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Timp de 
ia sfârșitul 
trecute, mai 
șl sâmbătă, s-a aflat în- 
tr.o vizită oficială în 
țara noastră președintele 

Republicii Franței. Jacques 
Chirac, înaltul oaspete a 
fost însoțit de o nume
roasa delegație din care 
au făcut parte miniștri, 
Importanți oameni de 
afaceri, ziariști. Este pri
ma vizită pe care un 
șef de stat occidental a 
efectuat.o în România 
după alegerile din luna 
noiembrie 1996. Preșe
dintele Franței a confe
rit cu omologul 
mân, di. Emil 
tinescu, și cu 
ministru, Victor 
s-a întâlnit cu 
președinte, Ion 
a rostit o alocuțiune în 
fața parlamentului, a dia
logat cu studențl șl ca
dre didactice de la U- 
niversitatea București, cu 
oameni de afaceri ro
mâni, cu comunitatea

două zile, 
săptămânii 

exact vineri

său ro_ 
Constan 

primul 
Ciorbea, 

fostul 
Iliescu,

BANCA

Str.

din România, 
o conferință do

președintelui 
Chirac în țara 
este cu atât mai

franceză 
a ținut 
presă.

Vizita
Jacques 
noastră
importantă cu cât vino în- 
tr-un moment când ne. 
gocieriîc pentru adera
rea la NATO a unui 
grup de țări din Europa

in acest organism curo- 
atlantic, probabil în a. 
nul 1999.

Pe .de altă parte, șeful 
statului francez a afir
mat cu gentilețe că 
Franța esțc o prietenă 
a României, a vorbit 
cu plăcere despre mari 
personalități ale culturii 
române care au creat în

fliO- 
câ 

din

PE FAZĂ SCURTĂ
X

■uiagului 
MI HAI

că 
singură me-nr 

în structurile curo- 
și euroatlantice, 

noi înșine nu ne 
limpezi imaginea a_ 
prin intensificarea

LEU,
noi hunodorenii vrem să

Centrală și de Est se 
intensifică la cele mai 
înalte niveluri, până la 
întâlnirea de la Madrid 
de la începutul lunii 
iulie a.c- Distinsul oas
pete francez a apreciat 
noile condiții în care 
se consolidează democra’ 
ția în România șl a dat 
garanții că Franța va 
susține și îi va convinge 
$1 pe aliații săi pentru 
includerea țârii noastre 
între candidatele pentru 
admiterea în primul val

Franța, a spus că • va 
milita pentru întărirea 
relațiilor de prietenie și 
de cooperare pe multiple 
planuri între cele două 
Țari, pentru un parte- 
neriat puternic în do
meniile politic, economic, 
social și cultural. Do
vadă imediată și nume
roasa delegație care I.a 
însoțit în vizita în țara 
noastră șl contactele pe 
multiple planuri avute 
între partenerii francezi 
și români

Este, desigur, un 
tiv de bucurie 
Franța ne deschide 
nou ușa și ne împărtă. 
șește prietenia și spri
jinul său, însă ar fi o 
naivitate să credem 
Franța 
duce 
pene 
dacă 
vom 
fără
programelor asumate în 
direcția renovării șl mo
dernizării economiei, con
solidării democrației, a. 
parării drepturilor fun
damentale ale omului și, 
nu în ultimul rând, prin 
asigurarea unei protecții 
sociale reale a populației, 
acum când tăvălugul 
sărăciei și al privațiuni
lor o copleșește mai mult 
ca niciodată.

Altminteri, doar fap
tul că Franța c cu noi 
nu ne ține nici de cald, 
nici nu ne astâmpără 
foamea.

DUMITRU G ti EON EA

Cu inimile pline de bucurie, 
fim primii care le felicită și le îmbrățișează pentru 
marea ta victorie sportivă de la Hamburg!

In acest fel trofeul mondial de box își reflecta stră
lucirea românească și asupra orașului tău natal, iar 
aurul Centurii cucerită cu sacrificiu licărește ca o nouă 
speranță și optimism în orașul Corvinilor — Hunedoara.

Am fost în tot timpul dramatic al încleștării . tale 
sportive alături cu sufletul și inima de tine, ți.am 
dorit victoria cu toții și le-ai luptat ca un „LOWE" 
într-adevăr.

Acolo, în Germania, ai oferit superb o mare lecție 
de bărbăție sportivă, iar noi nu te vom uita niciodată!

Prin semnificația triumfului tău mondial, suntem fe
riciți să înțelegem că un liunedorcan de.al nostru 
scris una din paginile de aur în cartea sportului româ
nesc.

Te așteptăm acasă dragă Mihăiță, unde meritatul 
tău titlu de Cetățean de “ 
coperit de glorie 1

Te iubim, Admirăm și 
așa cum se cuvine!

Primește toate aceste 
15000 de siderurgiști hunedoreni !

Manager General, 
ing. GHEORGHE POGEA

Onoare al Hunedoarei s.a a-

te așteptăm pentru a te primi

gânduri în numele celor peste

**• >Y<¥f’.w,'<wrw> '«v/v/za’Avzawza'.v/.v/av
(Alte relatări în pag. a 3—a)
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• ■ începând cu data de 24
! zile practicate la depozitele în lei atrase dc la clientela 
J băncii (persoane fizice și juridice) suin următoarele;
1 1

2
: 3

6
Suma minimă pentru constituirea unui depozit este

luna 
luni 
luni .
luni, 9 luni, 12 luni

februarie 1997, dobân-

5
î’de: 
L.

I băncii >utU dc:
40 % pe an. 

PROGRAMUL DE LUCRU 
Jtuirea dc depozite dc către 
• orele 8,30—18,30 (luni — vineri).

■■ 100 000 lei.
■ Dobânzile la conturile

120 % pe an
125 % pe an
130 % pe an
100 % pe an
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curente în lei ale clientelei \

ț 
al Sucursalei pentru consti- J 
persoana fizice este de la 5
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• A ÎNCEPUT 
FORMA, 
vernului 
reformă, 
protecție 
ceput în 
săptămânii trecute. Mă
sura cea mai dură — 
creșterea buimacă a pre
țurilor — a fost 
simțită din plin 
populație. Cât timp 
putea fi suportată 
mâne de văzut. Le 
teptăm pe celelalte.

• REVOLTA PUȘCA. 
RIAȘILOR. Deținuții dc 
la închisoarea Jilava, dar 
șl dc la alte penitenciare 
din țară au declanșat o 
puternică ’ revoltă la a- 
dresa autorităților, a- 
cuzând condițiile de de. 
tenție și imperfecțiunile 
unor legi, prevederile 
aspre ale noului God 
Penal. Mulți au intrat 
în greva foamei. Cel de 
la Timișoara au dat foc 
pușcăriei

• A VENIT RÂNDUL 
BANKCOOP? La o zi

RE- 
Programul Gu- 
Giorbea — de 
restructurare și 
socială — a în 
forță, în cursul

după ce și-a dat demi
sia din funcția de pre
ședinte al BANKCOOP, 
Alexandru Dinulescu a 
fost arestat, fiind învi
nuit de luare de mită. 
După Marcel Ivan, fostul 
președinte al Credit 
Bank că un alt

rori în conducerea par
tidului, care au dus și 
la rezultatele slabe în ale
gerile locale de 
cut, de gafe în 
cu colegii și cu 
In locul Iul a 
mit. Interimar, 
Tabără.

anul tre* 
relațiilc 
puterea, 

fost nu- 
Valeriu

conducător al unc! im. 
portante bănci este che
mat la ordine pentru 
prejudiciile aduse siste
mului bancar.

• GHEORGIIE FUNAR 
— SUSPENDAT DIN 
FUNGȚIA DE PARTID 
în ședința Biroului Exe„ 
cutiv al PUNR și apoi 
într-o ședință a Consi
liului Național, Gheorghe' 
Funar a fost suspendat 
din funcția de președinte 
al Partidului Unității 
Naționale Române. Nă
bădăiosul Gheorghe Fu
nar a fost acuzat de e-

• ZAIIER ISKANDA. 
RĂNI S-A ÎNTORS IN 
AREST. Unul dintre cei 
mal mar! mafioți post- 
decembriști din România 
— Zalier Iskandaranl, 
numit „prințul Banatu
lui" - a fost arestat din 
nou, în localitatea Boc
șa, de unde încerca s-o 
șteargă peste graniță. El 
a mal stat două luni în 
arest, anul trecut, însă 
din motive dubioase 
fost pus în libertate.

