comunal Hunedoara — Cer- 
băl, aproape de intersecția 
cu drumul comunal Hune
doara — Arănieș. Poliția a 
fost sesizată că . în preaj
ma cadavrului se află pete 
mari de sânge. Inițial s-a 
presupus că este vorba de 
un accident rutier.

O echipă de cercetare a 
Poliției Hunedoara, spriji
nită de specialiști din ca
drul Inspectoratului de po
liție al județului, s-a de
plasat la fața locului. S-a 
stabilit, astfel, că persoana 
decedată este Maria Mihăi- 
lă, de 88 ani, din satul Ciul-

bogăția
Dacă în ogrăzile oame

nilor sunt animale multe, 
înseamnă că acele gospodă
rii sunt bogate. Printre cei 
mai vrednici crescători de 
animale din comuna Criș- 
cior sunt, la ora actuală. 

păz. Din cercetări a rezul
tat că victima nu a fost 
accidentată sau agresată, 
medicul legist stabilind că 
bătrâna are doar leziuni 
corporale superficiale. Fe
meia a căzut de mai multe 
ori pe gheață, s-a rănit u- 
șor la cap, iar*sângele din 
preajmă provenea de la lo
vitură și din nas. Victima 
a rămas pe gheață și a de
cedat.

Polițiștii au mai stabilit 
că Maria Mihăilă plecase 
de acasă în 29 ianuarie, 
în jurul orei 22, și că era 
cunoscută ca având anu
mite stări neresponsabile. 
(SB.)

OGRĂZILOR
loan Dan, Constantin Jur- 
ca și Petru Pleșa din satul 
de reședință a comuhei, 
precum și Nicolae Chirica, 
Nicolae Almășan și Traian 
Gavrileț din Zdrapți și 
mulți alții. (Tr. B.)

J JOCURI CU DICHIS

I Chiar cu dichis au fost 
' cele șase jocuri electro- 
| nice puse în funcțiune de 
» Dumitru Preduț într-un I spațiu din Uricanl. De J fapt ele nu au fost de

clarate la organul fiscalI local. Pentru acest lucru, J don Preduț s-a ales cu o I amendă de o jumătate de 
» milion de lei.
! PE UNDE TRAVERSAM?

IDeși acum este târziu pen
tru a-și pune această între-

Ibare, Iliuț Mezei are toate 
motivele să se gândească J la ceea ce a pățit pe o I stradă din Hațeg. Și acest 

» lucru, întrucât a traver- 
I sal strada printr-un loc ne- 
» permis și fără o prealabilă 
(asigurare. A fost acciden

tat grav de un autotu- 
j rism.

' S-A RĂSTURNAT CU 
AUTOTURISMUL FURAT

; Să vedeți de ce a fost 
• în stare Dorin Voicu, de 
I 22 de ani, din Tîmpa, 
, muncitor la S.C. „Com

pany" SNO Cîmpuri Sur- | 
duc.

într-o noapte, din loca- | 
litatea de baștină fură un « 
autoturism și pornește la I 
plimbare. Ajunge la Vețel J 
unde, datorită lipsei de k 
experiență, a pierdut con- I 
trolul volanului. Autotu- * 
rismul s-a răsturnat și a | 
fost avariat.

Treaba este că băiatul I 
nici nu avea permis de 
conducere I
„CALATOR" ÎN NOAPTE !

Iulian Stoica venise la I 
Deva tocmai de la Bra- ' 
șov. Cu ce treburi ? Nu- | 
mai el știe, întrucât nu « 
are nici o ocupație sta- I 
bilă. Când s-a întâlnit cu ’ 
polițiștii „călătorul" avea g 
asupra lui un radiocase- I 
tofon în valoare de î 
500 000 de lei. I

Din cercetări s-a stabl- * 
lit că provenea din spar- | 
gerea unui autoturism, ■ 
așa că Iulian a ajuns în * 
arestul poliției.

Rubrică realizată cu 
sprijinul I.P.J.

Hunedoara *

i

I 
i 
i
*
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Bani puțini, dar pe ședere!
Numărul celor care be

neficiază de ajutor social, 
la nivelul municipiului

■ Brad, se ridică, în pre-I zent, la 145 de persoane 
De la apariția legii pri
vind acordarea ajutoru- 

. Jui social, solicitările au 
i scăzut considerabil, cu 
, circa 300, ca urmare a 
i verificării atente a do- 
; surelor. Un fapt îmbucu- 
> rător pentru beneficiarii 

acestor sume este că s-a
• reușit plata la zi a bani- 
' lor de către Consiliul lo- I cal, ceea ce reprezintă un

0 hotărâre neaplicată
Dna Ileana Borza (năs

cută Histor), domiciliată in 
Deva, str. Horea, nr. 96, 
ne scrie cu multă durere 
in suflet despre o ' pro
blemă personală legată de 
aplicarea Legii 18/1991. 
Fiind pensionară (cu o pen
sie lunară de sub 100 000 
lei), văduvă in vârstă de 
79 de ani, dha I.B. nu mai 
este dispusă să umble a- 
cum pe drumuri pentru 
a-și obține dreptul de moș
tenire asupra pământului 
— în suprafață de 0,29 ha 
teren agricol, situat în co
muna Brănișca, din mo
ment ce deține actele ne
cesare și există și o ho
tărâre a Prefecturii jude
țului Hunedoara care îi 
recunoaște dreptul de pro
prietate. Pentru a ne do
cumenta valabilitatea ce
lor spuse ne-a trimis in 
copie și Hotărârea nr. 65, 
din 25 septembrie 1996; a 
Prefecturii, în care, după 
verificarea situației din te
ren de către Comisia ju
dețeană pentru stabilirea 
dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, 
în temeiul art. 4 din Le
gea 18/1991, precum și pre
vederilor art. 29 din Re
gulamentul de aplicare a 
acesteia, aprobat prin II.G. 
nr. 131/1991, s-a stabilit 
că eșle admisă contesta
ția dnei Borza Ileana, în 
consecință invalidând mă
surile comisiei locale din 
Brănișca pentru aplicarea 

*

I
I

lucru de apreciat, având > 
în vedere dificultățile fi- I 
nanciare ale momentului. *

Deși în anul 1996, în | 
luna aprilie, unui număr • 
de 181 de persoane li s-a 1 
oferit un loc de muncă * 
la spații verzi sau la sa- > 
lubritate, numai 28 de oa- I 
meni au răspuns acestei J 
oferte, dintre care ma- | 
joritatea au fost țigani. - 
Faptul în sine conduce [ 
spre concluzia căt,se pre- , 
feră să se ia bani mai pu- I 
țini și fără muncă decât ’ 
să muncești _și să câștigi ■ 
mai mult. (C.P.) I

Legii fondului funciar.
în același context se 

face precizarea, la art. 2, 
că se reconstituie dreptul 
de proprietate în favoa
rea dnei Borza Ileana a- 
supra suprafeței de 0,29 
ha teren agricol, care va 
fi atribuit din rezerva de 
teren rămasă la dispozi
ția comisiei locale pentru 
stabilirea dreptului de pro
prietate a comunei Brăniș
ca. Cu toate că au trecut 
aproape cinci luni de zile 
de la data emiterii hotă
rârii respective, nici până 
acum nu există vreun semn 
de clarificare a situației, 
deși dl primar al comunei 
Brănișca i-a promis peten- 
tei că îi va soluționa pro
blema aflată în discuție 
imediat ce va prezenta un 
document eliberat în a- 
cest sens de către Prefec
tură. Acum, întorcând pla
ca, îi recomandă să se a- 
dreseze judecătoriei. Pe 
bună dreptate, în această 
situație, dna Borza întrea
bă : „este oare posibil să 
fie ignorată o Hotărâre a 
Prefecturii, iar eu, la bă
trânețe, să umblu prin ju
decată să-mi primesc un 
drept legal ce mi se cuvi
ne ?“. Ajungând la capă
tul răbdării și puterilor, 
dna Borza mai crede că, 
totuși, i se va rezolva cât 
mai grabnic posibil pro
blema pământului ce i se 
cuvine, ca drept de moș
tenire. (N,T.).

