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CUVÂNTUL
LIBER

Revoluția din 1989, 
povestită de 

Mircea Dinescu

Momentul adevărului
sau țara la răscruce

Ziua de .18 februarie 
W97 va rămâne o dată 
de referință in istoria 
jjostclcceinbristă a Româ
niei. De ieri a început, 
cumplita reformă, masiva 
privatizare, nemiloasa re
structurare. avalanșa fără 
precedent a prețurilor. Se 
vorbește de mult, de a- 
proape opt ani, de legi 
reformatoare, de necesi
tatea unor măsuri ample 
î'n toate domeniile de ac
tivitate penfru așezarea 
țării pe coordonatele dez
voltării economice și pro
gresului social, de alinie
rea ei din acest punct de 
vedere la țările europene, 
lângă care tânjim să a- 
jungem. Și ducă guvernul 
Roman n-a lost lăsat să 
aplice până la capăt re
forma, :tșa cum o înce
puse, în forță, în pofida 
multor erori comise, iar 
guvernul Văcărolu a tem- 
porîzat-o cât a putut mai 
mult, aducând țara într-o 
stare de colaps, tată că 
guvernul Ciorbea a pus 
piciorul in prag și a fă
cut pasul cel mare, de- , 

cisiv pentru viitorul Ro
mâniei.

Flancat la dreapta șl 
la stânga de miniștrii re
formei, finanțelor, indus
triilor și comerțului, mun
cii și protecției sociale 
și de guvernatorul Băncii 
Naționale, premierul Vic
tor Ciorbea a prezentat 
luni seara națiunii așa- 
zisul program al salvării 

economiei naționale. Nu
cleul programului îl consti
tuie reforma radicală a 
prețurilor de producție, de 
consum, monetară, valu
tară, de capital, ca și a- 
devărul prețurilor și în
curajarea liberei inițiative, 
în condiții concurențialc, 
conjugate cu intervenția 
statului, axată numai pe 
motivații economice. Alt
fel spus, s-a stabilit diag
nosticul bolii economiei 
românești — ineficiența 
— și i s-au prescris me

dicamentele: privatizarea, 
restructurarea. liberali
zarea prețurilor, corelate 
cu necesarele măsuri de 
protecție șocială.

Boala e grea, pilulele 
administrate sunt amare, 
dar tratamentul este in
dispensabil pentru însănă
toșirea și fortificarea or
ganismului economic ro
mânesc. Iar Cabinetul

Ciorbea este dispus la c- 
forturi considerabile pen
tru a-1 materializa. Este 
de înțeles că hu mai pu
tem consuma mai mult 
decât producem, că nu 
mai sunt de admis imen
sele pierderi în unități 
economice nerentabile, că 
nu se mai poațe accepta 
minciuna, evaziunea și 
bunul plac, că a venit 
vremea* de a se pune or
dine în toate.

După cum este de în
țeles, guvernul nu va re

uși singur. Este nevoie 
de susținere politică, deo
potrivă din partea coali
ției parlamentare majo
ritare, cât și din partea 
opoziției, da înțelegerea 
realității — extrem de 
dure. într-adevăr — și a- 
cordarca sprijinului ne
cesar de către sindicate, 
de veghea permanentă și 
intervenția operativă a 
instituțiilor abilitate pen
tru corectarea erorilor care 
mai pot apărea în deru
larea materializării pro
gramului. Pentru că pro
gramul este complex, în
chegat, coerent, concret, 
dar ascunde și o serie de 
necunoscute. Vor apărea, 
cu siguranță, sincope, de
reglări, necorelări. Cifrele 
de azi nu vor mai con
corda cu cele de mâine, 
starea de azi a țării va 
fi alta — mai critică — 
în perioada următoare, 
națiunea va fi, o vreme,

DUMITRI; GHEONEA

(Continuare în pag. a 7-a)

Invitat de dl. director 
Marin Avrămică să-și lan
seze cărțile „O beție cu 
Marx" și „Pamflete vesele 
yi triste" la Grupul Șco
lar de Transporturi și Te
lecomunicații Deva, prin
tre altele Mircea Dincscu 
a povestit și despre parti
ciparea sa la Revoluția din 
1989. Relatarea se referă 
la lucruri petrecute la 
Televiziunea Română, în 
culise, altceva decât am 
văzut noi atunci pe micile 
ecrane, dar despre care 
unele secvențe au fost 
transmise ulterior. Chiar 
cu comentarea unui ase
menea moment, cel al re
dactării apelului, sau ceea 
ce ar fi trebuit să fie c- 
laborarca acelui document (Continuare în pag. a 6-a)

Mircea Dincscu la întâi niroi cu elevii Grupului 
Școlar de Transporturi și Telecomunicații „Transilva
nia" Deva, cu prilejul lansării volumelor „O beție cu 
Marx" și „Pamflete vesele și triste".

Foto. PAVEL LAZA

de transmis țării, începe 
povestirea.

„Până acum o lună de 
zile se spunea că am zis 
„fă.te că lucrezi". ■ Intre 
timp, la emisiunea lui 
Iosif Sava, s-a reluat acea 
secvență și se pare că 
bătrânul Caramitru a zis 
„arată că lucrezi". Mă 
rog, nu schimbă cu nimio 
situația.

Realitatea-i că în mo
mentul în care am ajuns 
la Televiziunea Română, 
pe 22 decembrie, la ora 
prânzului, în fruntea unei 
mulțimi, cu un steag în

A consemnat 
VIORICA ROMAN

Directorii de societăți 
comerciale vor răspunde 

penal
Noul director al F.P.S. Hunedoara va fi instalat 

oficial în funcție în cursul zilei de miercuri, res- 
pectându-sc doar criteriul dcL competență, fără a se 
ține seama de opțiunile sale politice, a arătat pre
ședintele F.P.S., dl. Sorin Dimitriu, în cadrul unei 
conferințe de presă ce a avut loc la Deva. în con- 
cepția președintelui F.P.S., filialele județene vor 
avea mai multă autoritate decât până acum pentru 
a li se permite implicarea în reușita programului de 
reformă al actualului guvern. Dl. Dimitriu consideră 
că trebuie administrate terapii de șoc pentru redre
sarea economică, evitându-se astfel ca România să 
ajungă în situația Bulgariei.

în cazul societăților comerciale pentru care nu 
există posibilități de reabilitare, procedura de li
chidare a acestora va fi- declanșată de F.P.S. și F.P.P. 
Cele mai afectate vor fi, în primă fază, complexele 
de creștere a porcilor și cele de tip avicola. Pcrso- 

SORIN BL ADA

LA GEOAGIU BĂI E CALD ȘI BINE
• Complexul „Aurel Vlaicu'*— in flux con

tinuu:
• Pensionarii uită, vremelnic, de necazuri;
• Biletele sunt contractate pe întregul an;
• „Aici ne-au pus la îngrășat";
• Doar dotarea medicală mai suferă...

(Continuare în pag. a 7-a)
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Să precizăm de Ia în
ceput. Și la Geoagiu Băi 
este iarnă. Nu așa aspră 
ca în alte părți, însă mai 
bate puțin vântul, mai 
e nițel ger, localnicii îșl 
văd de treburile lor spe
cifice anotimpului. Este 
cald și bine, în schimb, 
în Gomplexul de odihnă 
și tratament „Aurel Vlaî- 
cu", unde ’ locatarii — 
pensionari din multe zone 
ale țării — se bucură de 
condiții deosebite de ca
zare, hrană, căldură, tra

tament.
— De ani de zile tot 

asta facem: îmbunătă
țim continuu, puțin câte 
puțin, după oosibilități, 
condițiile de odihnă șl 
tratament pentru cei cc 
ne sunt oaspeți, pacienți 
— precizează dl ' Petre 
Doncea,' șeful complexului. 
Iar faptul că am reușit 
câte ceva, că oamenii se 
simt bine la noi, este con
firmat de numărul tot 
mai mare de bilete soli
citate de mal toate direc

țiile județene de muncă 
șl protecție socială pentru 
unitatea noastră. Ghiar și 
acum, iarna, chiar dacă 
nu este ea prea dură, gradul 
de ocupare a hotelului este 
aproape complet, cele 245 de 
locuri pe serie fiind con
tractate pe întregul an 
1997.

Gomplexul „Aurel Vlai
cu", din Geoagiu, a fost 
construit, asemenea altor 
12 Unități de acest gen 
din țară, din banii țăra
nilor cooperatori, cu mulți 
ani în urmă și, spre mul
țumirea lor, dinte-o dis
poziție înțeleaptă, a ră
mas să-i deservească în 
continuare în perioadele 
lor scurte de relaxare 
Gelc 13 unități se află 
în solda Direcției de co
ordonare a caselor de o

dihnă șl tratament bal
near pentru agricultori din 

cadrul Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale, se 
bucură de organizare a- 
decvată și sprijin mate- 

' rial, desfășurând , o acti
vitate susținută, eficientă.

— Dar la noi — la noi 
adică la toate cele 13 u- 
nități din sistem — vin, 
conform dispozițiilor mi
nisterului, atât pensionari 
din agricultură, cât șl 
din alte sectoare de act! 
vitatc — subliniază dni 
Ioana I-Ioch, contnbila șefi 
a Complexului „Aure 
Vlaicu". De asemenea 
primesc bilete .și țărani

DUMITRU GllEONEA
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Orașul de dincolo 
de pasarelă

La mijloc de februarie, 
Simeria este liniștită, pri
mitoare. Parcă intr-un 
consens general, dintr-o 
mai veche obișnuință, lo
cuitorii urbei țin la or
dinea și curățenia stră
zilor și fațadelor, aceasta 
și din respect pentru cei 
care s-au străduit să dea 
vechii urbe a ceferiștilor 
un aspect modern. Parcul 
orașului a primit o înfă
țișare cu totul aparte, 
piața mare este de nere
cunoscut, s-au înființat 
cabinete medical#, farma
cii. bănci, unele firme 
private au dat spațiilor 
comerciale o eleganță re 
marcabilă, s-au amenajat 
grtdini de vară, au fost 
refăcute zeci de m.l. de 
trotuare. Toate acestea — 
spuneau mai mulți sime- 
rieni — prin interesul 
manifestat de consilieri, 
de fostul primar Păun 
Jura, azi se^re-ar de t„at

rul este încadrat cu nu ■ 
mărul de medici necesar, 
dotările sunt corespunză
toare. colaborarea cu far
maciile din oraș este foarte 
bună.

• Mobila expusă în ma
gazinul specializat al so
cietății „Comsim” nu se 
prea vinde din cauza 
prețurilor mari. Un colțar, 
sf>re exemplu, costă 3 
milioane de lei, din pro
fitul realizat din desfa
cerea câtorva abia acope- 
rindu-se transportul de 
la furnizori. Se intențio
nează a se da altă desti
nație acelui spațiu.

• Fiind situată central, 
firma „Comtourinex" a 
amenajat o frumoasă gră
dină de vară, in ton cu 
parcul de alături. ..Pre-i 
domină albul ce repre
zintă puritatea și ver
dele ce înseamnă pri
menire" — aprecia dna 
patroană Pompilia Benea.
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RADIOGRAFII CITADINE

i'a M.M.P.S., „un om cu 
care ne mândrim, dar o 
cărui plecare o regretăm”.

La pas prin oraș, am 
mai consemnat-

• S.C. „Comsim” s-u 
aliniat exigențelor pre
tinse de primărie, dând 
un aspect uniform și pri
menit fațadelor, prin vop
sirea lemnăriei la cele 17 
magazine în alb. Una din
tre unitățile reprezenta
tive ale societății este ca
feneaua „Matinal”, unde 
prețurile sunt rezonabile, 
servirea se face de către 
tinere frumoase și co
chete, ceea ce explică-se 
spune — afluența zilnică 

» Frecventa la Grădi
nița cu program prelun
git „Reva” — cum spun 
educatoarele Maria Ale- 
xiuc și Rodica Matei — 
este de obicei bună. E- 
pidemia de gripă a țin
tuit insă în case cam a 
treia parte dintre copiii 
înscriși aici. Dar cei pre- 
zenți au participat în a- 
cea zi (13. 02.) — în con
diții optime de căldură 
și igienă — la jocurile cu 
caracter creativ și de de
prinderi de muncă, înde
mânare, ordine

o Cum aprecia dr. A- 
driana Todor, numărul ca
zurilor de copii bolnavi 
a scăzut. „Săptămâna tre
cută însă numărul con
sultațiilor la Dispensarul 
medical a fost de ordinul 
sutelor zilnic. Părerea 
mea — afirma dr. Todor 
— este că în astfel de 
situații Inspectoratul șco
lar trebuie, să ia măsuri 
de suspendare a cursuri
lor pentru a sa evita 
transmiterea virusului și- 
deci absenteismul. In fond 
s-a dat posibilitatea să se 
ia hotărâri la nivel de 
județ”. Altfel, dispensa-

„Serile de amintiri” orga
nizate aici, de primăvara 
până toamna, prilejuiesc 
întâlnirea celor care au 
fost cândva colegi o viată, 
iar acum se află la vârsta 
binemeritatei recreeri. O 
inițiativă ce se bucură de 
apreciere

• Dna Gabriele Grant 
locuiește intr-un anarta- 
ment de patru camere din 
blocul 8, situat în zona 
centrală a orașului și este 
mulțumită de căldura din 
locuință și de programul 
de apă caldă. „N-am plă
tit nici foarte mult. Pe 
ianuarie 49 000 lei — spu
nea. Aceasta pentru că 
dna administrator Avram 
dc la Asociația 14 se im
plică. urmărește ca totul 
să fie corect încasat". Re
ținem că locatarii din 
alte zone, la 2 sau 3 ca
mere, plătesc taxe mult 
mai mari

• ..Frumusețea costă” — 
se spune. Dnele de la coafor 
— cosmetică sunt de pă
rere că prețurile în această 
secție de prestări nu stint 
prea mari. Un tratament 
cosmetic cu masaj costă 
9000 lei, un coafat 6700, 
un tuns 3000 lei. un per
manent (plus spălat, tuns, 
coafat, fixat) 16 400 lei. 
Numărul mic al clientelei 
este pus pe seama ano
timpului. S-ar putea...