• PAR — ÎN ANUL 
2000 LA GUVERNARE. 
I.a un an de la înfiin.t—.

a

țarc, Partidul Alterna
tiva României, care. ac
tivează în cadrul CDR, 
a organizat o întâlnire 
omagială. Unul dintre 
liderii săi, senatorul Va
rujan Vosganian, a men
ționat că partidul se, va 
consolida în continuare 
încât în anul 2000 să 
fie o alternativă Iii. gu
vernarea țării.

« DUELUL ÎN PNL 
— CD CONTINUA. După 
ce în urmă cu puțin 
timp o parte din Biroul 
Executiv al PNL — CD 
s.a întrunit în ședință 
extraordinară și l-a de
mis din funcție pe pre
ședintele partidului, avo
catul Niculae Cerveni, 
săptămâna trecută, acesta 
a convocat Consiliul Na
țional și i.a exclus din 
partid pc cei 14 rebeli 
care nu i se supun, în 
frunte cu Alexandru 
I’opovici, Sorin Stănescu, 
Tibcriu Vladislav și alții. 
Sc așteaptă replica ..in- 
disciplii iuților".
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disciplina 
practica

PSDR lansează un apel către |Dirigențfa
sus inătorii Guvernului

pentru viața

Arad.

SORIN BLADATeoretic
Avram lancu»»'

Brad

La
a fost 
de o-

susțină 
rațiunile 

impun

încât 
fiind 

multe 
Și pe

se declara mulțu- 
ceea ce s.a reali- 
cursul anului tre- 
privința lucrărilor

in- 
Nici 

nu

tran- 
fost 
rân- 

în

Marius 
Surgent are 
este student 
al Facultății 
din

dintre acestea ar 
in structura pre
școlare, destul de

—

I

c iTVR 1

19,30

[DEVASAT+]

Cpro-tv)
7,00 Ora 7, buna di,

legă- 
abor-
nu.i 
nu-i

14,00
15,40 

Top

da
Da.;

Mu- 
14,00 
Cluj, 

(d.a.); 
Fii fu (s); 21,00 Secrete de 

22,00 Fam. 
MASH

15,00 
16,00
16,45 
17,30
18,15 
Știri: 

Cine.i șeful ? ($); 
Știi și câștigi (cs);

7,15 O iubire de neui. 
tat (r); 8,00 In vizită la 
Antena 1; 10,00 D.a.;

10,00 — 11,15 Reluări; 
12,15 Film; 13,45 Videotext; 
19,00 Obiectiv; 19,15 „Trei 
destine" (s); 20,00 Jurnal 
TVR; 21,00 Strada Tine
reții; 22,00 Film. „P'ofefwl 
răului"; 23,30 Obiectiv (rj; 
23,45 Videotext.

muzică; 10,05 
11,05 Punct 
11,30 D.a.;

Premiile criticii pe 
1996 (r); 13,30 Rit. 
muzicale; 13,50 Se- 

serialelor; 
străine (r);

mineața!; 9,00 Tânăr ți 
neliniștit (r); 9,45 Sport la 

. minut; 10,00 Cine-i șeful?
(r) ; 10,30 MASH (r); 11,00 
Promisiunea unui fiu (f); 
12,55 Știri; 13,00 Vrăjito
rul singurătății (f); 
Verdicts crimă! (s);
Tânăr și neliniștit (s); 
înrobită de iubire (s); 
Cagney și Lacey (s);
Sport la minut; 18,30 
18,35 “ ’
19,00
19,30 Știri; 20,00 Chicago 
Hope ( 
familie (s);
Bundy fs); 22,30
(s) ; 23,00 Deșteaptă-te, ro. 
mâne! (talkshow).

(s); 14,00 Știri; 14,10 
Rolls.ul și pleacă

16,00 Medalion;
Teleshopping; 17,00 

17,10 O iubire 
18,00

10.30 Teleshopping; 11,00 
Știri; 11,10 Lumină călău
zitoare (r); 12,00 Văduva 
(r); 13,00 Lumină călăuzi
toare 
la.ți

16.30 
Știri;
neuitat (s);
18.30 In luptă cu abuzu
rile și corupția;
Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea a. 
facerilor; 21,30 Timpul 
împlinirilor (f); 23,10 Mi
lionarii de la miezul nopții.

[ANTENA 1)

i ■ • ■ —■■■

Tn acești ani de 
ziție nu puțini au 
cei care în repetate 
duri au afirmat că 
relansarea societății noas
tre, în ansamblul ei, ar 
trebui să ser plece de la 
reconsiderarea rolului pe 
care școala îl are în pre
gătirea, respectiv în edu
carea și dezvoltarea per
sonalității copilului, și ul
terior a individului. Cu 
toate că există o nouă 
Lege a învățământulu1 și. 
mai mult decât atât, un 
sector „specializat" -în re
forma acestuia, în actua
la stare de lucruri conti
nuă să existe aspecte ce 
creează nemulțumiri, și 
nu doar în rândul dască
lilor.

Unul 
consta 
gramei 
încărcată în general, mai 
ales la nivelul claselor de 
liceu, este de părere dl. 
Stelian Circo, directorul 
Liceului Teoretic „Avram 
lancu" din Brad. „Nu
consider un lucru bun
ca aproape zilnic un co
pil la vârsta de 14—15 
ani să fie supus timp de 
5—6 ore unui susținut e- 
fort intelectual, adăugând 
apoi cele 3—4 ore în care 

DEVA — trepte la Cetate. Fotot ANTON SOCACI

mai are de învățat și a. 
casă...“

Și dacă la diversele 
discipline, atât profesorul, 
cât și elevul se străduiesc 
ca pregătirea să fie co
respunzătoare, se pare că 
de activitatea educativă 
nu prea se mai ocupă 

nimeni, completează 
terlocutorul nostru, 
orele de dirigenție 
mai sunt de.a-ntregul ore 
de dirigenție, așa 
educarea elevului 
în „suferință" (în 
cazuri incluzând-o 
cea de-acasă), consecințele 
se resimt mai ales în re
lațiile cu cei din jur (în

cepând de la modul de 
adresare, până la diferite 
solicitări). Motiv pentru 
care dl. director al lice
ului, începând cu acest 
an școlar, a avut iniția, 
tiva să întocmească un 
ciclu de materiale sub 
genericul „Civilizat într-o 
lume civilizată", care săp
tămânal sunt prelucrate 
cu exemplificări, situații 
regizate în cadrul orelor 
de dirigenție. Așadar, o 
preocupare binevenită, cu 
siguranță, în sprijinul for
mării unor deprinderi 
practice pentru viață a 
tinerilor aflați la început 
de drum...

Pe de altă parte, dl. di
rector 
mit de 
zat în 
cut în 
de întreținere și reparații 
la complexul școlaF; 
mai puțin de 110 
oane de lei au fost 
câți prin bugetul 
pentru reconstruirea 
pantelor 
clădirea 
cantinei 
zent se 
rații interioare). Pe lângă 
aceasta, s-a reușit achizi
ționarea a patru calcula
toare pentru laboratorul 
de informatică, un fax și 
un gigacalorimetru, o par
te din cheltuieli fiind a- 
coperite din venituri pro
prii (în valoare de cca 
15—20 milioane de lei). 
Aspecte care toate, la un 
loc, ar trebui să ducă la 
asigurarea unei cât mai 
mari eficiente a proce
sului instructiv — educativ 
desfășurat in școală.

nu 
mili- 
alo. 

local 
șar- 

și acoperișului la 
internatului și a 
(la care în pre- 
realizează repa.