După tragedia pe care 
a suferit-o cu ceva vreme 
în urmă, prin pierderea 
capului familiei, dna Ce
cilia Șutac și-a luat cei 
doi copii și a revenit la 
casa părintească din satul 
Cinciș, comuna Teliucu In
ferior. Faptul se datorește 
— cum ne-a mărturisit in
terlocutoarea — tragediei 
de care vorbeam, dar și 
dorinței de a-i ajuta pe 
consătenii săi să se în
toarcă, nu numai în drept, 
ci și în fapt, la pământ, 
să-și construiască un alt 
mod de viață, mai bun. 
încadrata fiind la Centrul 
agricol din comuna amin
tită, a putut să-și ducă la 
îndeplinire intențiile .altru
iste. A participat efectiv 
la măsurarea -și punerea 
în posesie a celor ce a- 
veau drept asupra pămân
tului, lucrând cot la cot 
cu topometristul Gabriel 
Ioan, la aplicarea Legii 
fondului funciar, chiar în 
satul unde a văzut lumina 
zilei. A adus, pentru ce
tățenii Cincișului, dar și 
pentru ceilalți săteni din

întoarcerea
• O doamnă revine în satul natal • Con. 

creț, la reîniproprietărirea țăranilor * Neliniș
tile unui specialist agricol • Ne întoarcem la 
începuturi 7 • O soluție • Speranțe

comună, semințe de ce
reale, legume, îngrășămin
te chimice, insectofungici- 
de etc. îi ajută pe oameni 
cu sfaturi de specialist în 
agricultură asupra modu
lui cum să-și lucreze pă
mântul, să amplaseze cul
turile, soiurile optime și 
multe altele de care oa
menii o întreabă.

— Aș vrea să fac mai 
mult pentru cetățenii co
munei noastre — ne-a măr
turisit — dar, din păcate, 
nu pot.

— De ce, doamna ingi
ner ?

— Agronomii, ceilalți 
specialiști din agricultură 
nu avem încă — deși ni s-a 
promis — un statut clar, 
după care să ne orientăm 
activitatea. Guvernele post- 
decembriste ne-au lăsat în 
aer, mai bine zis în ceață, 
în care plutim fără să ve
dem o cât de mică lumi
niță. Am vrut să aducem 
și în anul trecut sămânță 
și îngrășăminte pentru a- 

gricultori, dar când au 
■auzit oamenii la ce pre
țuri s-au speriat.

— Eu ce-și lucrează noii 
proprietari pământul ?

— Unii cu tractorul — căci 
sunt vreo șapte tractoare 
în comună — dar cei mai 
mulți cu caii și chiar cu 
vacile.

— Ce fel de agricultură 
este aceea făcută cu ani
malele ?

— Una foarte slabă, ca
re produce extrem de pu
țin. Ceea ce nu înseamnă 
altceva decât întoarcerea 
la începuturi. în plus, mult 
pământ rămâne necultivat. 
Și este mare păcat.

— Asocierea n-ăr fi o 
soluție ?

— Ba da, chiar necesa
ră, întrucât populația sa
telor este mult îmbătrâni
tă. Asocierea — absolut be
nevolă, fără nici o presiune 
— ar duce la unirea pă
mântului în sole mari, ca
re ar putea fi lucrate me
canizat, în care s-ar putea 
aplica tehnologia agricolă. 
Să sperăm că noul Parla
ment și Guvernul Ciorbea 
vor veni cu legi și soluții 
care să scoată agricultura 
românească din necaz ți 
s-o revigoreze.

TRAIAN BONDOR
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Stela,

ig?® co t i ci ian^ iĂîle p e ri id e ri t .V A*

Regret că nu am nici 
o posibilitate să te ajut. 
Nu pot să-ți ofer nici loc 
de muncă, nici ajutorul 
material de care ai a- 
vea nevoie.

Iți crești singură copiii, 
ești bolnavă, nu mai ai 
nici un venit, fiind fără- 
loc de muncă. Știu că-ți 
este foarte greu. E un 
sentiment neplăcut să nu 
poți ajuta un om, care 
iți cere ajutorul.

Faptul că ți-aș putea 
spune că nu ești singura 
in această situație dis
perată nu ți-ar fi de 
nici un ajutor. Con- 

< solările nu țin loc de pâi- 
) nea cea de toate zilele. 
ț Regret că nu te pot aju- 
ita altfel. Tot ce pot să-ți 

spun este să nu-ți pierzi 
speranța, încrederea în 

ț ziua de mâine, să nu lași

i Un gând și o poantă la Club T •
„Nu-ți îmbogățești su- 

j fletul cu adevăruri mă-
• runte; cine și-ar face a-
♦ vers adunând praful de aur 
i împrăștiat pe pământ?1’

La Fayette 
1 — Ce căldură și la con

TINEREȚEA...
ÎN DEFINIȚII

O „dimineața vieții, ca 
dimineața zilei; plină de 
puritate, de imagini și ar
monii".

Fr, R. Chateaubriand
O „adevărata comoară a 

omului; restul anilor noștri 
nu sunt decât ierni".

P. de Ronsard
O „singurul defect de 

care ne corijăm, fără voia 
noastră".

V. Eftimiu
© „beție fără vin".

J.W. Goethe
© „impetuos torent care 

’eargă, sare, se lansează 
4 se precipită, se lovește 
de pietre, ceartă florile și 
se liniștește devenit fluviu 
la maturitate".

B. Gracian
0 „blondă zeiță pe care 

un templu nu o poate cu
prinde".

G. Nadand
0 „lucrul pe care nu 

suporți să-1 pierzi și pe 
care-1 privești îndepărtân- 
du-se cu inima plină de 
suferință și regrete".

Th. Wolfe 
Selecție dc ILIE LE AIIU
TINERI INFRACTORI*

TOT A DOUA ZI 
UN FURT

Eugen Ivan este din 
Seoagiu Băi. Are 22 de ani. 
Mai este și recidivist. Nu 
avea o ocupație stabilă, așa 
că a început să lucreze 
prin gospodăriile oameni
lor din Bozeș, Gelmar, O- 
răștie și din stațiune. Lu
cra tot a doua zi, în 10 
zile din ianuarie curent să
vârșind cinci furturi. Acum 
face socoteli.