• La geamul micii far
macii din gară (S.C. Farm 
Sim) se opresc zilnic sute 
de trecători. Unii cer me
dicamente, alții informații, 
unii cumpără, alții re
nunță. Mulți sunt supă- 
rați că nu le ajung banii. 
Dincolo de ghișeu găsesc 
însă întotdeauna o vorbă 
bună, înțelegere, o expli
cație dată cu răbdare și 
amabilitate.

ESTERA S1NA
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Ștacheta a fost ridicata, pentru ca din 
competiție sâ „sară" vârfurile

Sâmbătă. 15 februarie, 
au continuat fazele ju
dețene ale 
școlare și 
pe meserii, 
țene ale 
școlare au 
de școli devene (excep
tând două dintre ele, 

care s-au desfășurat con
comitent și Ia Petroșani): 
la Colegiul Național „De- 
cebal“ Deva — limba 
română; la Liceul Peda
gogic „Sabin Drăgoi“ De
va — fizică; la Școala 
Generală Nr. 3 Deva — 
geografia și limba ma
ghiară (limba maternă).

• Limba română, da
torită numărului foarte 
mare de participant! s-a 
desfășurat și la Colegiul 
Național „Decebal" De
va și la Petroșani. Doar 
Ia Deva au fost prezent) 
aproape 400 
gimnaziu și 
Ioan Vălean, 
comisia de

olimpiadelor 
concursurilor 
Fazele jude 
olimpiadelor 

fost găzduite

Armășescu, inspector ge
neral adjunct Ia Inspec
toratul Școlar Județean, 
considera că afluența 
mare de elevi e o dovadă 
că își iubesc limba dar 
în egală măsură sunt a- 
trași și de întrecere

Rezultatele au fost 
foarte bune: aproape o 
sută de elevi au obținut 
note peste 9, doi dintre

XII — Annemarie So
rescu (Grupul Școlar Me
talurgic Hunedoara) și 
Sorin Radu Cucu (Liceul 
Informatică Petroșani), 
ambii obținând nota ma
ximă. 10.

• Fizică. La acest o- 
biect, faza județeană a 
fost găzduită de Liceul 
Pedagogic „Sabin Dră- 
goi“ Deva. Participarea

loc s-au cla- 
Ana Maria 

Generală

FAZA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR ȘCOLARE

•I 
•I
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de elevi de 
liceu. Dl. 
membm în 
examinare, 

aprecia că subiectele 
fost astfel concepute 
cât să se încadreze 
programa școlară și 
corespundă puteri* 
cuprindere a elevilor. 
Participarea masivă do
vedește atracția pentru 
acest obiect, la care fără 
creativitate nu ai ce 
căuta la o asemenea 
competiție. Și dna Ana

au 
fn- 
în 
să 
de

el chiar 10 (fn clasa a 
Xll-a). Ocupanțli locu
rilor I, pe clase, sunt: V 
— Anca Dan (Școala Ge
nerală Nr, 4 Deva) 
Andrada Gruia i 
Generală Nr. 8 
doara), ambele cu 
VI — Ioana Sterea 
la Generală Nr. 5 
ș) Mircea 
GJ.G. - 
ambii 9,80; VII — De- 
sina Mihaela Cioflică 
(Școala Generală Nr. 1 
Brad, 9,35); VIII — A- 
driana Stan (Școala Ge
nerală Baia de Criș, 9.65);
IX — Adina Ioana Crl- 
șan (Colegiul National 
„Decebal" Deva, 9,90)
X — Lavinia Sorescu 
(Liceul „Tancu de Hune
doara", 9,92); XI — Cla
udia Târsa (Liceul Eco
nomic Hunedoara, 9,85);

si 
(Școala 
Hune- 

9,80; 
i (Școa- 
' Deva) 

Gheorghescu 
Duca" Petroșani),

n-a fost numeroasă, 121 
de elevi In total. Dna 
Ana Dreghiciu inspector . 
de specialitate subliniază 
că acest concurs nu are 
caracter de masă, deci 
la el trebuie să parti
cipe doar cei cărora le 
place fizica. Ștacheta a 
fost ridicată pentru că 
nu e admitere și de aici 
„trebuie să sară vârfu
rile". în ultimii ani de 
la faza națională elevii 
s-au întors cu premii si 
mențiuni, unul a fost in
clus chiar în lotul na
țional, și de aceea se 
menține exigența, pentru 
a rămâne la același ni
vel. Fiind o disciplină 
cu fază internațională 
«-a introdus notarea, ca 
și la națională, cu punctai.
Gradul de dificultate a 
subiectelor a fost foarte

aproape de faza națio
nală. Acestea au constat 
exclusiv din probleme 
(considerându-se că teo
ria poate fi învățată pe 
de rost).

Pe primul 
sat: VII —
Trută (Școala 
Nr. 4 Deva); VIII — Lu
cian Stănculescu (Școala 
Generală Nr. 4 Deva) ; 
IX — Marius Muja (Li
ceul „Aurel Vlaicu" O- 
raștie); X — Alexandru 
Virla (Colegiul Național 
„Decebal" Deva); XI — 
Ciprian Igna (Colegiul 
National „Decebal" De
va); XII — Gabriel Va- 
siu (Liceul „Aurel Vlai
cu" Orăștie).

După predarea 
rilor, la ambele 
puteau fi văzuți 
unii mai veseli, 
mai îngândurați, 
tându-sc între ei
cu profesorii lor. ori pur 
și simplu povestind pă
rinților ce-au făcut. O 
asemenea atmosferă 
concurs vom Întâlni și
la sfârșitul acestei săp
tămâni. când vor avea 
lot: ultimele faze jude
țene. Felicitări elevilor 
care le-au încheiat pe 
primele locuri, suc
ces celor care urmează 
să intre în competiție.

VIORICA ROMAN

lucră- 
licee 

elevi, 
alții 

consul- 
sau

de
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loan Todca Varo are 
39 de ani, este din O- 
răștic și lucra ca mun
citor la S.C. „Suinprod" 
S.A. din localitate. Face 
el ce face și într-o seară 
se urcă la volan în stare 
dc ebrietate. Nenorocul 
lui Flavius Zahlinger a 
fost că i-a ieșit în cale.

Deși tânărul de 18 ani 
circula corect pe artera 
rutieră, el a fost acroșat 
și rănit grav de incon
știentul șofer. Mai mult, 
Varo și-a abandonat ma
șina șl a dispărut de la 
locul accidentului. Este 
căutat de poliție. (V.N.)

Dl. Eusebiu Irimia 
medic la Circumscripția 
veterinară »a comunei 
Bucureșci ne spunea că 
cetățenii din localitate 
au obținut în 1996 a- 
proape 600 de vițel. A-

nul 1997 a început sub 
auspicii bune din acest 
punct de vedere întru
cât. în ianuarie au fost 
înregistrați 40 de viței. 
(Tr. B.)
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7,00 TVM. Telematinal; 
8,30 La prima oră; 9,20 
Film serial (r); 10,05 Vi- 

' 11.05 Video-
muzicalâ; 11,20 An- 
Celesle (r); 12,10 

12,40 Reflector (r); 
Muzica pentru toți; 
Jurnal; 14,10 TVR 

și lași; 16,00 Jur- 
16,10 Melodiile

deolexicon; 
caseta 
drea 
D.a.;
13.10 
14,00 
Cluj-N. 
nai; 
iubirii; 17,00 Acești păti
mași minunați; 18,00 De 
la lume adunate..; 18,30 
In fa)a Dvs!; 19,30 Cali
fornia visează (s); 20,00 
Jurnal; 20,35 Ediție spe
cială; 20,50 Masada (s); 
21,40 Noi frontiere; 22,20 
Frumoasa și Bestia (s);
23.10 Personalităfi în Top; 
23,30 Jurnal.

7,00 La prima oră; 8,30 
>TVR Timișoara; 9,20 Ora 
de muzică; 10,05 Calei- 

doscop-satelit; 11,30 Ham
let (f/r); 13,45 National 
Geographic (do); 14,30 
Ritmuri muzicale; 14,40 
Gong (r); 15,10 De lingua 
latina; 15,40 Babar (d.a.); 
16,05 Top Model (s); 17,00 
Zodia Batantei; 17,40 An
drea Celeste (s); 18,30 Em. 
în Ib. maghiară; 20,00 
Pro Memoria; 20,30 For
mă și culoare; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 tăsuța cu 
povești; 21,35 Orizonturi

mineața; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Who's the 
Boss (r); 10,30 MASH (r); 
11,00 The Lawyer (f.p.); 
12,55 Știri; 13,00 Taras 
Bulba (f); 15,00 Verdict: 
crimă! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înrobită 
de iubire (s); 17,30 W'io’s 
the Boss (s); 18,00 Știri; 
18,05 Sport la minut; 18,15 
Robocop (s); 19,00 Știi și 
.câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,00 Danielle Steel's: 
„The Ring" (f, p. I); 21,50 
Știri; 22,00 Fam. Bundy 
(s); 22,30 MASH (s); 23,00 
Lege și ordine (s).

11.10 Lumină călăuzitoare 
(r); 12,00 Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare l’b
14.10 O zi norocoasă tfj
r); 16,00 Medalion; 16,30 
Teleshopping; 17,10 O iu
bire de neuitat (s); 18,00 
D.a.; 18,30 Publicistico;
19,30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Clar 
de femeie (dramă); 23,10 
Milionarii de la miezul 
nqpții.

[DEVASAT+]

»

povești; 21,35 Orizonturi 
culturale; 22JD5 Film serial; 
22,50 Un secol de cinema; 
23,45 Em. de divertisment. [ANTENA 1]

!•

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, buna di-

7,00 Știri; 7,15 O {unire 
de neuitat (r); 8,00 In vi
zită la Antena 1; 10,00 
D.a.; 10,35 Teleshopping;

10,00 — 12,15 Reluării 
13,45 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 „Trei desti
ne" (s); 20X10 Jurnal TVR; 
21,00 Top Dance; 22,00 
Film artistic; 23,30 Obiec
tiv (r); 23,45 Videotext.
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SÂMBĂTĂ SEARA LA HAMBURG
-'A-VAVAV. W.VA'.WA’AV.'.O

Va cuceri Mihai Leu primul titlu mondial 
la box profesionist?

• Meciul va fi transmis la 
televiziune și la radio.

• Mihai Leu este bine pre
gătit și are de partea sa o teh
nică superioară și experiență.

Sâmbătă seara (22 februarie), 
începând de la ora 22,30, toți 
eei care iubim și suntem atrași 
de sport, de box, vom trăi clipe 
unice, de puternică emoție, ce 
cu siguranță pot face parte 
din istoria boxului profesionist 
din România : putem urmări pe 
micul ecran (TVR 2) și pe calea 
undelor, a radioului București, 
desfășurarea meciului dintre cu
noscutul boxer profesionist hune- 
dorean MIHAI LEU și panamezul 

SANTIAGO SAMANEIGO, ce va 
avea loc la Hamburg, în Ger
mania. Pentru fiecare dintre cei 
doi boxeri va fi meciul vieții 
lor: este pus in joc titlul de 
campion mondial, versiunea 
WBO la categoria 66,678 kg.

Tânărul nostru boxer hune
dorean. Mihai Leu, posedă o 
carte de vizită impresionantă : 
este campion mondial la juni
ori în 1987 în Cuba, ca amator 
a susținut 200 de meciuri. 190 
Incheindu-se în favoarea sa, 
fiind de 4 ori campion național 
al României la juniori, iar ca 
profesionist a câștigat de două 
ori în anii 1989 șl 1990 cam
pionatul Germaniei la catego
ria 67 kg, iar ca internațional 
a susținut 26 de meciuri, cu 26 
de victorii de partea lui t Ad
versarul său. Santiago Samane- 
igo, din Panama, în vârstă de 
21 de ani, a disputat până acum 
25 de meciuri, din care a câș
tigat 24, dintre care 20 înainte 
de limită. Este un boxer puter
nic. ce atacă în trombă de la 
primul gong, lovind tare cu 
dreapta.