GEORGETA BfRLA

MARȚI, 25 FEBRUARIE

7,00 TVM. Telematinal;
8.30 Santa Barbara (r); 
10,00 Limbi străinei fran
ceză, engleză; 11,00 Nouă 
luni (f/r); 12,35 1001 A. 
merici (d.a.); 13,05 
zică pentru toți; 
Jurnal; 15,00 TVR 
N.; 15,35 Grendizer 
16,00 Jurnal; 16,30 
însuți!; 16,45 Observator;
17.35 Cazuri și necazuri
în dragoste (div.); 18,30
Tribuna partidelor paria, 
mentare; 18,55 Medicina 
pentru toți; 19,25 Kafts ți 
câinele (s); 20,00 Jurnal;
20.35 Ediție specială; 20,50 
Declarații de dragoste (f);
22.30 7 zile în România;
23.30 Jurnal; 23,45 Video- 
caseta muzicală.

Filiala județului PSDR 
lansat sâmbătă, 22 

februarie, un „Apel că
tre forțele democratice 
care susțin actualul Gu
vern". Documentul a fost 
prezentat în cadrul con
ferinței județene a PSDR 
ce a avut loc la Deva' 
în prezența președintelui 
PSDR, dl Sergiu Cunescu, 

Apelul cere fiecărui 
membru al formațiunilor 
politice în cauză să sus
țină acțiunile și măsu
rile de restr”cturare e- 
conomică, legislativă și 
administrativă propuse 
de Guvern. „Este o mi
siune politică, de primă 
urgență și necesitate, ca 
fiecare dintre noi

Doi tineri debusolați
In fața librăriei ,£>- 

vid Densușianu" din De. 
va doi tineri discutau 

ardent: ,,...pur și simplu 
n-ai cui să te plângi... 
Toate porțile îți sunt în
chise... Șansele sunt mi. 
nime in orice direcție 
te-ai îndrepta..."

Eram in trecere ti de
sigur imediat ne am dat 
seama, din aceste frân
turi de vorbe, de o si
tuație specifică perioadei 
grele de tranziție pe care 
o parcurgem așa de 
mult timp. Secvențele 
surprinse instantaneu din 
discuțiile lor ne.au o- 

bligat să medităm intens la 
greutățile vieții noastre 
cotidiene. Dar ca să ne 
convingem mai bine 
despre ce este vorba, 
ne-am apropiat pașii cu 
o anumită sfială de ti-

7,00 TVM. Tclematinal;
8.30 TVR Cluj.Napoca; 9,20 
Ora de ----- 
Mag. satelit;
de întâlnire; 
12,00 - 
anul 
muri 
rialul 
Limbi
Babar (d.a.); 16,05
Model ii); 17,00 23 de mill, 

oane (I); 17,40 Andrea Celeste
(s); 18,30 23 de milioane 
(II); 20,00 Cu cărțile pe 
fâță; 21,00 TVM. Mesager;
21.30 Căsuța cu povești;
21,35 Intre da și nu; 22,00 
Credo; 23,15 Nuntă cu si. 
renfi (f). 

promoveze, să 
și să explice 
pentru care se 
aceste măsuri în mediul 
socio — economic în 
care trăiește și își des
fășoară activitatea", se 
precizează în documen
tul Conferinței județene 
a PSDR. Membrii PSDR 
consideră că trebuie să 
se „treacă peste orgolii, 
politicianism și interese 
mărunte" nentru ca re
zolvarea problemelor cu 
care se confrunta jude
țul „să nu sufere de pe 
urma unor disensiuni 
mărunte". PSDR Hu
nedoara mai dorește 
promovarea unor măsuri 
care să conducă la „crea
rea unui climat investi- 

nevii respectivi în do. 
rința expresă de a afla 
detalii de la ei în 
tură cu subiectul 
dat. „Da, dnilor, 
casă, nu-i masă 
serviciu... Cum să.ți în
temeieri a familie?... 
Nici vorbă de așa ceva 
la ora actuală!", se în
flăcărase unul dintre ei 
(Mihai). Celălalt (Nelu) 
a replicat în puține cu
vinte: „Dacă nu sunt 
bani cu ghiotura, de. 
geaba, ești' mort, nu poți 
face absolut nimic. A- 
vem noroc in părinți”. 
Ca un făcut, supărarea 
lor s-a transferat și pe fe
țele noastre și împreună 
am chibzuit îndelung la 

rosturile vieții. Intr-adevăr, 
explozia prețurilor do 
la o zi la alta ca șl 
lipsa unui loc de muncă 

țional favorabil" în zo
nă, reducerea birocrației, 
dezvoltarea dialogului so
cial și a parteneriatu- 
lui autorităților public®- 
cu societatea civilă, reș- 
terea transparenței și 
câștigarea încrederii ce. 
tfflenilor.

Conferința județeană a 
PSDR a ales un nou 
președinte al Filialei, în 
persoana dlu, 
Surgent. Dl. 
28 de ani și 
în anul II 
de Drept 
Fostul președinta 
Gavrilâ Bogdan 
numit președinte 
noare.

sunt probleme majore 
ce frământă deopotrivă 

pc mulți tineri aj lăți uneori 
în pragul disperării, 
Dar, inventivi în idei, 
am găsit argumentul 
pluLizibil spre a.i liniști, 
tncuraiându-i în vre
muri mai bune ce vor 
să vină in timp peste 
noi ca binefacere ce. 
r cască, după atâtea su
ferințe. După o oră de 
discuții pe o temă con
troversată, am încheiat 
într.o notă optimistă, de 
încredere în guvernul 
Ciorbea, ți ne-am zis cu 
toții: „Sigur că acel bine 
mult râvnit va veni, dar să 
mai avem răbdare ca re
forma preconizată în plase 
social să-și atingă scopul 
potrivit zicalei: „Nici
un dulce fără amar"

VALENTIN BRETOTEAN
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O mare victorie a boxului profesionist românesc

Hunedoreanul nostru Mihai Leu

Meciul redutabililor pu- 
«pluti care s au dovedit 
« fi MIHA1 LEU și SAN
TIAGO SAMANElGO de 
ta Hamburg a fost aștep. 
tat cu mare interes în ța. 
Ta noastră ți victoria hu- 
nedoreanului nostru, Ml. 
HAI LEU, are o puterni
că rezXmanță în boxul 
profesionist mondial. Pe 
parcursul celor 12 repri
se, ambii boxeri au arun. 
cat in luptă tot ce au a. 
vut ei mal bun: Mihai, 
tehnica sa net superioară, 
mișcarea necontenită în 
ring, folosind cu succes 
tovitura sa de dreapta și 
nu in ultimul rând dorin
ța tui nețărmurită de a-și 
împlini visul său de o 
viață — titlul de campion 
mondial la categoria se. 
mtmtjlocic, 66,678 kg, ver 
Stnnea WBO, iar adver
sarul său o forță nemai
pomenită a loviturilor sa 
te, care și-a pus „moriș. 
ca" in funcțiune cu o te 
nacitate extraordinară, do. 
rind să încheie „conturi
le" în primele reprize. Nu 
a fdst însă așa. In pri
mele 2 reprize Mihai s.a 
ținut de tactica preco li
sată; să l țină la distanță 
pe panamez, să se miște 
cU repeziciune, să.și 
„plimbe" adversarul ca
re nu arc un joc strălu
cit din picioare. Spre 
sfârșitul reprizei a 3-a și 
in cea de a 4-a, Santia
go a reușit să puncteze de 
Câteva ori, săJ sur prin 
«M pe Mihai cu garda 
deschisă pe stânga, pu- 
nându-l în dificultate.

Cu o pregătire fizică ex
celentă, cu o putere de 
revenire formidabilă, Mi
hai a început mai sigur 
pe el repriza a Va, a 
ilecis să.și pună in va
loare tehnica sa mult su
perioară față de adver
sar care a dat „câteva a. 
vioane" și în această în
tâlnire. Mihăiță a început 
să puncteze tot mai clar 
șt chiar avea posibilita
tea în repriza a iX-a 
să-t „termine* pc pana
mez, să-l facă KO: după 
ce îl administrase două 
lovituri puternice, la fi
gură, Santiago era aproa
pe groghi, cu garda com. 
plet descoperită, dar Mi
hai n-a receptat indent, 
nul antrenorului său (?), 
w-O dorit să profite de a. 
cest prilej, pentru a-l fa. 
ce KO, nu știm, dar cert 
este că a pierdut o ocazie 
rwistmă de a-l pune la 
podea pe puternicul pa. 
namez! Și totuși Mihăi- 

a terminat cete 12 re
prise cu o superioritate 
IbAntcă recunoscută șt a. 
predată ca atare și de ar- 
bftraj, fiintț declarat 
CANT TOR MONDIAL la 
cater i 66,678 kg, pri- ‘ 
mm < realizat de un 
boxei profesionist român 
tn cei aproape 70 de ani 
de box- în România!