ARESTAT DIN PRICINA 
UNEI BICICLETE

Da, chiar din pricina u- 
nei biciclete a fost arestat 
recent Petru Adam, din 
Băița. La 24 de ani încă 
nu și-a găsit o ocupație. 
De condamnat însă a mal 
fost. Bicicleta cu pricina 
era parcată în centrul lo
calității. Asta numai până 
când Petru a furat-o. A 
urmat arestarea. (V.N.) 
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disperarea să pună stă
pânire asupra ta. Copiii 
tăi au nevoie de tine. 
Viața uneori trece prin 
„tunel", acolo unde e frig 
și întuneric, dar nu tre
buie să clachezi, mergi 
înainte și vei vedea la 
orizont lumina.

Și dacă situația ta ma
terială e la pământ, în
cearcă măcar sufletul să 
ți-l ridici. Caută spre 
ziua de mâine, caută spe
ranța. Iți doresc multă 
putere și încredere în 
viitor. Nu te da bătută, 
gândește-te că nu ești 
singură, chiar dacă acum 
așa simți.

Iar dacă nu ai cui să-i 
spui durerea Ta, proble
mele tale și ai nevoie de 
cineva care să te ascul
te, nu uita că eu sunt 
aici. INA DELEANU

certul ăsta. Nu suflă nici | 
un pic de aer, de nică-J1 
ieri ! *

— Păi n-ai observat ? I 
Nu există nici un instru- | 
ment de suflat în or-1 
chestră !

Premianții fazei județene a concursului de electronică, satisfăcuți de re
zultatele obținute. Foto : PAVEL LAZA

Noul val grunge (I)
După destrămarea grupu

lui Nirvana și după apa
riția unor albume comer
ciale ale principalelor fa
vorite la titlul de best 
grunge band — Pearl Jam 
și Soundgarden, se părea 
că acest curent muzical a 
ajuns în impas, criticii pre- 
vizionând chiar dispariția 
lui. în Seattle — orașul 
unde a apărut grungeul, 
producătorii și managerii 
caselor de discuri căutau 
cu disperare un grup tânăr 
care să ducă mai departe 
acest curent muzical cu o 
largă audiență în lumea 
întreagă. Spre surprinde
rea lor, noul val al grun- 
geului nu mai are însă se
diul în Seattle, ci este re
prezentat de trupe din im
port : Silverchair (Austra
lia) și Bush (Anglia).

Format în 1992 în ora
șul industrial Newcastle/

9
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Purificare
Se sfâșie ploaia picătură cu picătură 
se scurg curcubee... Copacii 
nemângâiați se îmbrățișează; 
vântul smulge rădăcinile frunzelor;
nori stingheri se prăbușesc visători in ei înșiși. 
Ploaia-mi inundă ființa._ 
disperarea mă părăsește încetul cu încetul 
Sunt ploaie ?!

VALERIA DOINA

New South Wales (Austra
lia), Silverchair este un 
trio ce reunește trei tineri 
care s-au cunoscut în școa
la primară. Componența 
grupului este : Daniel Johns 
(voce/chitară), Chris Joan- 
nou (bass) și Ben Gillies 
(baterie/percuție). După câ
teva showuri în medii stu
dențești ei devin cunoscuți 
în Adelaide. Șansa le su
râde în iunie 1994 când 
Silverchair a câștigat un 
concurs organizat de postul 
național de televiziune 
SBS, competiție la care, au 
participat 800 de formații 
tinere. Premiul a constat 
în posibilitatea de a înre
gistra un demo în studioul 
de radio guvernamental 
Triple J și un video clip 
pentru piesa cu care au 
câștigat concursul Tomor
row. Postul de radio Triple 
J a transmis piesa înainte

I 
I 
I 
I
w

I
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I 
I

de a apărea pe piață ca 
single, de aceea când Sil
verchair a semnat un con
tract cu Murmur (Sony) și 
a scos primul E.P. „To
morrow" publicul era fa-

MUSIC 
BOX

miliarizat deja cu soundul 
lor, așteptând piese noi. 
Următorul E.P. „Pure Mas
sacre" apărut pe piață în 
ianuarie 1995 a fost urmat 
la scurt timp de apariția 
albumului de debut „Frog- 
stomp” produs cu ajutorul 
lui Kevin Shirley, produc
ția lui. costând 10 000 de

O latură nestudiată în
că suficient a scrierilor 
de carte către cititorii ro
mâni este aceea în care scri
itorul consemnează venirea 
în contact cu țara noastră.

A fost sau nu Jules Verne 
în România ? Părerile 
sunt foarte împărțite. Cert 
este că romane ca și „Con
tele din ținutul Făgărașu
lui". „3000 km cu barca 
pe Dunăre", „Keraban în
căpățânatul", „Mathias San
dor" sau „Castelul din Car- 
pati" dovedesc o bună do
cumentare în privința spa
țiului carpato-pontic și ac
țiunea lor fie se desfășoa
ră în România, fie au ca 
personaje principale locu
itori ai țării noastre.

Cel mai reprezentativ 
pentru istoria și cultura 
țării noastre rămâne insă 
romanul „Castelul din Car- 
pați". în privința plasării, 
desfășurării acțiunii, cea 
mai cunoscută și aprecia

A fost sau nu luies
Verne în Romania?

tă ipoteză rămâne aceea 
a profesorului universitar 
Alexandru Culcer, care 
consideră că este vorba 
despre castelul Colț din 
Munții Retezat. Acest ro
man dovedește o profun
dă cunoaștere a țării noas
tre, atât din punct de ve
dere geografic, cât și cul
tural, iar cunoștințele sa
le de folclor românesc 
marchează interesul său 
față de tot ce ne reprezin- 
tă' Este amintită în roman 
legenda meșterului Mano- 
le din balada „Monastirea 
Argeșului", precum și po
vestea fortăreței din De
va, care așa cum spun ță
ranii locului, a fost con
struită „pe vremea zâne
lor”, expresie ce plasează 
existența fortăreței deve- 
ne într-un temporal mitico- 
legendar.

în „Castelul din Carpați" 
sunt citați de către Jules 
Verne doi geografi francezi, 
și anume J.J. Elisee Re
dus și Auguste de Giran- 
do. Unele informații pen
tru realizarea cărții au 
putut într-adevăr fi luate 
din lucrările lor, dar cele 
scrise de J. Verne în ope
ra sa dovedesc o cunoaș
tere mult mai amănunți
tă a locurilor imortalizate, 
a peisajelor transilvane 
despre a căror descriere VALENTINA SAV

dolari australieni. Albumul 
le-a adus numeroase sa
tisfacții printre care prezen
ța în Top 5 Australian, 
participarea la cea de-a 
10-a ediție a festivalului 
anual Livid Festival de la 
Brisbane și câștigarea a 
șapte premii ARIA (echi
valentul Australian al Brits 
Awards). în urma vânzări
lor albumului, Silverchair 
a încasat 1 milion de dolari 
australieni. Succesul lor nu 
a trecut neobservat, albu
mul fiind scos în luna au
gust 1995 și în USA și 
Europa de către casa de 
discuri Sony/Epic. „Frog- 
stomp" a primit media 6,33 
în revista germană Metal 
Hammer, cronica discului 
fiind„Un garage band 
format din trei adolescenți 
din țara cangurilor care a 
reușit să demonstreze că 
AC/DC, Rose Tatoo, INXS 
și Midnight Oil nu sunt 
singurele trupe de rock din 
Australia. Frogstomp este 
un album excelent în ca
re se combină cu.măiestrie 

nu poate fi vorba în lu
crările celor doi. Pe de al
tă parte, atunci când ci
tează operele lor, J. Verne 
marchează lucrul acesta 
prin ghilimele, în afara lor 
rămânând o cantitate vas
tă de informație, o prezen
tare detaliată a țării noas
tre. Sursa cunoștințelor 
scriitorului pare a fi greu 
de găsit dacă nu dorim să 
aducem în discuție posi
bilitatea vizitării de către 
autor a meleagurilor ro
mânești.