Visul lui Mihai să poată boxa 
pentru un titlu mondial este 
aproape de împlinire. De câți
va ani a susținut o seamă de 
partide cu boxeri ce concurau și 
ei la mult râvnitul titlu. Aju
tat și îndrumat de-a lungul a- 
cestor ani de managerul său din 
Germania, dl Klaus Peter Kohl, 
de antrenorul Chuck Talhami, 
din SUA (care l-a avut ca elev 

și pe Casius Clay), iar In țară 
de maestrul Eustațiu Mărgărit, 
Mihai Leu s-a pregătit cu mul
tă râvnă și dăruire” și a susți
nut o seamă de meciuri pentru 
a se prezenta la meciul carie
rei sale în boxul profesionist. 
Din 1990, când a început să-și 
pună serios pro.blema atacării 
titlului mondial nu a avut mul
te zile de răgaz. Șl acum in 
preajma marii confruntări el 
se simte bine pregătit, decis 
să-și apropie victoria. Iată ce 
a declarat recent cu privire la 
meciul său de sâmbătă : „Sunt 
bine pregătit și din punctul de 
vedere al greutății stau bine. 
Și adversarul meu a declarat 
că este foarte bine pregătit și 
a mai spus că nu crede că eu 
pot să rezist în fața pumnilor 
lui. Eu nu crăd că va fi așa. 
Vom vedea sâmbătă. încearcă 
să mă intimideze. Pe mine, de 
obicei, nu mă impresionează 
vorbele, numai ce se întâmplă 
în ring... Sper să-mi realizez 
visul și să aduc o bucurie mul
tor oameni de acasă, din Ro
mânia...".

Noi avem mare încredere în 
Mlhai și suntem cu gândurile 
și inimile noastre alături de el. 
Ar fi o imensă bucurie în rân
durile iubitorilor de box din 
țară dacă boxerul hunedorean 
se va întoarce cu titlul de cam
pion mondial la box profesio
nist I

SABIN CERBU
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Despre fotbal
Fotbalul adevărat, în accepția de astăzi, a în

ceput să se joace în Anglia, în 1857, când au luat 
ființă primele cluburi de fotbal din lume (clubu
rile „Sheffield" și „Hullam", ambele în orașul 
Sheffield).

in țara noastră, fotbalul a început să se joace 
în 1889, când un student, Mario Gebauer, venind 
în vacanță din Elveția a adus prima minge de 
fotbal. In 1905 ia ființă în București echipa „Olim
pia*. Pe vremea aceea, echipa purta numele de 
„adunătură"- Al doilea oraș din România în care 
s-a înființat o echipă de fotbal este orașul Ploiești, 
a cărui „adunătură" era formată din străinii care 
lucrau in ramura petrolului.

In 1909 se organizează primul „campionat na
țional". Cum însă numărul echipelor era mic, s-au 
jucat câte două tururi și două retururi. Abia în 
1921—1922 se poate vorbi de un campionat adevă
rat în România. Multă vreme, în fotbalul nostru 
nvioara întâi" a fost echipa „Chinezul" Timișoara, 
care a câștigat de 6 on consecutiv și fără emoții 
campionatul țării. Odată cu înființarea „Diviziei 
naționale", lupta pentru întâietate s-a dat in spe
cial intre „Ripensia* — Timișoara și „Vcnus" — 
București. De atunci și până in prezent, campio
natul s-a disputat de 76 de ori.

In anul 1872 s-a jucat primul meci tntcrnațio-' 
nai de fotbal, între Anglia și Scoția. Acest meci 
s-a jucat fără arbitru, deoarece abia în 1881 apar 
arbitri.

Prima ediție a campionatelor mondiale de fot
bal a avut loc în anul 1930 la Montevideo.

Conform unor statistici, în anul 1980 numărul 
fotbaliștilor legitimați depășea 35 de milioane, iar 
la fiecare meci din campionatul național — care 
se desfășura în lume — participau în medie 25 000 
de spectatori.

Stadioanele cele mai încăpătoare există — fi
rește ! — in Brazilia, cu o capacitate totală de cir
ca 6 milioane de locuri: cel mai mare stadion din 
lume este stadionul „Marocana", de la Rio de Ja
neiro, care poate adăposti 220 000 de spectatori.

In încheiere, un „fapt divers" din lumea fot
balului : în orașul Sydney (Australia/ 22 jucători 
de fotbal au obtinut dreptul de a fi trecuti în „Car
tea recordurilor", ei alergând 42 de ore în urma 
balonului, depășind eu o oră vechiul record în ma
terie. Rezultatul meciului maraton a fost 204 la 
194 (!)... ILIE LEAIIU

ETAPA A XVI11-A
(sâmbătă, 1 martie):

AS Bacău — FC Național 
Ceahlăul — FC Chindia 
Oțelul Galați — Steaua 
Sportul Studențesc — Jiul 
Gloria Bistrița — Dinamo 
Petrolul —• FC Argeș 
FC Brașov — U Craiova 
FC Farul — Poli. Timișoara 
Rapid — U. Cluj

ETAPA A XIX A 
(sâmbătă, 8 martie):

FC Chindia -- AS Bacău 
Steaua — Ceahlăul
Jiul — Oțelul Galați 
FC Argeș — Sportul Stud. 
Univ. Craiova — Gloria 
Dinamo — Petrolul
Poli. Timișoara — FC Brașov 
U. Cluj — FC Farul
FC Național — Rapid

ETAPA A XX-A
(sâmbătă 15 martie): 

FC Farul — FC Național 
Rapid — FC Chindia 
AS Bacău — Steaua 
Sportul Stud. — Dinamo 
Jiul — FC Argeș 
Petrolul — Univ. Craiova 
Gloria — Poli. Timișoara 
FC Brașov — U. Cluj 
Oțelul — Ceahlăul

ETAPA A XXI-A 
(miercuri, 19 martie):

Dinamo — Jiul
Ceahlăul — AS Bacău 
FC Argeș — Oțelul
U. Craiova — Sportul Stud. 
U. Cluj — Gloria Bistrița 
Poli. Timișoara — Petrolul 
FC Național — FC Brașov 
FC Chindia — FG Farul 
Steaua — Rapid

ETAPA A XXII-A 
(sâmbătă, 22 martie):

Gloria — FG Național 
FC Brașov — FG Chindia 
FC Farul — Steaua
FC Argeș — Dinamo 
Jiul — Univ. Craiova

Programul returului Divi 
Naționale de fotbal

Sportul Stud. — Poli. Timișoara ——— 
Petrolul — U. Cluj , ------- —
Oțelul — AS Bacău -.------ —
Rapid — Ceahlăul ----------

ETAPA A XXIII-A
(sâmbătă, 5 aprilie):

Poli Timișoara — Jiul — -----
U. Craiova — FC Argeș ----------
Dinamo — Oțelul ■■ -
U. Cluj — Sportul Stud. - ---- ——
FC Chindia — Gloria ' ■ -
FC Național — Petrolul ----------
Steaua — FC Brașov ----------
Ceahlăul — FC Farul ----------
AS Bacău — Rapid .............

ETAPA A XX1V-A 
(miercuri, 9 aprilie):

Sportul Stud. — FG Național ----------
Petrolul — FG Chindia ———
Gloria — Steaua ----------
Dinamo — U. Craiova ----------
FC Argeș — Poli. Timișoara ----------
Jiul — U. Gluj ----------
FC Farul — AS Bacău ■■ ■ ■
FC Brașov — Ceahlăul .......
Oțelul — Rapid ■

ETAPA A XXV-A 
(sâmbătă, 12 aprilie):

FG Național — Jiul ’ .......——■
Poli. Timișoara — Dinamo ————
U. Cluj — FG Argeș - ■ ■■
Univ. Craiova — Oțelul ■ ■
FC Chindia — Sportul Stud. ..........
Ceahlăul — Gloria -■■■■
Steaua — Petrolul ——
AS Bacău — FG Brașov ——«——
Rapid — FG Farul ————

ETAPA A XXVI-A 
(sâmbătă, 19 aprilie):

FG Argeș — FG Național ••••-
Jiul — FG Chindia ———-
Sportul Stud. — Steaua —— . -

Univ. Craiova — Poli. Timișoara 
Dinamo — U Cluj
Gloria — AS Bacău 
Petrolul — Ceahlăul 
Oțelul — FC Farul 
FC Brașov — Rapid

ETAPA A XXVII A
(miercuri, 23 aprilie):

Steaua — Jiul
FC Național — Dinamo" 
FC Chindia — FC Argeș
U. Cluj — Univ. Craiova 
Poli. Timișoara — Oțelul 
Ceahlăul — Sportul Stud. 
Rapid — Gloria
AS Bacău— Petrolul 
FC Farul — FC Brașov

ETAPA A XXVIII-A 
(sâmbătă, 3 mai): 

Univ. Craiova — FC Național . 
Dinamo — FG Chindia 
FC Argeș — Steaua 
Poli. Timișoara — U. Cluj 
Sportul Stud. — AS Bacău 
Jiul — Ceahlăul 
Oțelul — FC Brașov
Gloria — FG Fanil 
Petrolul — Rapid

JETAPA A XXIX-A 
(sâmbătă, 10 mai):

AS Bacău — Jiul 
Steaua — Dinamo 
Ceahlăul — FC Argeș 
FC Chindia — U. Craiova
F.G Național — Poll. Timisoara 
U. Cluj — Oțelul
Rapid — Sportul Stud. 
FC Brașov — Gloria 
FG Farul — Petrolul

ETAPA A XXX-A 
(sâmbătă, 17 mai):

U. Gluj — FG Național 
Poli. Timișoara — FC Chindia

Univ. Craiova —. Steaua 
FC Argeș — AS Bacău 
Dinamo — Ceahlăul
Oțelul — Gloria 
Petrolul — FC brașov
Sportul Stud. — FC Farul 
Jiul — Rapid

ETAPA A XXXI A 
(sâmbătă. 24 mai):

Oțelul — FC Național
FC Farul — Jiui
AS Bacău — Dinamo 
Rapid — FC Argeș
Ceahlăul — Univ. Craiova 
FC Chindia - U. Cluj
Steaua — Poli. Timișoara 
FC Brașov — Sportul Stud. 
Gloria — Petrolul

ETAPA A XXX1I-A 
(sâmbătă, 31 mai):

FC Național — FC Chindia 
U. Cluj — Steaua 
Univ. Craiova — AS Bacău 
Poli. Timișoara — Ceahlăul 
Petrolul — Oțelul 
Sportul Stua. — Gloria 
Jiul — FC brașov
FC Argeș — FC Farul 
Dinamo — Rapid

ETAPA A XXX1I1-A 
(sâmbătă, 7 iunie):

Steaua — FC Național 
Oțelul — FC Chindia 
Gloria — Jiul
FC Farul — Dinamo
FC Brașov — FC Argeș 
Rapid — Univ. Craiova
AS Bacău — Poli. Timișoara 
Ceahlăul — U. Cluj
Petrolul — Sportul Stud

ETAPA A XA.X1V-A 
(sâmbătă. 14 iunie):

FC Chindia — Steaua 
U. Cluj — AS Bacău 
FC Național — Ceanlăul 
Sportul Stud. — Oțelul 
FC Argeș — Gloria 
Jiul — Petrolul
Dinamo — FC Brașov 
Univ. Craiova — FC Farul 
Poli. Timișoara — Rapid

T ■  ■
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Emanuels, falsa avocată | Viorel nu mai face angajări!
Deși nu avea nici o o- 

cupație, Emanuela Vra- 
ciu din Hunedoara se dă
dea mare avocată. Ea a 
fost recent trimisă în ju
decată pentru infracțiu
nea de trafic de influență. 
In esență, ea este acuza
tă de faptul că a pretins 
și a primit diferite bu
nuri de la o femeie care 
voia sa divorțeze de un 
cetățean7 străin. Sub pre
textul că ar cunoaște o 
judecătoare care ar ur
genta soluționarea dosa-

- s

STOP CORUPȚIEI
rului, Emanuela a primit 
bunuri în valoare de mai 
bine de 200 000 de lei. în 
realitate nu a transmis 
nimic din cele primite și 
le-a folosit în interes 
propriu. De reținut că 
traficul de influență se 
sancționează cu închisoa
re de la 2, la 7 ani I

I Este în curs de jude
cată cauza privind pe 
Viorel Florea, fost șef de 
brigadă la E.M. Vulcan. 
Tot pentru trafic de in
fluență este infracțiunea 

. pentru care a ajuns în 
fața instanței. Dar, de 
fapt, ce a făcut Viorel? 
A pretins și a primit de

la mai multe persoane 
sume cuprinse între 
200 000 și 300 000 de lei 
(sau echivalentul în va
lută) sub pretextul că le 
transmite unor persoane 
din conducerea E.M. Vul
can pentru intermedierea 
unor angajări. în momen
tul începerii cercetărilor, 
șeful de brigadă a dispă
rut de la domiciliu, el 
fiind dat în urmărire, iar 
împotriva sa s-a emis 
mandat de arestare.

i

Ii

Prea puțin se știe că 
pentru 500 de lei amă- 
râți se poate primi o a- 
mendă consistentă sau 
o condamnare de până 
la cinci ani închisoare. 
Și asta în funcție de mo
dul în care se folosesc. 
De exemplu, dacă un ce
tățean fără bilet de că
lătorie pe liniile CFR

Până la 5 ani îrch soare 
pentru 500 de leii

dă banii conductorului 
pentru a nu fi amendat, 
aceasta se numește dare 
de mită și se sancționea
ză cu ceea ce spuneam 
mai sus.