Mulțumim Mihai Leu, 
călduroase felicitări șl u. 
rări de bine!

a cucerit primul titlu 
de campion mondial!

Un palmares impresionant
Născut intr-o familie ce iubea sportul, Mihai 

Leu a fost atras de box și încurajat fiind chiar 
de tatăl său și bunicul lui a început boxul de 
la 9 ani, să se pregătească conștiincios Ia Hu
nedoara și dat fiind talentul său a urcat treap
tă cu treaptă scara performanței, impresio
nând pe măsură ce creștea pe antrenori și con
ducători prin tehnicitatea sa, dovedindu-se a 
fi nu numai un luptător, ci și un cerebral 
boxer, un OM cu o ținută demnă in societate, 
in familie și in sport, într-un desăvârșit spirit 
de FAIR-PLAV.

In boxul amator a susținut 200 de meciuri, 
din care 190 le-a încheiat cu victorie do par
tea sa, timp în care a cucerit de 4 -ori titlul 
de campion național Ia juniori și chiar de 
când a fost junior a cucerit primul său titlu 
mondial la Camp.onatul Mondial ce a avut loc 
în Cuba, in anul 1987. Acesta a fost și anul 
în care s-a gândit foarte serios să plece din 
România in Germania, să facă eu adevărat 
box de performanță și să ajungă un bun pro
fesionist. Așa se face că in 1989 și 1990 a câș
tigat titlul de campion național al Germaniei 
la categoria 67 kilograme, după care a înce
put pregătirile pentru a trece la profesionism, 
susținând 26 de meciuri din care a ieșit in 
toate învingător.

A 27-a victorie obținută în meciul decisiv 
cu Santiago pentru câștigarea titlului mondial 
a încununat intr-adevăr o activitate prodigi
oasă a boxerului Mikai Leu, ce s-a înapoiat 
ieri iu țară cu mândrie și bucurie, cu centura 
de aur pentru a ne ferici pc iubitorii sportului, 
Pe toți românii !

Victorie! Mihai Leu, campion mondial la box !

TARIA de caracter 
a ÎNVINGĂTORULUI

Imediat după gongul fi
nal al încheierii reprizei 
a 12-a din meciul Mihai 
Leu — Santiago Sama- 
neigo, toți cei apropiați 
românului nostru, soția 
sa Anna, fratele său Vic
tor, Eustațiu Mărgărit, 
managerul său german 
Klaus Peter Kohl, multi 
alții il sărutau și îmbră
țișau pe Mihai, anticipând 
parcă anunțarea marii vic
torii a pugilistului ro
mân. In acest timp, Mi
hai pentru prima oară în 
decursul grelei bătălii cu 
cei 27 de boxeri profe
sioniști a dat frâu liber 
lacrimilor sale de feri
cire și bucurie a gându
lui său de ani de zile de 
a ajunge campion. Au 
fost lacrimi în care s-au 
înmagazinat toate trăirile 
unei lupte înverșunate în 
ring, de sute de ore de 
muncă și transpirație în 
sălile de antrenament, sau 
alergările necontenite în 
aer liber, dar și quprins 
de sentimentele sale de 
mulțumire ale pugilistu
lui față de cei apropiați 
lui — familie, antrenori, 
manageri, prieteni și su
porteri.

Pentru prima oară în 
bogata sa activitate pugi- 
listică, Mihăiță și-a per
mis să plângă, sub pri
virile fiului său Marco, 
care pricepe că tatăl său 
este un adevărat boxer, 
un ÎNVINGĂTOR. A fă
cut-o cu aceeași sinceri
tate și când a spus, după 
meci, că a fost (pentru 
prima oară!) puțin des
cumpănit în toiul luptei, 
când panamezul l-a lovit 
puternic, în figură, cre
zând că ar putea pierde 
Nu și-a ieșit din fire nici 
când panamezul a profi
tat că Mihai reclama ie
șirea protezei dentare, lo- 
vindu-1 de trei ori, fără 
să se apere. Nu a profi
tat de situația grea în ca
re s-a aflat Santiago în 
repriza a 9-a când, zdrun
cinat serios de 2 lovituri 
precise, la figură, fiind 
lipsit de apărare, Mihai 
l-a lăsat parcă să-și re
vină I

Sunt numai câteva 
„mostre" ale tăriei de ca
racter al marelui nostru 
boxer. Să nu uităm sau 
să minimalizăm că Mihai 
a boxat într-un meci pen
tru titlul mondial nere
făcut complet după acci
dentul de circulație din 
vara anului trecut, pe șo
seaua Hațeg — Călan, că 
a trebuit să strângă se
rios din dinți lă pregă
tiri, să nu piardă „trenul" 
spre unica șansă de a ob
ține titlul I Nu știm câți 
boxeri cu asemenea diag
nostic ar fi ajuns la un 
meci de Importantă mon
dială. Dar Mihai, cu per
sonalitatea sa tot mai 
proeminentă în lumea bo
xului profesionist, nu s-a 
lamentat, s-a angajat cu 
toată forța trupească și 
sufletească, spunând „o 
să dau tot ce pot pentru 
victoriei'1 A DAT Șl A 
CÂȘTIGAT !

SABIN CERBU

SE APROPIE SFÂRȘITUL
MECIURILOR DE VERIFICARE

Corvinul — Poli Timișoara 0-0
întâlnirea disputată pe 

stadionul „Corvinul" a a- 
tras un însemnat număr 
de spectatori — cât la o 
partidă de campionat. Se 
vede că hunedorenii sunt 
dornici să vadă la lucru 
echipe din Divizia Națio
nală, să constate care este 
diferența între o echipă din 
„A* față de D.N. Deși a. 
mical, de pregătire, meciul 
a fost urmărit cu interes 
de cei prezenți în tribune 
și deși nici de această da
tă nu s-a înscris nici un 
gol, ei au asistat la câ’e- 
va faze mai electrizante in 
special la poarta timișore
nilor. Ambii antrenori au 
folosit mulți jucători in 
partea a doua a partidei 
și cu toate acestea, jocul 
a fost mai alert în repriza 
a Il-a. De remarcat că la 
hunedoreni a reapărut por. 
tarul Lobonț, ce făcuse pre
gătirea de iarnă la Rapid 
și că în această perioadă a 
mai fost legitimat la Cor
vinul și Dinu de la Mine, 
rul Uricani, urmând să se 
lămurească și problema cu 
FC Național pentru Han- 
ganu, care ar putea juca 
la Hunedoara pănă-n nară.

în jocul sau, Corvinul a 
dovedit coeziune între corn, 
partimente și echipa de ba
ză este aproape configura-

tă, eventualele schimbări, 
înlocuiri putându.se oricând 
înfăptui cu jucători oare, 
cum de valoare apropiată. 
Oricum, printre titularii de 
drept întâlnim aceleași 
nume — Bardac (foarte in
sistent și prezent in am. 
bele faze și sâmbătă). Mi- 
trică, Ciorea, Bordcan. Șl 
cu Poli. Timișoara, hune
dorenii au dat un randa. 
ment bun și păcat că 2—3 
faze foarte bine lucrate 
pe partea lui Bardac rut 
au putut fi fructificate.' In 
întâlnirile cu UTA (da 
miercurea trecută) și cu 
timișorenii au fost singu
rele partide din pregătiri 
când Corvinul nu a marcat 
un gol. Să sperăm că ga. 
lurile vor veni când va fi 
nevoie mai mare în campio
nat, cu Elșctroputere și 
...UTA.