Jules Verne ar fi avut 
posibilitatea de a ne vi
zita țara între anii 1882— 
1884 sau 1884—1886, ani 
între care nu se știe unde 
a călătorit. Unele obiecte 
personale ale autorului au 
fost descoperite la anumi
te persoane particulare din 
țara noastră, ceea ce con
firmă supoziția de a fi 
existat relații înt*e scriitor 
și anumite persoane din

România. Nu există însă 
un document- scris care sa 
certifice presupusa lui că-, 
lătorie aici.

în același roman „Casi 
telul din Carpați" se ob
servă la J. Veme un inte
res deosebit pentru istoria 
țării noastre, pentru idea
lurile de independență și 
unitate națională a româ
nilor transilvăneni. Par
că marcat de nedreptatea 
la care au fost supuși ro
mânii din Transilvania de-a 
lungul generațiilor, Jules 
Verne vorbește despre local
nici ca despre niște „oa
meni cinstiți, hotărâți și 
harnici".

Ca în marea parte a lu
mii, romanele lui Jules 
Verne au fost foarte bina 
primite în țara noastră, nu-, 
mărul de reeditări ale o- 
perelor în limba română 
subliniind pe deplin acest 
lucru. Oameni de cultură 
deosebiți, cum ar fi Iosii 
Vulcan, Emil Isac, G. Coș- 
buc, G. Călinescu, M. Ha
lea. au fost interesați de 
opera vizionarului Jules 
Verne; ei au considerat că 
oricare ar fi realitatea, ca 
națiune ne putem mândri 
cu faptul că un scriitor cu 
renume a vorbit despre 
noi, ne-a exprimat în tot 
ce avem mai profund.

soundul anilor ’80 cu grun
geul tradițional".

Managerul grupului John 
Watson spune că este grea 
să lucrezi cu ei, deoarece 
sunt încă niște adolescenți 
dornici de distracții pe care 
nu-i interesează pozițiile din 
topuri, turneele, interviu
rile și ședințele de fotogra
fii. într-un interviu Watson 
spune : „Eram la Los An
geles când am aflat că al
bumul Frogstomp figurează 
pe locul 9 în revista Bill
board având o cifră de 
vânzare de 2 milioane de 
discuri. în culmea fericirii 
i-am sunat să le comunio 
vestea. Spre surprinderea 
mea ei m-au rugat să re-, 
vin mai târziu deoarece ur
măreau un film pe video. 
Am plecat la Londra unde 
Silverchair urma să aibă 
un turneu promotional, dar 
nici atunci ei nu m-au în
trebat pe ce loc a figurat 
albumul în SUA".

(Va urma)
IIORIA SEBEȘAN



r !■? rrrrrr »■? .".II.1!1! .'fffffffff!1; »■■■".' .'J 8 T g'g ."W?! !■■■■■■ !■■ ! . J !"L . ................... ! I J ...■■■'! !■**". !................................ ■ ■■. ■ ..... AS............. .

•x-X'I’X'X-xxx-X'X-X'N'XvX-XvX’N'X-x-x-X'X'.^X'X’X-X’N’Xx ' ■"' xx ■ ■ •■•••■•■■

LA VAȚA DE JOS

CUVÂNTUL LIBER
■

Eforturi susținute pentru autofinanțare „Avem nevnie de ajutor"
Bugetul țarii este — așa 

cum o știm cu toții — foar
te subțire, așa că fondu
rile repartizate județelor 
.și mai apoi către localită
țile urbane și rurale sunt 
-foarte puține. în aceste 
condiții, consiliile locale 
au obligația să-și facă rost 
de banii necesari pentru 
multiplele trebuințe ce se 
cer îndeplinite din surse 
proprii ale localităților. 

' Tocmai In această direcție 
-• acționat și acționează 
^Primăria și Consiliul 10- 
' cal al comunei Vața de Jos.

S-a început, întâi de toa- 
.te, cu depistarea tuturor 

tagenților economici ce tre. 
țjule să plătească taxe pen

.r.-.-e.W^rrrrrmrvrTnrr^rrrrr.-.‘.W.^^. AW.W/.,ZAWrAYAW/W//Z1S->,.'.W/.W,,.,W,

l Legea pământului și piedicile ce stau 
l in calea aplicării acesteia
■ Primarul comunei Totești, 

dl Iulius Lepădătoni, con- 
Xtideră că aplicarea Legii 
| fondului funciar se află 
tntr-un stadiu avansat, 
deși, cum scria și ziarul 

' nostru, noilor proprietari 
de pămânț nu li s-au înmâ
nat decât puține titluri ra- 

‘re să le ateste această ca. 
litate. La baza acestei a- 
firtnații Interlocutorul a- 
geza faptul că măsurarea 

.pământului s-a încheiat In 
rfinli mari șl se lucrează 
intens la întocmirea do. 
eumentelor necesare aces
tui proces.

— In aplicarea Legii 18/ 
1991 ați Întâmpinat pie
dici. die Lepădătoni?

, — Da, și nu puține. Din
tre acestea aș detașa două, 
cele mai importante. Pri- 
<na: de-a lungul anilor
•-au făcut multe vânzări 
și cumpărări de teren care 
însă nu s-au operat în car
tea funciară. Ă doua: In 
Totești s-au stabilit, tot 
prin vreme, multi oameni 
veniți din satele de mun- 

| te ale județului. Ei au cum. 
i pârât de la localnici case 
| sau terenuri pentru a-și 
construi case, precum și 
grădinile din jurul aces
tora. Acte însă nu s-au 
făcut — lntăbulări adică — 
deoarece nu era permis a- 
șa ceva în vremea totali
tarismului. La cele două 
se mal adaugă aspectul că, 
prin construcția antena, 
jărilor hidroenergetice de 
pe Strei, ca și prin înfiin

tru teren sau impozite pen
tru clădiri. Iar în Vața de 
Jos există multe societăți 
ce intră în această cate
gorie cum ar fi Calcita, 
Secția de .cherestea, Co. 
lectarea și industrializarea 
fructelor de pădure, Gara 
CFR, Cooperația de con
sum, Stațiunea preluată de 
„Romtelecom". La acestea 
se adaugă numeroșii pri
vatizați ai localității.