Or să zâmbească unii, 
dar nu-i deloc de glumă, 
pentru că in cadrul ac
țiunilor de combatere a 
corupției se semnalează 
tot mai multe infracțiuni

de acest gen. In această 
ipostază, pentru care li 
s-a întocmit dosare 
caracter penal, au 
surprinși de poliție 
Lucian din Orăștie,
Ciurea, Marcel Fechete 
și Gheorghe Graur din 
Lupeni, Florin Boroș din 
Zau de Cîmpie ș.a.

cu 
fost 

Ivan 
Ioan

Capcana
Un polițist și un paznic de vânătoare au depistat 

un braconier pus pe {apte mari. Se pare că omul avea 
experiență in a oferi sălbăticiunilor lațuri metalice. El 
se numește Nicolae Lazăr, un fărăocupist din Geoaglu 
Băi, de 34 ani. In zona unei păduri din apropierea lo
calității au fost găsite mai multe lațuri, intr-unui dintre 
ele fiind prinsă o căprioară. O altă piele de căprioara 
a fost descoperita prin apropiere, iar la domiciliul lui 
Nicolae un trofeu de cerb. Fapta pentru care este acum 
cercetat Lazăr se pedepsește cu închisoare de la 1, la 
3 ani sau cu amendă de la 5, la 25 de milioane de lei.

Nu știți cine sunt
Ei, vă spunem noi. In felul acesta s-au autointitulai mai 
tuciuriii noștri concetățeni. Și' intr-un cadru mai mult 
decât oficial, in prezența împăratului Cioabă. La un 
congres al țiganilor mai exact. La care întâlnire s-a spus 
câ respectivii domni nu sunt decât români care vorbesc 
o limbă in plus. Nu putem decât să-i felicităm pentru 
strădania lor de a fi poligloți, dar vrem să spunem că 
termenul de „țigan" nu a fost inventat in România și 
nici de români, care va să zică.

O vorbă din bătrâni spune că „țiganul tot țigan ră
mâne". Și mult adevăr grăiesc bătrânii. De fapt, rându
rile de față ne-au fost inspirate de o întâmplare dc la 
barul „Momârlanul" din Petrila. O să vedeți legătura 
cu limbile străine este clară, Și ea a fost făcută de con
sumul exagerat de alcool. După care, două grupuri de 
domni se gratulează. In limbi străine, evident. Rezultat: 
geamurile localului sparte, brambureală, sticle și pahare 
făcute bucățele etc. In timpul scandalului a fost agresat 
Alexandru Ciobanu, muncitor la EM Lonea. In urma 
loviturilor omul a fost 
cui „fractură calotă cu 
cerebral".

Vorbitorii noștri de limbi străine puși pe treabă au 
fost identificați de poliție. Se numesc Aurel Petrică Căl- 
dărar (cacofonia nu nc aparține? un tip de 25 de ani 
din Rușor și Constantin Muntean, de 24 de ani, din Pe
trila. Deși a mai fost condamnat și avea un loc de mun. 
că la mina din Lonea, Constantin a insistat în a vorbi 
o limbă străină în plus. Pe numele lui a fost eliberat 
un mandat de arestare.

I
IN
IN
I
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Completări și modificări 
aduse 

Codului Penal

Defăimarea tării, ofensa
adusă autorității

Cu toate că defăimarea țării sau a națiunii a ajuns 
pentru unii o modă, Codul Penal spune clar că jm.nl- 
festările publice săvârșite cu intenția de a defăima lan 
sau națiunea română se pedepsesc cu închisoare de la 
6 Zuni la 3 ani.

De asemenea, art. 238 stipulează că atingerea adusă ,i 
onoarei sau amenințarea săvârșită în public împotriva 
unei persoane care îndeplinește > activitate importantă 
în stat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 
Trebuie știut apoi că, lovirea sau orice alte acte de vio
lență precum și vătămarea corporală împotriva persoa
nelor mai sus amintite se pedepsesc țu închisoare de la 
3 la 10 ani, iar dacă s-a produs vatămarea corporală 
gravă, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și 
interzicerea unor drepturi.

vorbesc o limbă in plus
cei ce vorbesc o limbă in plus/

Scandal intre cei ce

PRWWR,5EWWR,
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internat in spital cu diagnosti. 
înfundare și traumatism cranio

Doi lingurari
Toată tărășenia s-a pe. 

trecut în incinta barului 
cu program non stop din 
Gomplexul „Astoria" din 
Deva. Ei bine, aici, doi 
indivizi s-au pus pe fap-

• ““ * «MM • «MM • MM « —

te mari. Pe scandal, mal 
exact! Este vorba de Ca
rol Lingurar și Petru Lin
gurar. Primul are 33 de 
ani, iar al doilea 35. Am
bii recidiviști și fără o 
ocupație stabilă.

I
%

I
I
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Ultrajul
Unele completări s-au adus și art. 239. Din cuprinsul 

lui rezultă că insulta, calomnia ori amenințarea săvâr
șită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă 
contra unui funcționar public care îndeplinește o func
ție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în e- 
xercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exer
cițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni 
la 4 ani. Pedeapsa este mai drastică în cazul in care 
un funcționar public este lovit sau supus unor acte de 
violență: de la 6 luni la 12 ani închisoare, iar dacă aces
tuia i s-a produs o vătămare corporală gravă, pedeapsa 
este închisoarea de la 3 la 12 ani.

Abuzul in serviciu
Codul Penal pedepsește in schimb și fapta funcționa

rului public care, în atribuțiile sale de serviciu, cu 
știință nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește in mod 
defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare interese
lor legale ale unei persoane. Pedeapsa este închisoare 
de la 6 luni la 3 ani. Cu aceeași pedeapsă se sancțio
nează și abuzul in serviciu contra intereselor publice. 
Este vorba de fapta prin care funcționarul public cau
zează o tulburare însemnată bunului mers al unui or
gan sau al unei instituții de stat.

Cel mai drastic se sancționează faptele mai sus 
amintite; dar cu consecințe deosebit de grave. Pedeapsa 
este de la 5 la 15 ani închisoare.

Amplă acțiune a poliției rutiere
Recent, în județul nos

tru, poliția rutieră a or
ganizat o amplă acțiune 
prin care s-a urmărit în 
special modul de respecta
re a prevederilor legale re-

feritoare la oprirea, stațio. 
narea și parcarea autove
hiculelor. La acțiune au 
participat efective de jan
darmi și reprezentanți al 
consiliilor locale. Gu aceas
tă ocazie a fost descoperit

un important număr de 
autovehicule parcate în zo
ne de interdicție create de 
indicatoare rutiere, pe tro
tuare, în stații de autobuz, 
pe spații verzi etc. Au fost 
controlate cu acest prilej

■t •

700 de autovehicule, fiind 
aplicate 157 de sancțiuni 
contravenționale în valoa
re de 2 385 000 de lei. Nu
mai în municipiul Deva 
s-au aplicat 36 de sanc
țiuni.

I 
I
I
I
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In relațiile pe care le 
avem unii cu alții ori cu 
întreprinderi, cu societăți, 
există un factor care, de. 
și nu este expres prevă
zut, se presupune, tre
buie să existe: buna cre
dință.

Potrivit acestui princi
piu elementar de con
viețuire, de relații între 
oameni de afaceri, se con. 
sideră că fiecare parte 
este animată de bune in
tenții, că nu folosește 
manopere dolosive, vio
lențe deghizate, nu vicia
ză voința părților, nu o 
induce în eroare pe cea. 
laltă parte. Așadar, bu
na credință se poate spu-

CURIER JURIDIC

Despre buna credință
ne că se manifestă prin- 
tr-o dorință curată, prin 
loialitate, onestitate, lip
sa dorinței de a înșela 
pe celălalt.

Putem spune deci că cel 
care nu este de bună cre
dință este de rea credin
ță, dar aici există și li
nele mici diferențe în
tre o poziție șl alta.

Buna credință, factor de 
onestitate în raporturile 
juridice, trebuie să exis-

te în orice fel de relații, 
indiferent că discutăm 
despre problemele comer
ciale, patrimoniale, de 
familie ș.a.

Iată, spre exemplu, în 
cadrul unui contract co
mercial. Deși cunoști că 
marfa pe care o oferi pre
zintă unele vicii ascunse, 
totuși închei contractul de 
vânzare, ca și cum totul 
ar fi fost în perfectă re
gulă. In mod curent, pu.

tem intâlni lipsa bunei 
credințe și cu ocazia vân
zării unor autoturisme, a- 
ranjate, pregătite anume 
pentru vânzare, unele ma
șini sunt departe de sta
rea tehnică aparentă. Ast
fel, am avut ocazia să văd 
„reparații" făcute cu hâr
tie și smoală, așa, ca să 
nu se vadă găurile, după 
care s-a dat cu vopsea 
ca să nu se bage de sea
mă; piese originale schim. 
bate cu altele vechi și u- 
zate (planetare, amorti- 
zoare și chiar seturi mo
tor, lucruri de care nu-ți 
dai seama când în dis
cuție este o mașină cu o 
vechime de 2—3 ani) ș.a.
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„Am creat ambianta 
ce lipsea unui orășel"

A lucrat în învățământ 
38 de ani, timp în care 
s-a preocupat constant de 
modernizarea cabinetelor 
școlare, a promovat noul, 
dând lecțiilor atractivita- 
te, rezultatele concretizân- 
du-se în prezența învăță
ceilor în număr mare la 
olimpiade. Dna Pompilia- 
Benea își amintește cu 
drag de generațiile de co
pii care i-âu fost elevi și 
care azi au devenit oa
meni integri, bine pregă
tiți, adesea spunând cu 
mândrie că „medicul, avo
catul, profesorul, educatoa
rea sau muncitorul cutare 
au fost elevii mei“.

Dacă mulți alții, la câți
va ani de la pensionare, 
nu și-au mai aflat un rost 
sau pur și simplu s-au a- 
bandonat plimbărilor și 
plictiselii, dna Benea are 
același program de lucru, 
ba chiar mai complet. 
Conduce, laolaltă cu fa
milia, o societate bine co
tată în Simeria și anume 
'"'omtourinex".

um spunea, toată via
ța a fost exigentă cu sine 
însăși, dar și cu cei din 
jur. pretinzând elevilor și 
mai apoi colaboratorilor 
corectitudine, calitate, ți
nută morală și profesiona
lă. Exigența, dublată de

Misterul frumuseții
De curând am întâlnit-o 

pe diriginta mea din clasa 
a IX-a. Mi se părea că 
anii au trecut pe lângă 
această ființă cu ochii lu
minoși. cu fața mereu ve
selă și gîâs atât de blând 

^ald. Era aceeași feme- 
suplă, nu prea înaltă, 

cu o distincție aparte în 
stilul de a se îmbrăca și 
aveam senzația că , peste 
câțiva ani eu voi fi mai 
bătrână decât încă tână
ra mea dirigintă, și nu 
m-am putut abține să nu 
o întreb :

— Cum faceți, doamna 
dirigintă, să fiți mereu fru
moasă ? «‘

Cu glasul ei blând Și 
ghiduș în .același timp, la 
fel ca atunci când ne ți- INA DEL.EANU

în industria ușoară lucrează mai ales femei. în imagine: o tânără, de la 
S.C. „Matex" S,A. Deva, la un război de țesut. Foto: ANTON SOC ACI

energie și dragoste de fru
mos, i-au călăuzit pașii 
spre împlinirile de azi. 
Dovada este însăși oglin
da societății pe care o con
duce, al cărei aspect com
pletează armonios peisajul 
orașului. Grija pentru or
dine, ambianță și servire 
în spațiile comerciale, pen
tru ca persoana care intră 
aici să afle clipele de des
tindere căutate, este incon
testabilă.

„Am încercat de-a lun
gul anilor — spunea dna 
Benea — să facem ceva 
pentru oamenii acestui o- 
raș, să aducem un plus 
de frumusețe urbei, să 
creăm acea ambianță ce 
lipsea unui orășel. Totul 
prin muncă și dragoste de 
mai bine și mai frumos, 
cu multă hotărâre și exi
gență".

împlinirile propriei fa
milii ii dublează mulțu
mirea sufletească. Cu nos
talgie și drag își aminteș
te de anii tinereții, când 
soțul îi era doar, prieten 
și prietene le erau și fa
miliile. „Tatăl lui era 
preot în Herepeia, iar al 
meu directorul școlii din 
Vețel“.