CORVINUL: Lobonț, Bor. 
dean, Țibichi, Dinu, Pc. 
troesc, Chezan, Bardac, 
Costăchcscu (Stan), Ciorea 
(Mocioi), Păcurar (Hanga- 
nu), Mitrică (Jilăvcanu).

POLI. TIMIȘOARA: Al- 
mășan (Urai), lovan (Mo. 
goșan), Artimon, Petici, 
Stoicov, Dalaj (Stoican), Ra. 
du George, Velcea (Barna), 
Călin (Bărboșii), Gușații 
(Scurtu — junior de la Cor
vinul), Săvoiu (Vasiu).

Vega Deva-A.S. A. Aurul Brad 3-2
Sâmbătă, la Deva, pe 

terenul 11 de la Stadio
nul „Cetate", desfundat, 
ce a dat mult de furcă 
jucătorilor, Vega a ju
cat ,,revanșa" sa din pre
gătiri cu Aurul — dispu
tată pe terenul din Gu- 
rabarza, când Aurul a 
câștigat cu 5—1. Și de 
această dată meciul a 
fost viu disputat, ambele 
echipe luptând cu ardoa
re ca în campionat. Din 
prima repriză, când cele 
două formații au înce
put aproape cu echipele 
ce vor intra pe teren în 
primele etape ale retu
rului și până la sfârși
tul jocului, fotbaliștii de 
pe teren și-au făcut cu 
dăruire datoria, în ciu
da terenului foarte greu. 
Scorul a fost deschis de 
Vega prin Popa și apoi 
a egalat pentru brădeni 
Mureșan și înainte de 
sfârșitul primei reprize, 
Rădos aduce din nou pe 
deveni la conducerea par
tidei (2—1).

După pauză, Jolvinschi 
egalează din nou. Și, cu 
toate ocaziile, de ambele 
părți, cei care reușesc 
desprinderea sunt devenii 
in minutul 87. Luca 
transformă o lovitură de 
la 11 m in urma unui 
fault în careu asupra lui 
Popa și partida se în

cheie cu 3—2 pentru 
Vega.

Am remarcat de la 
gazde pe Popa, mereu in 
„avanposturi" și iată 
reușesc șt goluri Dan- 
ciu, Rădos. Tanase și 
Răducănescu. Oaspeții se 
arată bine pregătiți șt 
antrenorii de la Deva — 
I. Stanca și N. Alexiuc 
u avut la adresa echi- 

■pei oaspete cuvinte de 
apreciere, subliniind că 
dacă se vor menține în 
forma actuală sunt ca
pabili să învingă la ba
rajul pentru promovarea 
în Divizia B Am reți
nut intervențiile foarte 
inspirate ale portarului 
Sandu care. în 3 situa
ții, a scos goluri ca si 
„făcute", focul precis și 
sigur al veteranului Nan, 
evoluțiile atacanților Mi- 
hăilă și Almășdn.

VEGA DEVA : Ciubota- 
riu. Fartușnic, Tănase, 
Voinca. Olteanu, Popa. 
Răducănescu, Dan Gabri
el. Rădos Danciu, Stan 
Au mai jucat Rahăvea- 
nu, Ghircău, Davidoni. 
Luca. Bcrindei, Dobrcsmi

A.S.A. AURUL BRAD: 
Sandii, Gomoi Nan Pol
uarea, Bolid. Mureșan 
Almășan. Filinaș, Bocșa. 
Mihâilă. Ungureanu. Au 
mal evoluat . Jolvinschi 
Tanc, Orbeanu. Lupea. 
Gabor. Văcaru.

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 23 FEBRUARIE 1997

1. Bologna — Udincse X

2. Cagliari — V erona 1
3. Fiorentina — Juventus X
4. Inter — Atalanta 1
5. Napoli ■— Sampdoria X
6. Parma ■— Lazio 1
7. Perugia — Milan 1
8. Roma — lleggiana X
9. Vicenza — Piacenza X

10. Brescia — Pescara 1
11. Lecce — Venezia X
12. Padova — Foggia X
13. Reggina — Bari X
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CENTRIFUGA IMPROVIZAȚIILOR
Cu ce anume ieșim în 

cal^a vremurilor ce vin, 
ca civilizație urbană? In
dividul creator este „în
carcerat" în propria sa 
ființă, într-o permanentă 
confruntare, duală, între 
propriul bine și propriul 
rău. El se exprimă întâi 
pe sine, apoi, conjugat, ca 
parte a comunității ime
diate și mai amplu, a li
nei națiuni, o exprimă im
plicit pe aceasta. In aceas
tă ipostază, o face supe
rior, moralmente, căci va
loarea creată de el devine 
monedă în „valuta" perenă 
a celei naționale. Ceea ce 
construiește este mesaj și 
moștenire.

Aceste simple figurații 
sunt necesare, ca preludiu 
la ceea ce dorim să co
mentăm aici. Recent, în
tr-o discuție inopinată cu 
domnii Remus Mariș, pri
marul Hunedoarei și cu 
Doru Gaița, senatorul, ac
tual de Hunedoara, eu vor
bind de pe poziția „sim
plului cetățean", am dorit 
să aflu care este optica 

• dlor privitoare la orașul 
nostru, sub aspectul con
jugat al clădirilor stereoti- 
pe, a celor vechi și degra
date, dar „salvabile", pre
cum și a valorilor urbane, 
în general, în perspectiva 
viitorului imediat.

„Tot ce facem noi, oa- 
hienii, poartă pecetea per
sonalității noastre. Insă, 
în regimurile trecute, am
prenta care s-a impus a 
fost a unei epoci, a unei 
ideologii autoritare, de an
samblu. Deci din tot ce s-a 
construit, doar parțial s-a 
concretizat pecetea indivi
dului, recte a creatorului, 
în viziunea acelui sistem". 
Este, deci, discutabil cât 
anume și ce avem de re
proșat, simplist, cutărui 
proiectant, executant, con
structor, din tot ceea ce a- 
vem azi, ca moștenire.

Am abordat problema ur

mătoare: noi, cetățenii — 
locatari ai blocurilor în ca
re am fost chiriași, ce pu
tem face, de-acum, pentru 
ca aceste locuințe, deci 
blocurile în întregul lor, 
să nu se degradeze și mai 
rău, ba, mai mult, să fie 
recondiționate, moderni
zate, cizelate estetic și 
funcțional? Nu cumva sun
tem niște pseudo-proprie- 
tari ?

„Există o lege a con
strucțiilor. Proprietarii au 
obligații clare și dacă s-ar 
trece la aplicarea legii, pu
țini am reuși să rezistăm

Risc să irit, dar eu așa 
sunt convins. Abilitatea a- 
cestei „oferte" „aproape 
gratuite" își arată colții a- 
bia acum, când ne dumi
rim. Căci cum vom putea 
noi, proprietarii, să refa
cem ce s-a degradat în ab
sența întreținerii normale, 
din alte motive, și cum 
vom putea să construim, 
prin conlucrare în bloc, 
asociații etc., acoperișurile 
necesare și estetic, dar și 
pentru a stopa degradările 
de azi și de mâine? De a- 
ceea, cu tot respectul, nu 
mă impresionează „dăr

Ecuația economic— 
politic —voință

celor cerute. (Domnul pri
mar afirmă că noi „am 
primit aceste locuințe gra
tis"). Deci sumele cu ca
re le.am cumpărat sunt, 
înțeleg eu, derizorii, modi
ce. Așa este, însă în vir
tutea sincerității adaug câ 
guvernul FSN ni le-a dat 
ca să se spele pe cap, ro
mânește vorbind, de niște 
vechi, acumulate degradări, 
de care sunt (au fost) res
ponsabile niște structuri, nu 
au fost investiții, deci fos
tul regim, comunist, de 
fapt, abdicase falimentar, 
de la obligațiile legale, 
contractualei Susțin că mă
sura împroprietăririi cu a- 
partamentele în care deja 
locuiam a fost electorală, 
populistâ și s-a mizat pe 
recunoștința noastră față 
de regimul postdecem- 
brist. Mai mult, majorita
tea acestor locuințe, făcu
te ieftin, fușerit, ca și in
stalațiile de la subsoluri, 
aducțiuni etc, au fost de 
mult plătite de noi, de pă
rinții noștri, în ani, poate 
chiar de două-trei ori! Deci 
le meritam de tot gratuitei

nicia" regimului postdecem- 
brist de a ne fi dat „aproa
pe gratis" locuințele. Ni 
s-a dat doar ce a mai ră
mas din dezastrul unor po
litici demagogice, medio
cre, iar în unele cazuri, car
tiere întregi de cocioabe pe 
verticală, din cele aban
donate în Hunedoara, De
va etc. Culmea, sunt legi 
care, deși aceste clădiri ab
jecte sunt goale, încă nu 
permit demolarea lor. Cos
tul „refacerii" unora, s-a 
văzut, este mare, nu me
rită să câj-pești cu sute de 
milioane.