Consiliul Tocai a studiai 
cu atenție activitatea aces
tora și a stabilit impozite
le și taxele ce trebuie să 
le plătească. O asemenea 
acțiune are loc anual — 
In ce-1 privește pe priva
tizați — sau de câte ori 

țarea pepinerei „Romsilva", 
comunei i s-au ocupat mari 
suprafețe de teren, pre
cum și faptul că, în une
le sate, la Reca, de pildă, 
am fost nevoiți să măsu
răm pământul de măi mul. 
te ori.

— De ce?
— După prima măsurare 

au venit și alți cetățeni ca
re revendicau cu acte drep
tul de proprretat’e asupra 
unui teren pe care 1! soli
cita altcineva. In fine, lu
crurile s-au lămurit, din 
acest punct de vedere In 
bună măsură și s-a trecut 
la întocmirea proceselor 

Tinerii prezentați în imagine au deprins bine meseria Ia piesele Pireli 
ale Cooperativei „Cauciucul" Deva, unde se fabrică articole din cauciuc, in
clusiv pentru mașinile de spălat livrate de la Cugir. Foto : ANTON SOCACI

este nevoie ținându-se sea
ma de cursul leu-dolar.

Am întrebat-o pe dna 
Maria Aldea, contabila pri
măriei:

— Agenții economici, so
cietățile comerciale își a- 
chită la timp impozitele 
și taxele?

— Da, fără 
altfel, avem 
cest lucru să

— Ce sume 
la buget, din 
în 1996?

— 350 milioane de lei, 
care ne-au permis să re
zolvăm unele trebuințe a- 
le comunei. Menționăm că 
de la bugetul județean am 
primit doar 50 milioane lei.

excepție. De 
grijă ca a- 
se realizeze, 
s-au adunat 
surse locale,

verbale de punere în po
sesie, act premergător corn, 
pietării titlurilor de pro
prietate.

— Cei stabiliți In Totești 
fiind veniți, cum ziceați, 
djn zona de munte, au 
primit și ei pământ?

— Li s-a dat grădina din 
jurul casei. Ei însă ar vrea 
să cumpere pământ de Ia 
familiile în vârstă, de la 
cei plecați din localitate 
la mari distanțe. Dar, deo
camdată, nu este regle
mentată această problemă, 
din punct de vedere juri
dic.'

— Ținând seama de sta

— In ce privește buge. ' 
tul pe acest an?

— încă nu s-a definiti
vat nici bugetul țârii. La 
al nostru lucrăm în pre
zent. In ce privește im
pozitele și taxele, vom por
ni de la cursul de schimb 
al leului față de dolar, iar 
cum moneda națională se 
prăbușește mereu, acestea 
vor crește. „Romtelecom" 
ne-a plătit anul trecut 40 
milioane lei, cred că vom 
stabili o sumă de circa 60 
de milioane lei în 1997.

— Tindeți spre autofi
nanțare?

— Ne străduim intens 
în acest sens.

TRAIAN BONDOR 

diul în care a ajuns Le
gea fondului funciar, când 
credeți că se va încheia 
acest proces care — din 
pricini ce se cunosc foarte 
bine și nu le mai comen
tăm — a dat și dă încă 
multă bătaie de cap pri
măriilor și primarilor?

— După părerea mea. 
până la finele acestui an, 
îl putem finaliza. în pe
rioada imediat următoare 
vom intensifica întocmirea 
documentelor necesare în 
vederea eliberării titlurilor 
de proprietate, ca și înmâ- 
narea acestora.

TRAIAN BONDOR

Casa noastră, 'așa de
numim noi construcția se
diului Asociației Handi- 
capaților Neuromotori din 
județul Hunedoara, care 
va fi un „CENTRU DE 
PRODUCȚIE ȘI RECUPE- 
RARE“ pentru persoanele 
cu handicap. Acest o- 
biectiv îndrăzneț a fost 
gândit și început de cu
rând de conducerea aso
ciației șl este în curs de 
desfășurare. Prin el și 
cu ajutorul lui, când se 
va definitiva, vom putea 
uni pe cei ce poartă po
vara unei suferințe în- 
tr-o singură familie, vom 
putea desfășura activități 
de mare folos pentru a- 
ceste persoane utile 
întregii soctietăți.

Suntem singura asocia
ție din țară care avem 
un astfel -de proiect gi
gant si care în mo
mentul de față .pune mari 
probleme financiare. Con
strucția a început în 
vara anului 1995, pe 
strada Mihai Viteazul din 
Deva, și se află în pre
zent în faza ridicării zi
durilor laterale. Lucra
rea este executată de 
S.C. „CONDOR" S.A. 
DEVA, care se străduie 
pentru realizarea cu suc
ces a acestei construcții. 
Sprijin am primit șr din 
partea anumitor societăți 
comerciale — „Casial" S.A. 
I'.eva, ..Macon' S.A. De
va. „Siderurgica" S.A. 
Hunedoara. „Romsilva" 
S.A. Deva, din județul 
nostru, care ne-au spon 
snrizat cu materiale de 
construcții : ciment, var, 
material lemnos. b.c.a. 
Amintim si sprijinul în 
hani pe care l-am primit 
în mai multe rânduri din 
partea Băncii Comerciale 
Române, - care a înțeles 
menirea adevărată a a- 
cestui obiectiv. virându- 
ne în contul nostru de 
construcții sume de bani 
de care ne-am folosit 
la lucrările de până a- 
cum.

Pentru a continua și a 
alunge la finalul acestei 
construcții este nevoie 
încă de sume uriașe de 
hani și de o cantitate 
mare de materiale de con
strucții de care nu dis
punem, pentru care fapt 
facem un

„APEL CĂLDUROS" 
la toate persoanele care 
simt ca noi, la toate 
personalitățile pe care le 
dor nevoile noastre, la 
toate societățile corner - 
riale care doresc să fie 
alături de noi și au po
sibilități să o facă. Ape
lul nostru este adresat șl 
oamenilor de afaceri, 
patronilor, parlamentari
lor și guvernanților. tu
turor celor care pot să ne 
acorde sprijin in bani 
(lei sau valută), sau în 
materiale de construcții 
(lemn, b.c.a., țiglă, cără
midă, fier, materiale pen
tru instalații electrice, 
instalații de apă, faian
ță. marmură, grasie și 
altele). Specificăm că 
materialele de construc
ții se pot preda S.C. 
CONDOR, a cărei adresă 
osta ; S.C. CONDOR S.A. , 
str. Avram lancu, bl. H3. 
cod 2700. Deva, telefoa
ne: 054-612060 sau 611960. 
fax nr. 054-616022.

Sume de bani pot fi vi
rate în contul de construc
ții al asociației noastre, 
pe care îl avem.la B.R.D., 
Sucursala Hunedoara
Deva cu ( număr1 
4072996060324 — cont Hi 
lei ; -15207996060324 —
cont în valută.

Adresa asociației noas
tre este : Asociația Han- 
dicapaților Neuromotori — 
județul Hunedoara —se
diul la Deva, str.’ • An
drei Șaguna. nr. 1. tel. 
054—217299. In evidenta 
asociației noastre există 
3200 de membri cu dife
rite probleme de sănăta
te ți cu , diferite grade 
•de invaliditate, pe care 
dorim să-i sprijinim.