...în. Simeria s-au stabi
lit la câțiva ani de la că

tale
nea orele de dirigenție, 
mi-a 'spus :

— „Copiii, voi toți ele
vii mei, m-ați făcut să ră
mân mereu cu sufletul tâ

năr. De la elevii mei mo
lipsesc speranța în ziua 
de mâine, veselia, opti
mismul, încrederea în o- 
mul de lângă mine, cre
dința că eu voi putea 
schimba ceva în lumea a- 
ceasta, curajul de a nu 
mă da bătută și mai ales 
pe acela că și eu trebuie 

sătorie, după ce soțul a 
terminat facultatea și- a 
fost numit profesor aici. 
Același an le-a adus și 
bucuria nașterii fiului lor, 
de creșterea și educația 
căruia s-au ocupat cu mul
tă grijă și răspundere. 
Le-au fost răsplătite din 
plin, băiatul preluând în 
timp cariera părinților. A- 
tât el, cât și soția sa sunt în 
prezent cadre universita
re. Au la rândul lor doi 
băieți despre care bunicii 
spun că sunt „lumina și 
soarele vieții noastre, ca
re ne încălzesc sufletele 
obosite".

Familia Benea este cu
noscută și apreciată în o- 
raș și chiar în multe alfe lo
calități din județ. Aproa
pe că nu-i trecător pe stra
dă sau prin magazinele 
firmei care să nu-și salu
te cu respectul cuvenit 
foștii dascăli. „în fiecare 
casă din Simeria este un 
fost elev de-al nostru"’ — 
reflecta dna Benea.

Munca de-o viață a u- 
nei familii și-a pus am
prenta asupra orașului de 
care și-au legat existența, 
iar prestigiul binemeritat 
este rodul eforturilor sus
ținute pentru mai bine și 
mai frumos.

ESTER A SÎNA

să rămân un elev în me
seria mea și mai am de în
vățat.

Vezi, mă bucur când- îmi 
întâlnesc foștii elevi și-mi 
spun că-și amintesc- cu 
drag de orele noastre de 
dirigenție, de anumite pro
bleme discutate,, care i-au- 
putut ajuta mai târziu • in 
viață. Asta mă face să 
vreau să simt pulsul ele
vilor mei de acum, proble
mele lor, gândurile lor. 
Dar mai ales să vreau să 
fiu alături de ei, să fiu 
doar antrenorul din um
bră și nu conducătorul ce 
dă indicații prețioase. Și 
dacă tu azi mă mai vezi 
frumoasă ți se datorează 
și ție“.

0 „Despre romani se spu
ne că porunceau tuturor 
popoarelor, dar ascultau de 
soțiile lor",.

Montesquieu
0 „încornorat. Ciudat 

lucru că acest cuvânt nu 
are feminin".

J. Renard
0 „Știți ce-a spus Sfân

tul Pavel: Un'om căsătorit 
caută să placă soției sale 
și nu lui Dumnezeu".

A. Maurois

Prin 
„paradisul 
căsniciei"’

0 „Dacă, zic, caracterul 
unei femei care nu te con. 

-trazice niciodată trebuie să 
fie monoton ca o șosea în 
Sahara, în schimb caracte
rul unei neveste care te 
contrazice întruna te obo
sește, precum o potecă 
stâncoasă în munții Spa
niei".

P. Daninos

0 „Căsnicia o ca și moar
tea: puțini ajung la ea pre
gătiți".

N. Tommaslo

0 „Căsnicia? Traduce
rea în proză a unui poem 
de dragoste".

A. Bongeart 
Selecție de 1LIE LEAIIU

Femeia
Este genul sensibil și fra

gil, cu o blândețe specifi
că? întipărită pe chip; sunt 
și femei pește- deosebit de 
robuste și de masculine. 
Au însă un aer ușor som. 
naonbui: Este' perfect adap
tată căminului, foarte cas
nică și reprezintă genul
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Acneea și 
drojdia de 

bere
Acneea, o neplăcere a 

celor foarte tinere dar nu 
numai, poate fi combătu
tă eficient cu o rețetă sim
plă și la îndemâna ori
cui. Zilnic trebuie consu
mată o bucățică de droj
die de bere proaspătă, iar 
de două ori pe săptămâ
nă aplicată o mască pe 
față (exceptând zona ochi
lor, gare se protejează cu 
o cremă), pe gât și decol
teu. Masca se prepară din ■ 
tr-o bucățică de drojdie 
de bere de mărimea unei 
alune cu puțin lapte căl
duț. Se aplică într-un strat 
de circa 1 cm și se lasă o 
jumătate de oră. Se înde
părtează prin spălare cu 
apă caldă din abundență. 
Pielea rămâne catifelată și 
curată, iar coșurile cu 
timpul dispar.

Iubește oamenii și 
cărțile

Doamna Lucreția Bog
dan este șefă de echipă la 
secția legătorie carte, din 
cadrul Cooperativei de In
valizi „Astra" Deva. Lu
crează aici de 15 ani, are 
un volum mare de lucrări 
și le execută deosebit de 
îngrijit.

Foto: ANTON SOCACI

pește
femeii de interior. Răspun
de foarte bine stimulilor 
emoționali; este o bună în
grijitoare a bolnavilor, da
torită carității sale înnăs
cute. Se avântă în tot fe
lul de activități sociale și 
uneori e puțin snoabă în 
astfel de momente. Unele

r.

Rețete de sezon
O Ciorbă de carne cu 

zeamă de varză, ingredien
te: 1 kg carne de porc, un 
os cu măduvă, un morcov, 
un pătrunjei, o ceapă, 2 
linguri de orez, o ceașcă 
de smântână, un ou, tar- 
hon, sare, 3/4 litri zeamă 
de varzu.

Se taie carnea in bucăți 
și se pune t la fiert în apă 
rece, cu sare. Se ia cu gri
jă spuma, se adaugă cea- 

i pa, tocată mărunt, iar mor
covul și pătrunjelul in cu
buri.

Când carnea este aproa
pe fiartă, se adaugă orezul 
ales și spălat. După zece 
minute-, se adaugă zeama 
de varză clocotită separat, 
leuștcanul și se potrivește 
de sare.

Se ia vasul de pe foc și 
când ciorba s-â mai răcit

I se drege ou gălbenușul bă
tut și ■ombinat cu smân
tână.

.V.W.’ASW.V.V.WAWA'AW.VZAVW .■

O boală neiertătoare — 
poliomielita — a lăsat ur. 
mări în sănătatea sa, fă
când-o să meargă greu. As
ta n.o împiedică să iubeas
că viața, oamenii și, bine
înțeles, cărțile de a căror 
„însănătoșire" «e ocupă.

femei pești își supraveghea, 
ză cu atenție ținuta, există 
însă altele care cad intr-un 
fel de delăsare și de ne. 
glijență în ceea ce priveș
te felul cum arată, in pe
rioadele cu lună plină fe
meile acestei zodii se simt 
foarte active și eficace-țpoȘ 
avea chiar insomnii sau 
stări de nervozitate) iar 
în cele cu lună nowi sunt 
obosite și deprimate. i

• Pastă din jumări de 
porc. Cantitățile ingredien
telor necesare le stabilim 
după câte jumări avem la 
dispoziție; după numărul 
de persoane pentru care 
pregătim acest aperitiv și 
firește după gust. Jumă
rile sc dau prin mașina de 
carne. Apoi se adaugă ouă 
fierte tari tocate mărunt, 
ceapă tocată fin (sau dată 
prin dispozitivul special), 
muștar, sare, piper și, e- 
ventual, verdeață tocată. 
Se amestecă împreună pâ
nă devin o pastă omoge
nă care să se întindă pe 
pâine.

Pasta din jumări de poro 
poate fi preparată și în al
tă variantă, înlocuind ouă
le fierte cu maioneză.

N.R. Așteptăm și alte su
gestii de la cititoarele noas. 
tre privind mai ales rețe. 
te specifice postului mare 
și primăverii.

.'.'.WAV
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La Ceoagiu Băi e cald și bine Revoluția din 1989. povestită de Mircea Dinescu
$ f Urmare din pag. 1)

activi, care nu sunt pen
sionari, dar care cotizează 
lunar cu o sumă de bani 
la casele de pensii ale 
agricultorilor. Este nor
mal să fie așa, pentru că 
viața țăranului e grea, 
banii lui sunt extrem de 
pu’i'U, pensia e foarte 
mică, iar biletele la noi 
sunt ieftine, In schimbul 
condițiilor foarte bune.

Perfect adevărat. Să stal 
18 zile în condiții dintre 
cele mai bune de cazare și 
masă, de liniște și trata
ment, cu mâncare suficien
tă'.și consistentă, cu căldu
ră' și apă caldă, doar cu 
câteva zeci de mii de lei 
nu se întâlnește azi la tot 
pasul în România. Am vă. 
zut și ne-a plăcut. Am stat 
de vorbă cu oamenii și 
ne-au spus: „Păi eu, die, 
am fost în multe locuri, la 
Her-'uiane, la Felix, dar la 
leoagsu mă simt cel mai 

’ bine — ne relata dl Fran- 
cisc Vlădoane, din Ponor 
— Hunedoara. Ce-ți tre
buie . mai mult decât să 
stai la hodină, în liniște, 
să . mănânci bine, să faci 
tratament, să-ți mai îngri. 
jești mădularele. Și perso
nalul e cumsecade, și șe. 
fii de aici sunt grijulii cu 
cLienții. Nram a mă plân
ge". „Eu am fost și anul 
trecut, tot pe vremea asta,

’ Este oare
’ De curând am fost țnar- 
I* tor la o situație ce mi se 

pare demnă de o scrioa- 
| • să meditație și de o cau- 

t ză mai bună în aceiași 
| • timp. Cum ne aflăm în

1 totală transparență, tre- 
! buie să spun deschis că 
Im-a surprins — făcând 

trimitere și legături cu•
(cazuri similare ale unor 

firme cu alte profile — 
(dilema în care se găseau 

gazdele la un moment 
(dat. fiind vorba despre 

asigurarea unor garanții 
(bancare în vederea pro

curării din import a unei 
I linii de înghețată. în e- 

sență, își arăta nedume- 
(rirea și mirarea chiar 

și inspectorul bancar ve- 

mi-a plăcut și acum am 
venit iar, chiar azi, cu so. 
ția — adăuga dl Ioan Cos- 
tea, pensionar de stat, re
tras la țară, din Sohodol 
— Arad. Văd că mâncarea 
e foarte bună. Dacă e ca 
acum un an, cred că iar 
ne pun la îngrășat. Ne plac 
și tratamentele, aerul cu
rat, clima blândă, în ca. 
mere e curățenie și căldu
ră, e bine". Păreri poziti
ve de apreciere a condi
țiilor de odihnă și trata, 
ment au exprimat și su
rorile Stefănița Avramo- 
vici și Tereza Blidaru, de 
la Clopotiva.

Una din realizările cele 
mai importante de la Corn, 
plexul de odihnă și trata
ment balnear „Aurel Vlai- 
cu“, de la Geoagiu, a fost 
construirea unei centrale 
termice proprii, racordate 
la rețeaua de gaz metan, 
cu care asigură încălzirea 
Unității și apa caldă atunci 
când trebuie și atât cât es
te nevoie. „Nu mai depin
dem de IGO, din acest 
punct de vedere și nu mai 
plătim sumele enorme pe 
care ni le percepeau pen
tru niște servicii modeste, 
arăta dna Ioana Hoch. De
pindem însă de IGO în 
privința alimentării cu apă 
termală, pe care ne-o pom. 
pează din punctul său de 
distribuție. Sperăm ca în 
acest an să terminăm sur
sa noastră de asigurare a 
apei termale — respectiv 
bazinul din fibră de sticlă, 
pompele, conductele de a- 
ducțiune. Atunci ne vom

postjîl?
nit să verifice asigurarea 
garanțiilor — care se fac 
cu capitalul reevaluat con
form HG 500 — care în 
cazul «concret aț SC Devii 
din Deva — cu fabrici 
de prelucrare a laptelui, 
cu rețele de instalații și 
alte mijloace fixe, cu ca. 
re de abia se acoperă, la 
cursul actual leu-dolar, 
numai costul unei linii 
din import pentru fabri
carea înghețatei. Iată, 
deci, cum se poate sim
plu ajunge ca o firmă cu 
un capital de câteva mi
liarde de lei, să fie cum
părată pe te miri ce, da
că dolarul evoluează în 
ritmul de până acum! 
(N.T.) 

gospodări noi cum credem 
că e mai bine".

Există preocupări și în 
alte domenii. S-a executat 
cablajul în tot hotelul în 
vederea instalării de tele
foane în camere (în came
rele de la etajele 1—3 au 
și fost montate telefoane
le. — I.H.), se organizează 
un nou spațiu de recepție, 
încăpător și modern, se in. 
tenționează și dotarea cu 
mai multe televizoare, se 
insistă pe păstrarea oid'- 
nii, liniștii și curățeniei'. 
„Asta e treaba noastră, a 
cameristelor — subliniază 
Victorița Cobzaș. Să ne în
țelegem cu pacienții, să le 
asigurăm serviciile cerute. 
Că sunt și oameni mai bă
trâni, mai nervoși, noi țre. 
buie să înțelegem".