Din dialogul cu domnii 
senator și primar, am în
țeles că pentru clădirile 
de patrimoniu ideea refa
cerii structurii și recondi- 
ționării fațadelor, cu res
pectarea originalului, este 
și ea spinoasă. A apărut 
(reapărut) proprietarul pri
vat. Primarul are doar pâr
ghia legii, aceea de a amen
da, dar nu statul e în drept 
să decidă în context. Deci 
sancțiunea este arma pri
măriei, altceva nu.

Nu ne doare soarta o-

mulul, nici a clădirilor? 
Păi ba da, ne doare, că 
așa-i... politic, numai că 
legea cutare, banii cutare, 
și veacul trec peste noi. 
Dar ideea unei coordonări 
estetice a construirii de 
către locatari, fiecare cum 
îl taie capul, „gustul" și 
banii, a balcoanelor pro
prii? Nu s-ar putea impu
ne o tipizare (diversificată, 
desigur, pe străzi, cartie
re) a balcoanelor, să nu 
fie haosul actual: ba se 
poate, dar proprietarii au 
drepturi inalienabile, se 
răspunde. Hunedoara are 
mii de meseriași, are tra
diție, doar că în acești nouă 
ani, cei ce produc în do
meniu, sunt numărați pe 
degete. în schimb, deținem 
recordul județean la buti- 
curil! Ieri, bombe și bom- 
bițe, azi și mai și, chiar 
dacă ceva mai elegante. Și 
(sigur) profitabile. Nimeni 
nu a investit in ideea a- 
cestor balcoane, balustra
de, care ar da alt aspect 
orașului. Majoritatea sunt 
din fier forjat sau beton, 
oribile, dărâmate, urâte. 
Consider că o societate cu 
asemenea obiect de produc
ție ar avea comenzi 20 de 
ani de-acum înainte!

încheierea e întrebătoa
re: care este soarta, vii
torul estetic și funcțional 
al urbei noastre? Ecuația 
invocată superb de dl se
nator, aceea dintre econo
mic — politic — voință, 
devine poezie. „Trebuie in
strumente", afirmă și dl 
•primar. Avem designer! 
proprii foarte buni, arhi- 
tecți, constructori, dar si
tuația s-a complicat și mai 
tare. „Adică, avem liber
tate,' dar fiind săraci lipiți, 
moștenitori vajnici ai tre
cutului multilateral —... re
zolvat, nu prea avem ce 
face cu ea, cu libertatea 
asta?"

EUGEN EVU
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ÎN CURÂND —
OLIMPIADELE 

NAȚIONALE
La etapa națională a o. 

limpiadelor școlare ce se 
va desfășura în perioada 
23—29 martie vor participa 
peste 7000 de elevi din toa
tă țara, dar și din diaspo
ra (la anumite discipline). 
Gazdă consecventă în ul. 
timii ani a câtorva olim
piade și concursuri la a- 
cest nivel, județul Hune, 
doara a ieșit în acest an 
din rândul organizatorilor. 
Fazele naționale ale olim
piadelor vor avea loc ast
fel; Limba română — lași, 
Matematică — Suceava, In. 
formației — Timișoara, Fi
zică — Oradea, Chimie — 
Slatina, Biologie — Brea
za, Geografie — Zalău, 
Limba engleză — Piatra 
Neamț, Limbile romanice 
(franceză, spaniolă, italia
nă) — Brașov, Limbi cla
sice (greacă, latină) — Bu. 
zău. Istorie — Brăila, Știin
țe socio-umane (Economie, 
Logică, Filosofic, Sociologie, 
Cultură civică) — Craiova, 
Psihologie-Pedagogie — 
Cluj-Napoca, Limba ger
mană (modernă) — Arad, 
Limba maghiară (maternă) 
— Tg. Mureș, Muzică — 
Reșița, Arte plastice — Ga. 
lăți, Religie — Alba lulia. 
Laureaților acestor con
cursuri le vor fi acordate 
•maximum 37 premii I (în 
valoare de 16 350 000 lei), 
436 premii II, 545 premii 
III și 1128 de mențiuni.

Foto : ANTON SOCACIHotelul Petroșani.

Clubul Ambasadorilor Hampshire în Hunedoara
Potrivit unui comunicat al Biroului de 

relații mass-media din cadrul- Consiliului 
Județean Hunedoara, de curând a luat 
ființă în județ un grup de reflecție numit 
„Clubul Ambasadorilor Hampshire în Hu
nedoara". Clubul își propune să promo
veze inițiativele de integrare europeană 
ale județului Hunedoara și să susțină cu 
prioritate întărirea relațiilor de partene- 
riat cu Comitatul Hampshire.

Conform Comunicatului de presă „clu
bul este deschis oricăror colaborări și

proiecte ce ar putea să servească accele
rării procesului de apropiere a județului 
nostru, și implicit a României, de valo
rile și sistemul democrației europene". 
Din grup fac parte importante persona
lități politice, exponenți de seamă ai vie
ții economice, ziariști și oameni de cul
tură.

Clubul Ambasadorilor Hampshire în 
Hunedoara speră ca această inițiativă să-și 
arate roadele cât mai curând și să se 
constituie într-un model de urmat și de 
alte județe sau organizații. (S.B.)

Muzeul Aurului Brad

După un
de existență

Trecând de puțin timp 
(în cursul anului trecut) 
pragul unui centenar de 
existență, Muzeul Aurului 
din Brad — o veritabilă 
bijuterie a Apusenilor — 
continuă să-și primească 
vizitatorii și, prin unici
tatea celor peste trei mii 
de eșantioane, să-i fasci
neze, să-i uimească. „Un 
muzeu fantastic, o expe
riență unică", sau „o co
lecție excepțională — un 
privilegiu să vizitezi un 
asemenea muzeu", sunt 
doar o parte din aprecie • 
rile ce-au rămas înscrise 
(recent) în paginile cărții 
de onoare de către oas
peți din țară și din străi
nătate.

Dincolo de acestea în
să valoarea colecției Mu
zeului din Brad (una din
tre cele mai vechi colec- 

din Europa) constă și 
caracterul ei didactic 

educativ pentru elevii 
studenții vizitatori,

ții 
în
Și 
Și
menționează dna Ana Ur- 
soi, tehnician geolog la 
Sucursala Minieră Brad 
și responsabil al colec
ției. Cu atât mai mult cu 
cât șanse de a îmbogăți 
colecția existentă sunt 
destul de puține, deoare
ce „bani pentru a achi
ziționa minerale nu a-
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vem, iar în mină acestea J 
se găsesc tot mai rar, în
deosebi cele cu aur na
tiv". De altfel, mai pre
cizează interlocutoarea 
noastră, tot ceea ce se 
găsește astăzi în cadrul 
muzeului provine 
donații, cel mult 
schimburi de eșantioane; 
după cum de-a lungul a- 
tâtor ani nu s-a înstrăi
nat nimic din cuprinsul 
colecției...

In felul acesta stând 
lucrurile, Sucursalei Mi
niere locale îi rămâne în 
continuare ca principal o- 
biectiv buna întreținere 
și amenajare a colecției 
și a muzeului, preocupare 
care și ea se realizează 
nu fără eforturi. Iar a- 
tunci când e cazul, să 
poată onora invitațiile la 
diverse manifestări de 
gen, cum ar fi vernisa
jul expoziției de minera- j 
le (din categoria pietre- * 
lor semiprețioasc și pre
țioase) organizată de Mu-

din 
din

I
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zeul Județean Arad la |
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sfârșitul acestei luni (26 
februarie), la care nu se 
știe încă dacă muzeul 
brădeari va putea parti
cipa...