Orice răspuns la acest 
apel de suflet va fl a- 
preciat din partea noas
tră și va întrezări raza 
speranței terminării con
strucției începute. Tu
turor le dorim succese în 
activitate, prosperitate în 
toate și multă sănătate

Cu cele mai bune f, 
duri și anticipate mul
țumiri.'

Birou] executiv 
al Consiliului județean 

al Asociației 
Ilandicapaților 
Neuromotori 

Hunedoara — Deva

l

Iluzia unui 
loc de 
muncă!

f
în evidența Oficiului de 

Forță de Muncă și Șomaj 
ai municipiului Brad fi
gurează 400 de persoane 
care beneficiază de fonduri 
bănești potrivit legii. Din 
acest număr ponderea o 
dețin femeile. La acestea 
se mai adaugă încă alte 600 
de persoane ce beneficia
ză de alocație de sprijin 
Numărul cererilor prin ca
rte se solicită un Ioc de 
ițiuncă a ajuns la 1800 iar 
ai ofertei doar de 20, fapt 
ce spune foarte multe 
despre slaba perspectivă â 
celor aflați în căutarea u- 
nui loc de muncă de a-și 
ve-’ea visul împlinit. (C.P)

MAȘQNȘKJA
I | Legenda și Adevăr |

Etica masonică refuză 
individualismul și comu
nismul.

Recunoscând' individul ca 
singura forță reală și vie, 
individualismul supune in
teresele comunității celor 
ale individului.

Dând prevalență comu
nității, comunismul anu
lează personalitatea umană.

Aproape 50 de ani de 
comunism în România șl 
peste 70 în Europa le-au 
ajuns popoarelor și indi
vizilor luați ca identități 
umane să se convingă de 
adevărul acesta privitor la 
comunism.

Asistăm însă In societa- 
tea românească postrevolu
ționară Vi o exacerbare rău 
prevestitoare a calităților

masonism, individualism, comunism (xîi
șl rolului individului, în 
special a celui descurcă
reț șl lipsit de scrupule, 
așa-zisul „om de inițiati
vă", dar care folosește a- 
ceastă șmecherie deghiza
tă strict în folosul său. In. 
trebarea este, va ști societa
tea, cu sau fără masoni în 
structurile ei, să izoleze șl 
anuleze funcționa] aseme
nea individualități?

Comunismul șl individua
lismul neavând limite nici 
echilibru, nu pot construi 

OMUL a cărui unitate să 
fie sinteza individului cu 
cetățeanul. Masonismul în 
schimb — umanism în e- 
sență — echilibrează ce
tățeanul cu individul, con
struind omul și o face fă

ră a scinda libertatea per. 
sonală de participare la 
crearea, dezvoltarea șl fo
losirea bogăției publice dar 
îndreptând această bogăție 
spre acea formă colectivă 
care rezultă din asocierea 
muncii cu capitalul.

Munca asociată cu capi
talul, acesta este — potri
vit concepției masonice — 
viitorul social.

Viitorul acesta va ti con. 

struit nu în mod absolut 
pe baza proprietății indi
viduale. nu absolut comune, 
cl din limita de proprie
tate care este dată de ra
portul dintre produs și pro. 
ducător. Această limită 

se traduce în proprietatea 
proporționată cu' activita
tea, proporție care va ge
nera un colectivism corect.

Masoneria tinde deci să 
conducă societatea umană 
spre o civilizație in care 
să dispară clasele, care să 
pună omul in fruntea u- 
manitățH in care dreptul Ia 
muncă șl datoria de a mun. 
ci să facă un tot unitar în 
cadrul necesității ca țoțl 
să muncească.

Punem punct aici seria
lului nostru, inițiat din 
dorința de a proiecta o ra
ză de lumină asupra unul 
fenomen universal dar ră
mas pentru marele publio 
mereu în obscuritate.

Din adevărul global de- 
spre masonerie am selec
tat pentru cititorii noștri 
doar informațiile pe care 
le-am socotit strict nece
sare. Astfel au rămas ne. 
tratate o seamă de rapor
turi cum ar fi cele din
tre masonerie șl religie, 
morală, neschimbarea șl 
nemurirea Legii naturale, 
Marele Arhitect Universal, 
supraviețuirea sufletului șl 
multe altele. (Sfârșit)

Serialul a fost realizat dt 
ION CIOCLEl 

folosind ca sursă 
documentară lucrarea 

Italianului 
Tomasso Ventura

„LA MASSONERIA ALL.4 
SBARRA*
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Cel mai mare distribuitor en gros din țară 

de ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT 
VEST

vă oferă:

peste 50 de sortimente de îmbrăcăminte 
sortată de cea mai bună calitate (in saci trans
parent! de 5—10 kg):

— cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri
couri

— pulovere, geci
— sacouri, baloane, paltoane

Toate sortimentele de sezon disponibile 
din stoc I

NOI GARANTAM PFNTRU CALITATE!

• baloți mari, nesortaț', presați între 350— 
400 kg.

ALEGEȚI CALITATEA ’
ț «

(Birouri:

luni — vineri: 8—18
i sâmbătă: 8—14

Cluj-Napoca
str. luliu 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.

Vizitați-ne si vă veți convinge că a meri
tat I (7)- • • <*

î

I
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I
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Sunt organizate, începând cu data de 24 I 
îfebruarie 1997, de către „SIGMA PLUS", j 
I firmă avizată de Ministerul Învățământului. J 
’" șj eficiența!

Plata in .

CURSURI DE OPERATORI 
CALCULATOARE

I Experiența, seriozitatea, calitatea
■ vă sunt asigurate numai de noi.
| rate.
, Informații și
I din Deva, str. Al.
J 24, tel. 21 87 95 ;
| rele 9—17.

Ib 
I h 
I
| Vă oferă la cele mai avantajoase prețuri o 
. largă gamă de băuturi alcoolice și răcoritoare de 
| o calitate ireproșabilă, prin depozitul en gros 
• situat in Deva, Viile Noi, restaurant „Z_ 
| bana", zilnic 8-18. Relații tel./fax 213299. 
( VA AȘTEPTAM! (8127)
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înscrieri la sediul 
Progresului, bl. B, sc. C, ap.

NOU!

S.C. SFERA M.G. EXIM SRL
DEVA

(Mice
&ea zle

fruhLieitafe.
țwin

CUVÂNTUL 
LIBLR

r*I . r 
vă prezintă: j

CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU DISCOUNT^ 
B se ELIBEREAZĂ pe o perioadă de 90 de zileB este o hârtie de valoare la PURTĂTOR
• se poate RĂSCUMPĂRĂ chiar și inainte sau după scadență, de * 

la orice sucursală a Băncii Transilvania.
DOBANDA VI SE PLĂTEȘTE IN AVANS. î
Aceasta înseamnă că la o dobândă nominală de 55 la sută, dobânda I, 

reală obținută este de 64 la sută. ],
Certificatul de Depozit cu Discount — un ban in phis in buzunar! !,

BANCA TRANSILVANIA

f Devasat (Shop
8 rate sjtuat pe str |gncUt bl. HI, parter, tel. 2161 96 
30% Orar zilnic 10d8; sâmbăta 9-13

oferăprocfuseCe ,

NEI£aparattu?ă tv-audio-electrocasnică 
NMB»* , «-<-■ -w.-.jeLongnl - aparatură electrocasnică

• -.............. -

u
ii

:•

5
»r! I ' •
' • ' I 
::

I

a
I
I

ii

CUVÂNTUL 
LIBER

prin

-■-•-•y-A............................ ■••••■•
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S. A.H

Magazinul — depozit
situat in incinta S.C. POLIDAVA S.A.

din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257,

telefon 22 59 04

Rk. !