— Deși asistența medi
cală pentru întreaga sta
țiune se asigură numai în 
complexul nostru, o apre
ciem ca fiind bună — pre. 
cizează dl Petre Doncea. 
Noi ne înțelegem bine cu 
medicii și cu personalul 
mediu de specialitate, dân
șii dau asistență corespun
zătoare pacienților, în po 
fida condițiilor tehnice nu 
tocmai corespunzătoare. Se 
cere o mai bună dotare cu 
aparatură și instrumentar, 
deoarece numai reparații
le celor existente nu le mai 

■ pot prelungi prea mult 
viața, utilitatea. Sperăm că 

; anii ce vor urma să ne a- 
ducă îmbunătățiri șl din 
acest punct de vedere.

Și atunci, la Geoagiu va 
i fi și mai cald și mai bine.

*

Semnăturile...!
întâmplarea a’ făcut J 

să-mi cadă la vedere un t 
document — mai bine zis I 
o factură pe care am con- J 
statat (culmea!) nu mai | 
puțin de 9 semnături șl • 
parafe până ce niște sor- | 
timente de ceaiuri au a- . 
juns de la locul de pro- I 
ducere la o unitate de J 
comercializare. De aici se ■ 
desprinde clar nota ac- I 
centuată de birocrație, J 
circuitul încâlcit al măr- | 
furilor de la producători • 
la beneficiari. Credem că | 
aluzia va fi bine înțelea- . 
să și, ca urmare, se va I 
îmbunătăți regimul sem- * 
năturilor. iar drumul pro- i 
duselor spre consumator ’ 
va fi mai bine organizat. I 
(N.T.)

(Urmare din pag. 1)

mână, era înconjurată de 
soldați cu arma-n mână 
și cu glonț pe țeavă. Și 
a existat un soi de fra
ternizare intre armată si 
demonstranți. Așa am a- 
iuns la Televiziunea Ro
mână, spărgând geamurile 
de fapt. Tineretul care era 
cu noi a spart geamurile 
și am intrat în Televi
ziune. La ora aia se pre
gătea serbarea de sfârșit 
de an în cinstea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei sale de viață. 
Și-mi amintesc că erau 
deja holurile pline de tot 
felul de actori, care a- 
cum se dau dizidenți, dar 
care învățau la ora aia 
poezii omagiale la adresa 
tovarășului. Cert e că in 
momentul când am ajuns 
în sțudîoul 4 se dădea 
muzică patriotică. Ceau
șescu era încă în elicop
ter, nu se știa in ce zo
nă. Fugise cam de vreo 
jumătate de oră.

M-am întâlnit cu Cara- 
mitru. Eu eram cunoscut 
de • la Europa Liberă, el 
era un actor cunoscut șl 
trebuia să anunțăm popu
lația ce se întâmplă în 
București: că Ceaușescu a 
fugit, că poporul a ieșit pe 
stradă, că armata e ală
turi de noi. Era un mo
ment de mare tensiune și 
nu ne găseam nici cuvin
tele. La un moment dat 
ne.am simțit într-o ipos
tază de oameni penibili, 
nu aveam nici fețe deloc 

oficiale, dacă ne uităm la. 
imaginile alea ae atunci.

Ne-am gândit totuși să 
facem o chestie coerentă, 
un fel de apel către popu
lație. Bineîn.eles că in a- 
cea tensiune nu puteam să 
scriu. M-am așezat să scriu, 
am zis „măi Caramitre, nu 
pot să scriu". „Arată că 
scrii și după aia o termi
năm. Dar e important să 
se știe că lucrăm la ches
tia asta". Intre -timp eram 
filmați, dar noi nu știam 
Asta nu era în direct. Și 
cu am rămas surprins, că 
nu știam. In timp ce noi 
discutam, băieții ne filmau 
în secret, dar aia nu s-a 
dat la televizor. A reluat o 
jigodia asta de Tatulici: 
„Uite ce făceau ei acolo, 
se făceau, pasămite, că lu. 
crează". Deci băieții ne fil
mau în speranța c-o să vină 
sccuriștii să ne aresteze și 
or să aibă documente: „Ui. 
te, domnie, ce făceau, ăștia 
făceau proclamații către 
golanii din piață". O oră 
am așteptat ca să intrăm 
pe post. Ne spuneau: 
„Domnie, mai stați puțin, 
că sunt încinse aparatele". 
„Hai, dați-i drumul, chiar 
dacă se întrerupe!"

Când a început emisiu- 
nea am fost. poate ncrcu- 
șiți, că nici nu puteam fi 
altfel în acele momente. 
Dar în orice caz am dat 
semnalul să iasă lumea in 
stradă, am anunțat că Ceau. 
șescu a fugit. S-a declanșat, 
totuși, în acele minute în 
România o chestie formi
dabilă. Ca orice minune, 
e adevărat, că n-a durat 

decât trei zile, până și-au 
revenit băieții și-au pre
luat puterea. Dar a fost o 
chestie adevărată. Dacă noi, 
pasămite, am arătat că lu. 
crăm in alea trei zile bă
ieții au lucrat și au luat 
puterea. Și au lăsat-o a. 
bia după 7 ani:

Deci asta-i toată poves
tea. In rest, sigur că sunt 
lucruri șt de adevăratelea 
și mai... Mi-amintesc când 
a venit Chițac acolo. Ăș
tia care s-au dat mari a- 
poi că, pasămite, au con
spirat veneau și ne dădeau 
nouă raportul, mie și lui 
Caramitru, că nu știau nici 
vorbi, că nu se înțelegea 
cine dracu conduce ches
tia asta. 11 întrebam pe 
Chițac, când s-a predat, 
cine-i. „Sunt generalul Chi
țac, comandantul șef, pom
pierul", nu-ș’ce era el. 
.Domnie, ce vrei să spui?" 
„Să fac un ape! către ar
mată, să fie alături de noi", 
„Bun — zic — dar să spui 
că Ceaușescu, că dictato
rul. a fugit. Domnule, e 
foarte important să spui 
cuvântul dictator". „Bine". 
Și-a notat el acolo și a-nce- 
put: „Aă, am să fac un a- 
pel către armată să fie a. 
lături de... „Zic": domn’~ 
spune chestia asta". Z 
„Obiectivul a fugit", In fi
ne...

Acolo se vorbea încă cu 
tovarășul. Chiar domnul 
Iliescu a început cu tova
rășul. Eu am spus „domnie, 
cuvântul ăsta din ' păcate 
s-a compromis. Nu e un 
cuvânt urât, dar s-a com
promis în România".

Când ai bani, șase luni e un timp de afirmare. Când ești sărac...
Despre comuna Vorța, cu 

satele ei împrăștiate pe 
povârnișuri, cu specificul 
ei de comună „fund de 
sac", cu starea ei demo
grafică mereu în scădere, 
cu o economie muribundă 
extractivă și agonizat-agra- 
ră, ziarul nostru a scris de 
multe ori. Am făcut-o în 
speranța că doar-doar se 
vor îndrepta ceva ochi de 
mărimi aie puterii și că
tre acești copii ai sorții 
vitregiți de mama lor. Da
că este s-o spunem pe-a 
dreaptă, în regimul totali
tar comunist s-au bucurat 
de un drum asfaltat care 
duce ceva mai sus de pri
mărie și prin îndârjirea 
benefică a deputatului lor 
In fostul Consiliu popular 
județean, spre satisfacția 
noastră coleg cu noi în- 
tr-ale profesiei, de deschi
derea unui drum către 

Luncșoara prin Dumești șl 
de un releu de televiziu
ne.

Acum la aproape 7 
luni de la alegerea con
siliului local și a noului 
primar (nou — vorba vi
ne, căci a fost reales) ne-am 
îndreptat atenția din »ou 
către Vorța pentru că do- 
ream să aflăm dacă schim
barea politică din țară a 
produs aici ceva schimbări 
mai de soi.

— După alegeri am avut 
la dispoziție cam șase-șap- 
te luni de zile, ca să ară
tăm oamenilor că vrem să 
facem ceva pentru ei. Da. 
că scădem timpul cât ne-am 
ocupat prioritar de pregă
tirea alegerilor parlamen
tare și prezidențiale, mal 
rămân 3 Puni închinate ex
clusiv problemelor comu
nei. Sigur, tot ce am fă
cut de la alegerea noastră 

până acum s fost pentru 
oameni.

— De pildă?
— Ne-am preocupat ca 

în comună să fie aduse, din 
alte părți, evident, utila

(OAMIIII, lOfAI. SI PRIMARIA
m| PARIJVMENT SI GUVERN ALE CEI ATU | a

je cu care oamenii și-au 
recoltat și treierat puține
le cereale păioase care se 
pot cultiva pe aici. O al
tă preocupare a fost pen
tru asigurarea condițiilor 
materiale de desfășurare a 
anului de învățământ 1996 
—1997. Reparații curente 
și capitale acolo unde a 
fost nevoie; capitale — la 
școala din Vlsca de pildă. 
Apoi asigurarea combus

tibilului pentru încălzit. 
Pentru recondiționarea ba
zei materiale a activității 
de cultură am alocat în a- 
nul ce a trecut 18 milioane 
de lei din buget. Bucurân.

du-ne de sprijinul regiei 
autonome Direcția jude
țeană de drumuri și poduri 
am mal realizat In conti
nuare spre Visca un km de 
șosea asfaltată. Am alocat 
și pentru drumurile .comu. 
nale 4,2 milioane de lei 
pentru pietruire.

— Mai are Vorța sate 
neelectrificate?

— Da. Un sat Dumești 
cu 17 familii și trei cătune 

cu câte 1—5 familii. Pen
tru electrificarea Dumeș- 
tiului am fost la fața lo
cului cu specialiști de la 
FRE Deva a RENEL. S-a 
identificat cea mai bună 
posibilitate de racordare a 
satului printr-o rețea de 
joasă tensiune și s-a făcut 
un studiu de fezabilitate.

— Mai aveți sate nele
gate de centrul de comu. 
nă prin drumuri circula- 
bile?

— Pentru a ajunge cu 
mașina la Luncșoara tre
buie să facem un ocol de 
la Ilia prin Dumești. Sa
tele Goaja și .Certeju de 
6us sunt destul de greu 
accesibile. Pentru a le fa
ce accesibile, trebuie lu
crări de nivelare cu utila
je grele, derocărl — lu
crări pe care primăria din 
bugetul el nu le poate ta
ce. O problemă care ne 

depășește puterile este în
treținerea drumului Ilia — 
Dumești — Luncșoara. Ne
cesită multe cheltuieli pe 
care noi nu avem de un
de le suporta.

Soluția, credem noi fă. 
ră să ne fi sugerat prima
rul acest lucru, este cu
prinderea drumului respec
tiv în inventarul RADJDP. 
„Casă mai mare", posibili, 
tăți mal multe. Și cheltu
ieli evident. Dar cu înțe
legerea Consiliului jude
țean e posibiL

— Consiliu și executiv 
— alcătuiți o echipă In 
slujba cetățenilor. Lucrați 
ca o echipă?

— N-avem altă șansă. 
Proiectele de hotărâri se 
nasc din propunerile via
bile ale consilierilor.

ION CIOCLI.I

-

.ANUL IX • NR. 1827 • MIERCURI, 19 FEBRUARIE 1997



C.O.t idiânxill(lepcil(lent •:< < te®

Când tragi
Exercițiul bugetar 1996 

s-a încheiat la toate con
siliile locale. Socotelile 
sunt făcute. Mai puțin 
făcute sunt lucrările de 
folosință publică, pe care 
prezentul le reclamă cu 
stăruință — la dimensiuni 
și cu particularități dife
rite. evident — atât locui
torii centrului de județ 
cât și cei de la Bulzeștii 
de Sus sau Lunca Gernii 
de Jos.

S-a încheiat șl s-a tras 
linie și după respectivul 
exercițiu bugetar al co
munei Dobra. La venituri, 
în 1996, bugetul comunei 
a cunoscut două ajustări. 
Cea din iulie l-a corectat 
de la 281,876 milioane de 
lei. la 316,976 milioane de 
lei, iar cea din decem
brie — de la 316.976 la 
331.976 milioane de lei.

S-a operat, va să zică 
în final, cu un buget re
prezentând cam 100 000 
de lei pe locuitor. Poate 
e mai mult ca pe la alte 
case, poate mai puțin 
Cert este că s-a operat 
cu un buget general de 
| lusteritate, și nu avea 
cum să fie cel ai comu
nei Dobra, unul de abun
dență.

notrivit informațiilor pe 
r ni Ie-a pus la dis
poziție dna Doina Coni- 
șescu, contabilul consiliu
lui, capitolul de venituri 
al bugetului a fost ali
mentat astfel: 135 de mi
lioane venituri proprii, iar 
diferența din sume defal
cate. Ar fi de consemnat 
că față de structura ini
țială a veniturilor cele 
proprii nu s-au realizat 
în totalitate și anume cu 
5,681 milioane de lei, re
prezentând taxele pe care 
diferiți agonți economici 
trebuiau să le plătească 
pentru folosirea terenurilor 
aparținând domeniului pu

blic. Evidența veniturilor 
din această sursă se află 
la percepția rurală. Logic, 
și încasarea integrală a 
acestor taxe trebuie ur
mărită tot de această insti
tuție a statului, ceea ce 
nu înseamnă că consiliul 
local trebuie să stea cu 
mâinile în sân și să aș
tepte să intre banii In 
cont.