A consemnat 
GEOKGETA BlRIA
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Ne cunoaștem copiii?
Această întrebare, a- 

dresată părinților, ar pu
tea să pară fără sens, 
considerându-se de la si
ne înțeles că părinții își 
cunosc copiii. Nici poi nu 
ne îndoim de acest lu
cru, ci rezerva noastră 
începe din momentul în 
care facem aprecieri asu
pra calității acestei cu
noașteri. Căci de obicei 
ea conține, cu voia dar 
mai ales fără voia noas
tră, o mare doză de su
biectivism. In general, pă
rinții „văd" proprii lor 
copii mai buni, mai fru
moși, mai dotați, decât 
sunt în realitate. încărcă
tura de subiectivism po
zitiv (căci există la unii 
părinți și subiectivism ne
gativ) este generată de 
dragostea lor față de co
pii.

Lipsa de obiectivitate 
în cunoașterea și aprecie
rea propriilor copii de
termină o bună parte din 
greșelile pe care părinții 
le fac în orientarea șco
lară și profesională a a- 
cestora. Pentru evitarea 
acestor greșeli și pentru 
a spori coeficientul de 
obiectivitate vom arăta 
câteva din criteriile pe 
care trebuie’ să le aibă 
în vedere părinții.

întrucât faptele
măsura capacităților noas
tre, este bine ca și pă
rinții să-și cunoască pro
prii copii pornind de la 
laptele acestora, adică de 
la rezultatele muncii lor 
de școlari. Iar aceste re
zultate „se măsoară" în 
școală cu notele. Notele, 
dar mai ales mediile, în
corporează judecățile de

sunt

valoare pe care profeso
rii le exprimă cu privire 
la activitatea copilului 
nostru Ele ne ajută să 
vedem care sunt dome
niile în care copilul ar pu
tea avea mai bune re
zultate după terminarea 
școlii.

In aceeași măsură, ca 
și notele școlare, activi
tățile desfășurate de co
pil în timpul liber, acele 
activități pentru care nu 
are nici o obligație,' dar 
pe care le desfășoară cu 
plăcere și chiar cu pa
siune, constituie un bun 
mijloc de a-1 cunoaște. 
De obicei, interesul și pa
siunea pentru o activita
te sunt indicatorii talen
tului, chiar dacă acesta 
nu și-a arătat încă roa
dele. Ceea ce în copilărie 
sau în adolescență este 
pasiune sau hobby, poate 
deveni în maturitate o 
profesiune vocațională 
desfășurată, dacă acea pa
siune este bazată pe ta
lent și dacă este culti
vată. Vizitarea expoziții
lor, organizate de școli 
la sfârșitul anului, i-ar 
putea edifica pe unii pă
rinți asupra unor calități 
pe care nici nu le bă- 
nuiseră la copiii lor.

Ideea pe care am do
rit s-o .facem clară în ce
le de mai sus a fost a- 
ceea că ne putem cunoaș
te copiii nu contemplân- 
du-i ca pe un tablou, ci 
urmărindu-le activitatea 
lor multiplă ca școlari, 
precum și 
cesteia.

rezultatele a-
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univ. dr. 
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D-ale... 
bacalaureatului

Potrivit noii metodolo
gii de organizare și deșfă- 
șurare a examenului de 
bacalaureat, elaborată de 
Ministerul învățământului, 
candidații (promovați ai 
ultimei clase de liceu) se 
vor putea prezenta la sus
ținerea acestui examen de 
cel mult trei ori. Cei care 
nu vor promova examenul 
vor primi, la cerere, certi
ficatul de absolvire și o 
copie după foaia matrico
lă; iar celor promovați li 
se va elibera diploma de 
bacalaureat și, după caz, 
atestatul profesional (la 
care candidații vor susți
ne probe practice de spe
cialitate). Absolvenții șco
lilor normale, profilul în. 
vățători-educatoare (prima 
promoție cu această specia
lizare), spre deosebire de 
anii trecuți, vor avea ca’ 
probe de examen: limba și 
literatura română — oral, 
pedagogie preșcolară și 
școlară și probleme de 
psihologia copilului — scris, 
matematică — scris, o dis
ciplină la alegere — oral. 
Proba practică va fi com
pusă dintr-o lecție finală 
la disciplina din planul de 
învățământ al școlii prima

re ș! o activitate comună 
finală din planul de în
vățământ preșcolar.

Examenul de bacalaureat 
se va desfășura astfel: 14
— 20 iunie — . înscrierea 
candidaților, 21 și 22 iunie
— examinarea orală la lim
ba și literatura română, 23 
și 24 iunie — examinarea 
orală la limba și literatura 
maternă (în cazul minori
tăților naționale), 25 și 26 
iunie, examinarea orală 
sau, după caz, proba prac
tică, la alegere, Ia unul 
dintre obiectele de studiu, 
altul decât cele obligatorii 
sau decât cel ales pentru 
30 iunie; 27 iunie — lucra
re scrisă la limba și lite
ratura română, 29 iunie — 
lucrare scrisă la limba și 
literatura maternă, 30 iu. 
nie — lucrare scrisă, în 
funcție de profil, la unul 
dintre obiectele de studiu 
(matematică, fizică, chimie, 
prima limită străină, lim
ba latină, istorie, biologie); 
lucrare scrisă, la alegere, 
la unul dintre obiectele de 
studiu de cultură genera
lă din profilul opus, din 
materia clasei a XH-a; 4 
iulie — afișarea rezultate
lor.

UN FAPT ÎMBUCURĂTOR

Delincvența juvenilă 
în Valea Jinlui
este în scădere!
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G E L U,
„Cum să reușești în viață ?”
Există multe rețete, gata făcute, cărți, o întreagă 

bibliografie care te îndeamnă, te îndrumă, îți dă 
sfaturi cum să reușești în viață.

In vremea adolescenței și eu citeam tot felul de 
articole, broșuri, cărți despre cum să-ți educi voin
ța, cum să devii un om cu „voință de fier". Ca acum / 
să aflu că, de fapt, „voința" nu există, că ceea ce i 
tu numești „voință" sunt motivațiile tale interne și J 
stilul tău cognitiv. Aceasta înseamnă că nu există ) 
rețete universale, precum nici omul nu este una din i 
miile de exemplare ale unui model, ci fiecare sun- ’ 
tem unici. Există diferite tipuri, temperamente, sti- j 
luri cognitive. Acestea, la rândul lor, sunt atât i 
înnăscute, cât și influențate de mediul în care per- ; 
’■oana a crescut, felul în care a fost educată, de 1 
oate întâmplările trăite în viată.

Vezi, de aceea eu privesc cu scepticism acele 
rețete, cărți, care te îndrumă cum să reușești în 
viață. Ele îmi par precum menționarea ingredien
telor pe ambalajul de ciocolată. Lipsesc tocmai can
titățile din fiecare ingredient și fără a ști exact cât 
se pune și care se pune întâi, nu vei obține același 
rezultat ca cel din ambalaj.

Precum fiecare om este unic, am putea spune
— exagerând puțin — .că pentru fiecare există o 
rețetă specială de a reuși în viață, pentru că fiecare 
om trebuie să reușească în viața lui și reușita este 
înțeleasă diferit de diferite persoane. Reușita este 
și a lua Premiul Nobel și a găsi un post bine plă
tit, nu-i așa ? însă depinde pentru cine.

Cred că ar trebui să pornești de la întrebarea :
— Ce înseamnă pentru mine reușita

Apoi, scrie-mi.
în viață ?

INA DELEANU
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Un gând și o poantă
• „La cea mai mică izbândă a faptelor sau a 

spiritului nosțru, să nu ne îngâmfăm cu o neiertată ză
dărnicie; să înțelegem totdeauna unde ne aflăm, cât 
am lucrat, căt avem de lucrat pentru a ajunge la 
scopul dorit și a merita de a fi trecut cu semnul 
recunoștinței în analele lucrurilor omenești".