♦

■■

I
I

e

%

Bere *

— BEGUN

— SILVA

Via — podgoria COTNARI

HÂRTIE IGIENICA

PAT CABLU — înlocuitor tub Pantzer

pentru instalații electrice (import 

Ungaria)

GĂLEȚI PLASTIC, 4 l, cu capac 

ermetic pentru produse alimentare șl 

industriale (import Ungaria).

rOUDă succesuf-inredistraiicueditiile.- AWN*’ "' --S?• BUCUREȘTJ .TIMIȘ jlpBRAȘO?
;fr «-ORADEA . SATU-MARE • ARAD

ACUM aii început înscrierile la: *00L^

♦

‘ra doua bază de date din lume..după30uaruLtelefonia
‘^un instrument modern dezinformare, cea mai corectă bază de date zonală din România, 

informații utile din toate domeniile de activitate;
“ suport publicitar unic si continuu • circa 360 zile de an;

CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ!
'r CÂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CAUTAȚI! 

Sunați zilnic, intre orele 10-12 , latelefon;. 230784

Devasat ^hop
situat pe str. A. lancu, bl. H1. parter, tel. 21 61 96 

Orar zilnic 10-18, sâmbăta 9-13

■=»

• T/dr ofertă prot£useCeJirnieCor: 

OSRAM • becuri garantate 10 000 ore funcționare 
Kontavill ■ prize, întrerupătoare și toată gama de

\ aparataj electrotehnic 9

: ........ ................. .. . Ț

B.MJUtȚI. 18 FEBRUARIE 199»

4<:
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‘ I DUMINICA LA URICANI

Dolarul a depășit ii
pragul de 7000 lei!CURSUL VALUTAR

1
1

100
1
1
1

100
Cursor

1 [ a României.

18 FEBRUARIE
dolar SUA 
marcâ germană 

yeni japonezi 
liră sterlină 
franc elvețian 
franc francez 
lire italiene
Cursuri de referință ale Băncii Naționale

— 7024
— 4178
— 5659
— 11403
— 4812
— 1236
— 423

lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
iei

Neculai Gogu și-a omorât nevasta
Duminică. 16 februarie 

a.c., în miezul zilei, în 
familia Gogu din Uricani 
nu a fost 
Dimpotrivă, 
gedie, care 
mamă 
multă vreme fără 
trei copii minori, 
exact, este vorba de fap
tul că Marioara Gogu, fe-, 
meie de 37 de ani, mamă 
a trei 
victima 
omor, 
fost produsă de 
neva decât de soțul

sărbătoare1, 
o mare tra- 
a lăsat fără 

și pentru foarte 
tată 
Mai

copii, a fost 
infracțiunii de 

Mârșăvia nu a 
altci- 

ei

I
«

I
«

I
*

I

S.C. POLIDAVA S.A.

prin

din bol- 
Telefon

clamații se 
APM Deva, în 

zile de la

depun la 
termen de 
publicare.

(2399)

ANIVERSARI
• Multă sănătate, fe

ricire, și „La mulți ani"! 
doamnei inginere Monica 
Borza, cu ocazia zilei de 
naștere Azamfiroaiei.

(7372)

• Vând grajd 
ri, sat Ruși. 

669288.
(8172)

de con-

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

1
>1 V 
9* *

• Vând Cielo avariat.
©răștie, 1 Mai, telefon
«42461, 641760.

(9373)

• Vând casă, 
Încălzire centrală,

gaze;
Orăș-

tie. Informații Timișoara,
fel. 056 / 207016.

(7499)

• Vând apartament 4

• Cooperativa 
sum Grișclor, din Brad, 
vinde la licitație mijloa
ce fixe. Lista la sediul 
unității. Licitația în fie
care miercuri, începând 
cu data de 5 martie 1997. 
Informații la tel. 651872, 
Brad. (7867)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamen
te potența. frigiditate, 
zahăr afrbdisiac, 01 — 
6376273

Camere, zona pieței, etaj 
<1. Toi. 613935.

(8170)

• Cumpăr casă sau a- 
partament 4 camere (ga- 

zonă centra- 
223337.,

(GRT)

(7959)
• Vând total s?u par

țial societate scutită 
impozit

■ Tel. ~
cu moară 

212487 ; 214485.
(8183)

de 
grâu.

partament 
raj), Deva, 
tă. Tel.

DIVERSE
S.G, BIANGA AN- 

IMGOMEX a-

• Vund 
1 800 DM, 
carte identitate. 
22 39 96.

©ltcit Club, 
negociabil, cu 

Telefon

DREAS
nunță majorarea adaosu
lui comercial până la 200 
la sută. (7920)

• Vând casă mobilată, 
țurte, grădină, livadă, a- 
nexc în comuna Băița, nr. 
<6 (familia 

<nformații 
•ÂJeva, str.
227185.

Munteanul 
tel. Bălța, 218; 
floria, 148, tel.

• S-a deschis în Deva 
GASA DE AMANET 
„PRESTIGE", în bdul t 
Decembrie, vizavi de Li
ceul , „Decebal”, unde pu
teți obține cele mal a- 
vantajoase împrumuturi.. 
Orar zilnic 9—26.

(7919)
(8166)

• Vând
Singer. (Tel.

mașină cusut 
215215.

(8168)
• Vând și 

, brize auto.
Dragoș Vodă, 
225075 ;

montez 
Deva, 
nr. 14. 

225077.

par- 
str. 

Tel.

(8164)
• Vând mașină 

lat cu storcător, 
electric 
ranțic, 
lorifer 
menti/60 000 buc. 
814027.

50 litri 
elemenți 
aluminiu,

de spâ- 
boiler 

în ga- 
de ca-
5 ele- 

Telefon 
(GRT)

• S.G. OJ1AȘTIETRANS 
. S.A. ORAȘTIE, județul 

Hunedoara, organizează 
concurs pentru selecțio
narea managerului, con
form Legii nr, 66/1993 și 
a normelor 
stabilite.
lui 25. III. 1997, <
Ia sediul societății, 
depunerii 
III. 1997.
mentare la 
647055 sau 
cietății.

metodologice 
Data concursu- 

ora 10. 
Data 

17. 
supli- 
054/

ofertelor 
Relații 
telefon 
la sediyl so- 

(7486)

• NOU ! 11 Sentra- 
le termice HERMAN, 
randament și siguran
ță maxime. PLATA 
IN RATE. Distribui
tor IMPERIA ORAS- 
TIE. 054/642580.

(9368)

• S.C. GIQITA PROD 
COM SRL ORAȘTIE, str. 

anun- 
documen- 

îa APM Deva pen- 
autorizarea protec i- 
mediului. Orice se- 
se pot depune la 
Deva, în termen de

G. Goșbuc, nr. 12, 
ță depunerea 
tației 
iru 
ției 
sizărl 
APM
15 zile de la publicarea 
anunțului. (7498)

■ Vând mașină Pop 
Gorn. Relații la telefon 
671587.