îritr-o discuție anterioară 
cu viceprimarul comunei, 
acesta ne vorbea de câ
teva dintre realizările în

AUTONOMIA LOCALA 
VĂZUTA PRIjJ 
„PORTOFELUL** 

PRIMĂRIEI

materie de lucrări publice 
pe anul trecut. La capi
tolul cultură, nimic de 
această natură. „Pentru 
cultură n-au mai ajuns 
banii“ — conchidea vice
primarul.

tsa aruncăm un ochi 
asupra modului cum s-a 
cheltuit anul trecut bu
getul comunei Dobra

58,493 de milioane de 
lei cheltuieli pentru func
ționarea autorității pu
blice, 133,843 milioane de 
lei cheltuieli materiale 
pentru buna funcționare 
a învățământului în co
mună. inclusiv reparații 
de localuri ale școlilor; 
9.699 milioane de lei chel
tuieli materiale pentru 
sănătate, 7,257 milioane de 
lei, pentru cultură, repre
zentând cheltuieli de per
sonal și completarea fon
dului de carte la biblio
tecă, 16,5 milioane pentru 
asistentă socială, ceea ce, 
pentru cei 57 de bene
ficiari de ajutor social,

linie
înseamnă in medie cam 
23 000 de lei pe lună. A- 
ceasta e media, dar tot 
din cele 16,5 milioane 
s-au acordat și ajutoarele 
sociale speciale. în sfârșit 
s-au cheltuit 34,453 mili
oane de lei pentru ser
vicii de dezvoltare publică 
constând în modernizări 
și întrețineri de străzi, 
iluminat public, zone 
verzi, salubritate, locuințe. 
S-au mai cheltuit cu sec
țiile de votare 6,465 de 
milioane de lei $i a re
zultat, la sfâr^tul exer
cițiului financiar, un ex
cedent bugetar de 10.493 
milioane de lei.

Prin urmare, cu banii 
care nu s-au cheltuit de
venind excedent bugetar 
vărsat la bugetul județu
lui, și la trezorerie, cu 
ce nu s-a încasat din in
suficientă preocupare, la 
taxe pentru folosința do
meniului public, s-ar a- 
duna aproape de 19 mi
lioane de lei. Se putea 
face ceva cu ei? Se putea, 
dacă ne gândim că pen
tru întrețineri și reparații 
de străzi s-au cheltuit 
11,943 milioane. Nu mai 
are comuna Dobra dru
muri impracticabile? Ei 
aș! Și dacă mai adăugăm 
faptul că pentru repara
rea curentă și capitală a 
clădirilor în care se des
fășoară activitate cultu
rală „n-au mai ajuns ba
nii**, avem o imagine a 
modului cum au condus 
Consiliu] local, primarul 
și viceprimarul în ultima 
parte a mandatului expi
rat șl prima din acest 
mandat, care a început a- 
nul trecut. Ar fi trebuit 
să spunem de fapt pri
marii, pentru că anul 
trecut doi și-au împărțit 
păstorirea comunei.

ION CIOCLEI

TRUFANDALE 
INDEXATE

Pe.Piața Devei și altor 
orașe au apărut trufan
dalele din import, de re
gulă din Turcia, după as
pectul lor comercial de 
acum bine cunoscut, care 
au prețuri serios indexate. 
Spre exemplu, castraveții 
se vând la 16 000 lei/kg, 
roșiile la 18 000 lei/kg, 
iar ardeiul iute la 750 
lei/buc. Luați de avalanșa 
prețurilor, producătorii de 
legume autohtoni au mă
rit și ei cu ceva prețul, 
însă nu exagerat, motiva
ția fiind dată le influența 
transporturilor. La cartofi, 
unde se pare că oferta este 
ceva mai ridicată decât 
consumul, prețul se men
ține rezonabil — sub 1000 
lei/kg. (N.T.)

BANI PENTRU 
CĂRȚI

Dintr-o recentă dis
cuție purtată cu dna 
Adela Fodor, directoa
rea Căminului cultural 
din comuna Bucureșci, 
am reținut că biblio
teca acestei Instituții 
s-a îmbogățit nu de 
mult cu câteva zeci de 
volume, utilizând fon
dul de 200 000 lei a- 
locat în acest scop de 
către consiliul local. 
In special s-a avut în 
vedere procurarea de 
cărți necesare elevilor, 
pornind de la consta
tarea că, la prețurile 
actuale, aceștia nu-și 
mai pot cumpăra toate 
titlurile cuprinse In 
bibliografiile indicate 
pentru studiu. (N.T.)

■

>

REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA J 
Piața Unirii, nr. 9.

Organizează în data de 14 martie 1997, 
10,00, la sediul regiei,
concurs de ocupare a postului vacant de

J ora

j director Ia Exploatarea Minieră Baia de Arieș.

< Condiții de concurs:

— studii
£giner minier,

Momentul adevărului sau țara

(Urmare din pag. 1)

mai săracă, mai înglodată 
în datorii.

Chiar dacă pentru mă
surile de protecție socială 
— începând de la aloca
țiile pentru copil, bursele 
pentru elevi și studenți 
și până la majorarea și 
indexarea salariilor și a 
pensiilor și creșterea aju
torului de șomaj — se a- 
locă mai mult de 10 la 
sută din Produsul Intern 
Brut al țării, banii nu 
vor acoperi în totalitate 
creșterile halucinante ale

la răscruce
prețurilor, rectificate, în 
sus, de la o lună la alta. 
Prețul succesului — pen
tru că, ne asigură pre
mierul, spre sfârșitul a- 
cestui an măsurile adop
tate chiar de ie-, Îl 'e- 
bruarie, vor fi încununate 
de un oarecare succes — 
este enorm de mare. El 
va fi suportat — nici nu 
poate fi altfel — din truda 
poporului, prin angaja
ment, înțelegere și spe
ranță, prin pace socială.

Este clar, așa cum sus
ținea dl. Victor Ciorbea, 
că trebuie strânsă bine

«DIRECTORII DE SOCIETĂȚI COMERCIALE* 
VOR RĂSPUNDE PENAL

(Urmare din pag. 1)• _____________
1 naiul disponibilizat va beneficia de facilități și pro-
2 grame speciale pentru dezvoltarea unor activități 
J proprii, specifice zonei, prin finanțare europeană și 
| credite nerambursabile.
ț Președintele F.P.S. a declarat că în cazul combi-
♦ natelor siderurgice de la Hunedoara și Călan se 
«justifică o susținere economică. Dl. Dimitriu a avut 
| întâlniri cu managerii celor două societăți comerciale, 
î precizând jurnaliștilor că se va implica în sprijinirea 
I lor.
j Ga un element de noutate absolută, dl. Sorin
! Dimitriu a afirmat că în contractele de manager 

se vor introduce clauze ce vor implica responsabilități
2 penale și materiale pentru conducătorii de societăți 
I comerciale. Vor fi eliminate, de asemenea, condițiile 
I referitoare la vechimea -în muncă pentru cei ce do- 
*resc să candideze pentru un post de conducere.

* 
I

I

• 
f
!I

I* L l •

cureaua, ă, dacă vrem 
să ne fie mai bine, întâi 
trebuie să ne fie mai rău, 
că alternativă nu există 
decât acceptarea și su
portarea acestui program 
dur de reformă, de pri 
vațiuni, pentru înfăptui
rea căruia se impune ac
ționat, conțugat, în pas 
cadențat și pe toate fron
turile în același timp. Este 
momentul adevărului, care 
trebuie înțeles. Este șansa 
românilor, unică de alt
fel, care nu trebuie ra
tată. Drum de întoarcere 
nu există.
94C&GGGG«G9GSOaG<»r,'

Valorifică 
salata

La S.C. Inserprod Brad, 
în primul ciclu de pro
ducție, o suprafață de 0,5 
ha a fost cultivată cu 
salată în seră. Valorifica
rea producției a început 
din luna ianuarie a.c., pe 
suprafață eliberată plan- 
tându-se răsad tot de sa
lată, care va ajunge în 
faza de recoltare și vân
zare până la sfârșitul lu
nii aprilie. Carne să fie 
de Paști, că salată va e- 
xista din belșug, poate și 
spanac. (N.T.)

. .....■

Ț
I

superioare in specialitățile: in-]J
inginer preparare, inginer elee-;!•

I

. ”—...........»------------- •—*------- •
ț tromecanic și ec. economia industriei; ;

— minim 8 ani vechime in specialitate;!*
— angajat din cadrul regiei și al unități-;
componente regiei. J
Perioada de înscriere până la 10 martie

£ lor

■■ 1997.

^personal, telefon 054/215922,
Alte informații suplimentare la comp.! 

I, int 116. >
I 

p 

Asigură paza și supravegherea societățile»! >

S.C. DE „PAZA" S.R.L. DEVA 
Județul Hunedoara

»

5
s ....... .
; ■ comerciale, regiilor autonome, instituțiilor, ma- !; 
Jgazinelor, însoțirea unor transporturi de va-!; 
Moare deosebită. Î!
:■ !
> Societatea asigură pe bază de contracte- J j. 

PAZA ÎN COMUN a magazinelor particularei;
ii

î;
;!și de stat în toate orașele din județul Hune- 
Jdoara precum șî în județele limitrofe, la pre- 
!;țuri negociabile.

Contacțați-ne la telefonul 054/216617 sauj» 
;! la sediul societății din Deva, str. Andrei Șa-! ; 
;!guna, nr. 1. (8191)!;
:■-----------------------------:------------------------- •:

(8191):

S.C. CORVINTRANS S.A. HUNEDOARA •

Cu sediul în Hunedoara, str. Stuf it, nr. 2,! 
anunță intenția de majorare a tarifului taj 

;! transportul de marfă și călători. • ;
C 5
A*A*AWZ,.*.*.*.*.*.W.,.,AVWWtW.,MMV/zA,/.,A

:i

11 1 ■ ■ , ■ 1 . ....................

După succesul înregistrarea edițiile
• BUCUREST) ' • TIMIȘ
• ORADEA . SATU-MARE
ACUM au început înscrierile la:

—

Atei vt i <l t i « i r

• BRASOV
• ARA6 
•DOLJ

a doua bază de date din fume, după anuarul telefonic; .......
un instrument modern dezinformare, cea mai corectă bază de date zonală din Romania; 
informații utile din toate domeniile de activitate.
suport publicitar unic si continuu - circa 360 zile de ai i
CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ' 
CĂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CĂUTAȚI! 
Sunați zilnic, între orele 10-12 , la telefon;. 230784

BANCA TRANSILVANIA | 
i va prezintă: *
^CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU DISCOUNT!
1*
2 i ♦ 1
1
2 1 
î c I

BANCA TRANSILVANIA

«e ELIBEREAZĂ pe o perioadă de 90 de zile 

este o hârtie de valoare la PURTĂTOR 

se poate RĂSCUMPĂRA chiar
Ia otice sucursală a Băncii Transilvania.

DOBÂNDA VI SE PLĂTEȘTE IN AVANS.

A ceasta înseamnă că Ia o dobândă
• re*.Iă obținută este de 64 la sută.
• Certificatul de Depozit cu Discount — un ban în

I

I
si înainte sau după scadență, de *

nominală de 55 la sută, dobânda »
I

plus in buzunar! ’

——
iV.'.VA

........... ------------------------------------------------ 3
• MARCURI, 19 FEBRUARIE 1997

........— ............................ ■ ■■
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CUVÂNTUL LIBER
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aniversari
• „La mulți ani" cu 

sănătate ți numai bucu
rii pentru cel mai bun 
soț și tată Aurel Luchian 
din Simeria. Familia.

(8185) 
vanzari — 
CUMPĂRĂRI

• Vând carabină Zastava
8 x 57 JS cu lunetă, stare 
nouă. Preț 1200 DM, ne
gociabil, tel.: 056/204961; 
056'207682. (097807)

• Vând Dacia 1310. tel.
631186, Koșcanii Mici (Ca- 
ba Samoil). (097814)

• Vând casă, posibili
tăți privatizare. Informații 
tel. 711955. sau 672140.

(7374)
• Vând apartament două 

camere Deva, AI. Viitoru
lui, bloc O 4, etaj 2. In- 
formații la tel. 213167.

(7922) 
ind apartament două 

car °re. Micro 15, tel. 
227811. .(41187)

• Vând pui Collie 
(Leassie) excepțio
nali, pedigree, vacci
nați, părinți campioni. 
Tel. 054/661144. (8178)

• Vindem en gros pește
congelat —. SC Aida SN3 
Alba Iulia, str. Zorilor — 
complex comercial tel./ 
fax' 058/816754. (8200)

• Vând 40 ari. teren a- 
rabii Leșnic. Vând fân 
lucarnă. Tel. Deva; 232Ș73. ,

; (8175)
• Vând set complet scule

atelier fierărie.,Tel. 223717; - 
218249; 212438. (8186)

• ’ Vând sau • închiriez
aparat joc distractiv pen
tru baruri. Informații tel. 
860091. (8192)

• Vând teren extravilan
30 ari, Bârcea Mare. Ro
tații Bârecu Mare, Băda. 
Tel. 661593. (8194)

• Vând urgent Ford' 
Vauntis, Opcl Record, în
matriculat. Tel. 232565.

(8405)
• Vând Moskvici 1500

și diferite piese de re
zervă. Tel. 620078. (7926)

• Vând rafturi de lemn 
pentru magazin și rafturi 
metalice demontabile. Tel. 
215105, între orele 11—13.

(7927)
• Vând garsonieră în

zona gării. Informații la 
tel. 054/221858. (8202)

• Vând apartament pa
tru camere, stare foarte 
bună, etaj 4. Tel. 223409, 
după oi-a 16. (7923)

• SC FTodimpex Ma
to SRL Orăștie produce 
și • comercializează ulei 
floarea soarelui dublu ra
finat. Tel. 641167. (8199)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamen
te - potența. frigiditate, 
zahăr afrodisîac, 01 — 
637,6273. (7959)

ÎNCHIRIERI
• închiriez spațiu co

mercial ultracentral în 
Deva. Tel. 219320. (8406)

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial și depo
zitare. Deva, tel. 215602.

(8401)
• SC Germisara SA

Geoagiu-Băi organizează 
licitație pentru închirierea 
,,barului de noapte", de 
Ia complex Diana și con
curs pentru ocuparea pos
turilor de ospătar — bar
man și cameristă, în data 
de 6 martie 1997. Infor
mații la sediul societății 
sau tel. 648124. (8196)

• Caut de închiriat jo
curi mecanice șf o masă 
biliard. Informații cofetă

ria Astoria. (8189)
• SC Transsim SA Si

meria organizează în data 
de 5 martie 1997, ora 10, 
licitație pentru închirierea 
spațiilor comerciale resta
urant „Parc", birt Băcia 
și licitație pentru vânza
rea de mijloace fixe, a- 
ceasta continuând în fie
care miercuri până Ia e- 
puizarea stocului disponi
bil. Informații tel. 661679.

(8174)
• SC Ștefan Transcom

Impex SRL Brad a dfepus 
Ia APM Deva documen
tația pentru autorizare din 
punct de vedere al me
diului, pentru magazin 
piese auto. Eventualele re- 
clamații și seșizări se de
pun la APM Deva, strada 
Aurel Vlaicu în termen 
de 30 zile de la apariția 
anunțului. (2400)

• SC Vio Veg Corn SRL 
profil producție, unic a- 
sociat, caut partener străin 
pentru colaborare. Infor
mații Cristur, tel. 671630.

(737,0)
• Inchiriem casă care 

posedă instalație de apă 
și curent, cu teren agri
col, localitatea Costești 
Deal. Informații tel. 647418.

(7500)
OFERTE DE 

SERVICII
• Angajez personal la

Cabana Lăpușnic. Infor
mații tel. 223722 sau 
633158. . (097816)
' - * — • ——— • — • MM • —» •

• Important! In 
urma renovării, Moara 
JRăpolt și-a reluat ac
tivitatea. Vă așteptăm 
de luni până sâm
bătă, .între orele 8— 
20. Tarif: 130 lei/kg 
grâu; 100 lei/kg po
rumb. Informații Ia 
tel. 669212. ' (8182)

• MM • OW • MM r MIM » WBM • MW 

PIERDERI
• Pierdut autorizație de 

funcționare : Bisericii 
Creștine Baptiste Pui cu 
nr. 1067. Se declară nulă.

(7924)
• l’ierdut ștampilă SG 

Prodimpex Madora SRL 
Orăștie. Se declară nulă

(8199)
• Pierdut ștampilă S3 

Danielle Prod SRL Orăș
tie. Se declară nulă. (8198)

• Pierdut bloc facturi 
cu seriile între 851351 — 
851400; consumate factu
rile 851351, 851352, 851353 
SG Damari’s SRL Orăștie. 
Se declară nule. (8190)

• Pierdut legitimație de
nevăzător nr. 100776 pe 
numele Avram Azarie. Se 
(fca'arâ nulă. (GRI)

• Pierdut cod fiscal 
6279789 al S3 6Iub Da
rlan Sport Prest SRL 
©răștie. Se declară nul.

(8176)
DIVERSE

• Fcdcralcoop Hune
doara — Deva organizează 
în fiecare zi de vineri — 
ora 11,00, vânzări de mij
loace fixe (mijloace de 
transport).

Vizionarea se poate face 
in strada Ardealului, nr. 
1 — depozitele cooperației.

Pentru informații supli
mentare, doritorii se pot 
adresa la tel. 611221, 616336.

Taxa de participare — 
50 mii lei șl 'garanția 10 
la sută din valoarea de 
pornire a licitației. (8404)

• S3 Moreno Import
Export SRL anunță in- 
tenția de majorare a pre
țurilor de la 0—300 Ia 
sulă. (8193)

• SC Pungă Alin Ser
vice SNG Hunedoara a- 
nunță Intenția de deschi
dere a magazinului situat 
în str. M. Viteazul, nr. 
3/38 și avizează pe cel

Interesați de autorizarea 
din punct de vedere a 
protecției mediului. Sesi
zări în termen de 15 zile 
de Ia data publicării, la 
APM Deva (8180)

• SC Duo Company a- 
nunță că a depus la APM 
documentația în vederea 
obținerii acordului de me
diu pentru rețeaua de TV 
cablu în comuna Geoagiu. 
Informații se pot obține 
de la APM Deva în ter
men de 30 de zile de la 
publicarea anunțului.

(8197)
• SC Gloria Alimpex

SRL Deva cu sediul în 
str. G. Barițiu 12. anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului. Eventua
lele reclamații se primesc 
la APM Deva, str. A. Vlai
cu nr. 25 în termen de 
15 zile. (8181)

• SC „B & B“ Sartodor 
Ințport Export SRL Deva, 
str. Sântuhalm, nr. 31 A, 
județul Hunedoara, anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului. Toate 
reclamațiile și sesizările 
se primesc pe adresa APM 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25 în termen de 30 de 
zile de la data publicării.

(8195)
• SC Fresh Alimcarn

SRL Deva anunță inten
ția de modificare a pre
turilor. (8413)

DECESE
■ Mulțumesc comenzii 

Penitenciarului Deva, tu
turor cadrelor și celor
lalți care ljau cunoscut și 
stimat pe cel care a fost 
un bun soț, tată și bunic 

LUNGU G1IEORGHE 
că au fost alături de noi 
la greaua pierdere. Fiul, 
nora și nepoții din Deva.

(8184)
• Cu adâncă durere în 

suflet, soțul Nicolae și fiul 
Alin anunță trecerea în 
neființă a dragei lor soții 
și mame

DORINA DOROGA 
Corpul neînsuflețit se află 
la Casa mortuară Deva. în
mormântarea are loc astăzi, 
miercuri, 19 februarie, ora 
13,00. Nu te vom uita 
niciodată. (097815)

• Colegii de serviciu de 
la Regia Autonomă a Cu
prului Deva sunt alături 
de colegul lor Dragotă Ni

colae la suferința prici
nuită de pierderea soției 
sale și îi transmit sincere 
condoleanțe. (7925)

• Cu adâncă durere în 
suflet anunțăm decesul 
celui care a fost

FÂERAN IOS1F
73 ani

Soția, copiii și nepoții, 
înmormântarea are Ioc, 
joi, 20. 02. ora 13, în Hon- 
dol. (8282)

• Soția Marta, fii
cele Marioara și FIo- 
rica, fiul Nicolae, 
cumnații și nepoții 
anunță cu profundă 
durere încetarea din 
viață după o grea 
suferință a celui care 
a fost un distins soț, 
tată, socru și bunic

TROFIN NICOLAE 
în vârstă, de 70 ani 
înmormântarea în sa
tul Po-l.aie, joi 20 
februarie, ora 13. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (7412)

• Cumnații Olivia 
și Cornel, nepoatele 
Claudia și Camelia, 
profund îndurerați 
deplâng dispariția ful
gerătoare a cdmnatei 
și mătușii lor

DORINA DOROGA 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace. (8414)

• Soția Elena, fii
cele Mariana, Miha- 
ela cu soțul, nepoa
tele Delia și Diana 
anunță dispariția după 
o grea suferință a 
celui care a fost 

CONSTANTIN 
BRACACI

înmormântarea va 
avea loc azi, 19. 02. 
ora 15, Ia cimitirul 
Popa Șapcă din Hu
nedoara. Dumnezeu 
să-l odihnească. (7377)

• Mama, surorile 
cumnații și nepoatele 
sunt alături de Le- 
nuța la greaua încer- 
care pricinuită de 
pierderea soțului 

CONSTANTIN 
BRACACI

Nu te vom uita nicio
dată. (7377)

AGENȚIILE DE PUBLICITATE •
„CUVÂNTUL LIBER" |

Pentru a economisi timp și bani pu- F 
j tețl publica anunțuri de mică și mare pu- 
' blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- J.
• țiile publicitare din : »

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI
l din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea [
♦ Tribunalului județean); — la chioșcul din !
] CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- f 
î zînul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR- ț 
jTIERUL MICRO 75 (stația de autobuz! 
l „Orizont"). '
; • HUNEDOARA, pe bdul Dacia (lei. f
1 116926). i

• BRAD, slrada Republicii (lei ' 
1650968), la sediul S.C. „MERCUR". i

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă mo »
t gruzinul „Palia". f

• IIAȚEG, pe str. Progresului, nr. I f 
l'în spațiul secției foto). Telefoane : 770367 .

770735. •
Agențiile ziarului nostru asigură, laț 

î taxe rezonabile, publicarea cu marimnî 
l promptitudine a tuturor anunțurilor dei 
ț mică și mare publicitate.
•-•«■ft—**» — »'-Im»

!s.c.
5

prin
' Magazinul — depozit

situat în incinta S.C. POL1DAVA S.A.
i din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257,
( telefon 22 59 04

j VINDE EN GROS
J • Bere

— REGUN
— SILVA

• Vin — podgoria COTNARI
' • HÂRTIE IGIENICA
i • PAT CABLU — înlocuitor tul» Pantzer
\ pentru instalații electrice (Import
\ Ungaria)
( • GĂLEȚI PLASTIC. 4 1. cu capac
i ermetic pentru produse alimentare și
ț industriale (import Lingaria).

CUVÂNTUL 
LIBER

I

I

*

*

OPT SPARGERI 
DE MAȘINI 

ÎNTR-O NOAPTE!

Chiar așa, nu mai pu
țin de opt spargeri de ma
șini au comis într-o sin

gură noapte Sorin Ioan 
Cocoț și Dumitru Boghi 
din Vulcan. Valoarea pre
judiciului creat de cei doi 
pe străzile orașului s-a 
ridicat la 2 >500 000 de lei. 
(V.N.)

avavw.v.w.wawz.vavawav/av.v.w.w.
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CURSUL VALUTAR
17 IANUARIE 1997

• 1 dolar SUA — 7286 Ici
• 1 marco germană — 4292 lei
• 100 yeni laponczi — 5864 loi
• 1 liră sterlină — 11808 lei
• 1 franc elvețian — 4931 lei
• 1 franc francez - 1273 Ici
• 100 lire italiene — 435 lei

Cursuri de rcfcrm)â ale Băncii Najionale
o României.

.•.V.SW.’AW.’.W.’AVZ.VJf.VANV.WZ.W.V.W.SV.

I! DIN PARTEA D.G.F.P.C.l .S. HUNEDOARA — I 
| DEV A

Aducem la cunoștința agenților economici | 
I că au fost difuzate Normele metodologice da- , 

borate de M.F. și C.N.S. nr. 18845/1224/1997 pri- I 
vind determinarea gradului de utilizare a mij- . 
toacelor fixe de bază, necesar stabilirii va- ; 
lorii amortizării incluse în cheltuielile de ex- | 
ploatare pe anul ’1996.

Procurarea acestora sc
S.C. Multiprima S.K.L. Deva, 
reșan, nr. 2. Telefon 219430.

!
I
b

I
b

I
b

I
I
b

1 __
1 LICITATHE PUBLICA i
I

poate face prin 
str. Andrei Mu-

FILIALA DF. REȚELE ELECTRICE DEVA

Organizează

I 
b 

I 
b 
I 

b 

I 
b

I
b

I
b
I

pentru lucrarea „întreținere, revizie și re
parație la ascensorul de 12 persoane, 1000 kg 
tip colectiv — selecth, an fabricație 1992“. 
I’articipanții trebuie 
sunt autorizați ISCIIt 
crări.

Licitația va avea 
sir. G. Ericscu, nr. 39, 
ora 11,00.

înscrierea și depunerea ofertei are ter
men 27. 02. 1997, ora 15,00.

Relații suplimentare la tel. 213085 sau 
215750/100.

M • «MM • mm • «MV • t r » MM f f f <

să prezinte 
pentru acest

dovadă că 
tip de lu-

ioc la sediul
in data de 28. (12. 1997,

din Deva,

ANUL IX • NR. 1827 • MIERCURI. 19 FEBRUARIE 1997