(8171)

• S.G, FOREST GRI- 
ȘANĂ SRL BRAD, str. 
Republicii, nr. 16, anun
ță Intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecției mediului. E- 
ventualole propuneri și re-

—r
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și tatăl copiilor — Ne
culai Gogu, om ajuns la 
32 de ani și cu loc de 
muncă la E.M. Uricani.

Nenorocirea s-a pro
dus pe fondul consumu
lui exagerat de alcool de 
către cel doi, condiții în 
care Neculai a pus mâna
pe un furtun armat și a, |
încpput să lovească în 
zona capului și abdo
menului.

In urma acestor lovi
turi. femeia a decedat ! 
(V, N.).

MAGAZINUL—DEPOZIT EN GRZOS

I
«

I*
I

situat în incinta S.C. Polidava S.A. din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, tel. 221750,

VINDE EN GROS
zahăr, la sac 50 kg; preț 2 552/kg ;

I
*

I
*

I
*

I
*

I
*

I

• BISERICA CREȘTI
NA BAPTISTA ---------
DIN NALAȚI 
vă invită în perioada 17 
—23 februarie, în fiecare 
seară, de la ora 18, la 
servicii speciale de evan
ghelizare. Vor predica 
pastorii evangheliști Hu- 
dulin Cornel. Candrcanu 
Viorel, Găină Petrică, 
Moisuc Ștefan. Vor cânta 
Grupul Harul Maranataț 
un grup din Moldova, șl 
Daniel Negrea. Vă aș
teptăm cu drag!

(5178)

HARUL 
— VAD

• MARTA — CRISTINA 
SRl,, cu Sediul Hațeg, 
Progresului, nr. 5, anun
ță depunerea documen
tației pentru obținerea 
autorizației de mediu.

(5179)

• COOPERATIVA „SIL
VANA" DEVA anunță 
Intenția de autorizare din 
punct de vedere al me
diului la unitățile sale din 
Complex Autogară, și cele 
din bdul Decebal, bloo 
>.,S", parter. Sesizările 
se depun Ia sediul APM 
Deva, str. A. Vlaicu, 25, 
tn următoarele 15 zile.

(7918)
4

• COOPERATIVA „SIL
VANA" DEVA anunță in
tenția de majorare a ta
rifelor pentru prestări ser
vicii, începând cu data de 
• aprilie 1997:

(7918)

• S.G. GLAVA PANIRO 
SNG DEVA anunță In
tenția de majorare a pro
duselor de 
începând cu 
martie 1997.

panificație 
data de 20

(8179)

• S.G. PRESCOF IM- 
PEX! SRL HAȚEG anun
ță depunerea documen
tației pentru obținerea 
autorizație! de mediu, Ia 
Atelier tâmplărle si
tuat în str. G. Porum- 
bescu (fostul SAP). E- 
ventualele sugestii și re- 
clamații se pot depune Ia 
sediul APM Deva, în ter
men de 15 zile,

(5180)

T-

• S.G. ADACONI SRL 
HAȚEG anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a magazinului din 
str.
2, 
rile și 
primesc 
15 7.ile 
blicării.

T. Vladimirescu, nr. 
Hațeg. Toate sesiză- 

reclamațiile se 
în termen de 

de la data pu-

(5181)

PIERDERI

• Pierdut certificat ab
solvire 10 clase, Goia P. 
Vasile. Se declară nul.

(2398)

OFERTE DE

SERVICII

I
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I
*

I* 
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I
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I 9.

hârtie ambalaj cu diferite modele — 4 500 
Iei/kg.

Prețurile nu includ TVA.

BANKCOOP S.A. 
HUNEDOARA — DEVA

Vinde la licitație publică următoarele:
Solarii tunel, L — G0 m, preț 500 000 lei/ 
tunel.

Sere reci sticlă, I, — G0 m, preț 22 000 000 
lei/seră.

Cântar

Polizor

Pompă

bascul 30 tone

dublu

Cerna

Remorcă 2 ROB

Mașină săpat sol.

Aripi irigații

Freză mărunții pământ.

• Contabil autorizat țin 
evidență contabilă, 
formații tel. 
651872, Brad.

651612
In- 

ȘÎ

|10.
%
I

2 tractoare U 4^5.

(7866)

• Cuptoare 
vatră, 
laxor pâine. 
069 / 222255;

de pâine cu 
din cărămidă, ma- 

Telefoane :
440842.

(8106)

COMEMORĂRI
trei 

in 
a

• Se împlineso 
ani de Ia trecerea 
neființă a celui care 
fost un om minunat.

VASILE VACARIUa
uita nlct- 

soție, Gris-
Nu te vom 

odată ! Lenuța 
tian. fiu.

DECESE

(7373)

• Golectivul Dru
muri și Poduri din 
IPH Deva deplânge 
moartea prematură a 
colegului lor,
MOI ORGA MIH AI

șl este alături de fa
milia Îndoliată, 
hălță și 
Dumnezeu 
nească!

Ml-
Minodora. 

să-l odlh-

Licitația are loc in zilele de 21 și 26 fe- 
» bruarie 1997, la sediul firmei „SOLARIS", 
| situată în Sântandrei, Ferma nr. 8, ora 10. 

Informații suplimentare la sediul BANKCOOP 
DEVA, tel. 227951 și 226292.
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B VMBVU (UlUgUlll AllisibI activitatea in zona Devei.
> Dacă sunteți Interesat să h
J echipă cu adevărat performantă, trimiteți » 
| argent «n G.V. și o scrisoare de intenție la fax I 
! nr. 056/391008, sau adresa str. Piatra Craiului, j 
| nr. 8, so. D 2-3, ap. 4, 1900, Timișoara. Pen- ’ 
» trw informații suplimentare, nw ezitați să ne I I__ —1»__________________ Xî!1_ I-.—-. A- -1__ J
datura dumneavoastră vor fi tratate cu deplină |

SNELLING PERSONNER SERVICES 
Tel./Fax. 056/191008

Agenția americană de recrutare 
si selecție de personal recrutează 

MEDIA SALES AGENT
Profilul candidatului ideal : personalitate 

dinamică, abilități de negociere și comunicare, 
de preferat studii de specialitate în domeniul 
marketingului sau al advertisingului. Permisul 
de conducere și cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională sunt un avantaj.

Se oferă posibilitatea de a lucra în do
meniul mass-mediei, de a participa la nego
cieri de contracte de publicitate și la promo
varea imaginii unei firme care isi desfășoară | 
_ ---------}

Interesat să lucrați într-o I ............. \

I
<9
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I
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— ------- J —_——— ——

contactați. Toate informațiile legate de candi-
I Uuiuu cl UUlllUVUVl

I confidențialitate.■ (8177)

TRAGEREA LOTO

TRAGEREA

NOROC I

», 9, 4, 9, 9, 9, D

18, 17, 28, 8, 20. 5.

6/49

DIN 16 II. 1997

INTERNET 
p m RECEP PLUS
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P 

k Tel. 212726 218205

—------
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