A.D. XENOPOL
• Un vânător se întoarce mai repede acasă. 

Soția, grijulie, îl întreabă :
— Ce s-a întâmplat dragule..., ai terminat car

tușele ?
— Nu, a răspuns amărât soțul, am terminat 

câinii !

Acest elefănțe] de pluș se află în vitrină la Li
brăria Gh. Lazăr din Deva.

— Referitor Ia preț... se pot spune multe...
Folo: ANTON SOCACI

Despre ceea ce înseam
nă în prezent delincvența 
juvenilă în Valea Jiului a 
avut amabilitatea să ne 
spună câteva chestiuni dl 
loan Draia, prim-procuror, 
Parchetul de pe lângă Ju
decătoria Petroșani. Iată 
în esență opinia sa.

In discordanță cu alte 
regiuni din țară, datele 
statistice și operative re
levă o substanțială scădere 
a infracționalității în rân
dul minorilor. în sprijinul 
acestei afirmații pledează 
faptul că în anul 1996 au 
fost cercetați pentru di- 
fefite infracțiuni un număr 
de 241 de minori, dintre 

.aceștia fiind trimiși în ju
decată 151. De remarcat că, 
în urmă cu un an, au fost 
cercetați 338 de minori, 203 
fiind trimiși în judecată. 
Gu toate acestea trebuie ■ 
spus că nivelul infjacțio. 
nalității în rândul mino
rilor este la un nivel ri
dicat. în cele mai frecven
te cazuri, aceștia sunt an

trenați în câmpul infrao.) 
țional al infractorilor ma
jori.

In marea lor majoritate, 
minorii infractori provin 
din familii cu mari caren
țe de educație, cu părinți 
separați în fapt sau divor
țați, incapabili să asigure 
supravegherea acestora. A- 
proape toți minorii infrac; 
tori au abandonat școala, 
fiind printre ei unii care, 
în mod paradoxal pentru 
zilele noastre, nu știu de
cât să-și semneze numele.

Familia și școala nu co
laborează în aceste condiții 
și nu pot asigura inserția 
socială a acestor minori. 
Apoi, o problemă deosebi
tă pe linie de minori o 
constituie „copiii străzii”, 
din rândul cărora se recru
tează infractorii de mâine 
și pentru care nu s-au gă
sit cele mai adecvate mij
loace din partea organelor 
abilitate pentru ocrotirea, 
educarea și reinserția lor 
socială. (V.N.)

DRAGOSTEA ÎN PROVERBE
• Cine iubește se teme.
• Dragostea e un simțământ plin de teamă chi

nuitoare.
• N-am mai văzut femeie/ Să lase voinic să pieie.
• Unde este frică nu încape dragoste.

Proverbe românești
• Dragostea e ca lancea lui Ahile care rănește 

și vindecă.
• Dragostea face să se schimbe de nenumărate 

ori curajul.
e Dragostea-i face pe fricoși îndrăzneți.

Proverbe franceze
• Dragostea nu poate fi amestecată cu teama.
• E mai bine să fi iubit decât temut.
• Nu va fi iubit cel fără curaj.

Proverbe italiene
• Dragostea a făcut eroi, dar mai ales proști.

Proverb scandinav
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I RESTRICȚII ÎN TRANSFERAREA !
ELEVILOR DE LA O ȘCOALĂ | 

LA ALTA j
| începând cu trimestrul al Il-lea al acestui an J 
' școlar, în transferarea elevilor de la o școală la alta | 
I se va ține seama de noile precizări ale Direcției I 
. Generale a Învățământului Preuniversitar din ca- J 
I drul Ministerului Învățământului (până la intrarea | 
• în vigoare a noilor regulamente școlare). Conform » 
(acestora, nu mai sunt posibile transferările elevilor I 

din clasele a IX-a și a XlI-a (a XIII-a la liceele ’ 
J pedagogice, teologice și la seral). Totuși, situațiile | 
| de excepție vor putea fi rezolvate cu acordul di- J 
' rectorilor celor două unități de învățământ, avizate k 
| de inspectoratele școlare și aprobate de M.î. Pentru I 
' elevii celorlalte clase a X-a, a Xl-a și a XIII-a (pe- J 
| dagogic, teologic și seral) și ai școlilor profesionale | 
J transferarea în cadrul aceluiași județ se realizează » 
Icu acordul conducerii celor două unități de învă- I 

• țământ, iar dintr-un județ în altul este necesar și , 
J avizul inspectoratelor școlare. |

La începutul lui ’96 Sil- 
verchair a fost invitat de 
Red Hot Chilli Peppers să 
cânte in deschidere la tur
neul american de promo
ție a albumului „One Hol 
Minute''. Turneul a fost o 
reușită, grupul făcându-și 
numeroși fani în America. 
Revista Rolling Stone a 
clasat Silverchair pe locul 
2 la categoria best new 
commer în clasamentul fi
nal pe ’95. Redactorul Je
remy Sheaffe (Metal Ham
mer) s-a deplasat la Ade
laide pentru a le lua un 
amplu interviu. Cu acest 
prilej Chris Joannou afir
ma: „Dacă am fi mai bă
trâni poate am aprecia mal 
mult ascensiunea rapidă a 
grupului nostru. Dacă Sil

verchair se destramă nu 
voi mai cânta ci mă voi 
face mecanic auto". Ben 
Gillies spune: „înainte de 
a cânta în Silverchair vro
iam să mă alătur tatălui 
meu la firma lui de insta
lații tehnico-sanitare. A- 
cum aș dori să urmez un 
curs de inginer de sunet". 
Daniel Johns a declarăt: 
„Nu ne-am gândit nicioda
tă la bani sau căt vom câș
tiga. Ne cunoaștem de la 
5—6 ani și am cântat îm
preună ca să ne distrăm. 
Sunt multe trupe de vârsta 
noastră de care nu a auzit 
încă nimeni, ele repetă în 
garaje și nu au bani ca să 
cânte intr-un bar sau pe 
o scenă. Așa eram și noi 
la început, însă am avut

Noul val Grunge (II)
un noroc imens, dacă nu 
câștigam acel concurs ră
mâneam și noi un amărât 
garage-band care până la 
urmă dispărea".

MUSiC BOX
După câteva turnee prin 

Europa și participarea la 
Donington Monstdrs Of 
Rock ’96, grupul s-a retras 
în Festival Studio din Syd
ney pentru a înregistra 
piese noi. Finalizarea și 
mixajul albumului au avut 

loc la Sountrack Studios 
din New York. Producă
torul albumului freak
show" este Nick Launey, 
cunoscut pentru colaboră- 

rile cu grupurile PIL, Kil
ling Joke și Gang Of Four. 
Intr-un interviu, Gillis 
spunea; „Lucrurile au fost 
mai complicate cu acest al
bum deoarece nu trebuia 
să-l scoatem așa de repe
de. Ne-au trebuit trei săp. 

tămâni ca să-l înregistrăm 
și zece zile ca să-l mixăm. 
Când am intrat în studio .- 
cu Launay eram nervoși 
deoarece știam ce discuri 
a produs și de aceea lu
cram sub presiune. Apoi 
ne-am dat seama că este 
un tip excelent și lucrurile 
s-au mai îndreptat. Freak
show este un album expe 
rimenlal, nu este concep
tual însă va plăcea fanilor. 
Multe piese sunt elabora, 
te și cred că va fi greu 
să le reproducem live".

Apărut pe piață in luna, 
februarie ’97, noul album 
al grupului Silverchair s a 
clasat pe locul 23 in re
vista Rock Hard -primind 
50 de puncte dm parter 
cronicarilor. Albumul 

„Freakshow" cuprinde ur
mătoarele piese: No Asso
ciation/ FreakJ The Doort 
Abuse Me/ Lie To Mei 
Slave/ Cemetery/ Rosesf 
The Closing/ Pop Songf 
For Us Rejects/ Learn To 
Hate/ Petrol And Chlorine 
și Nobody Came.

Având in vedere că pri
mul album al tecnagers-ilov 
australieni s-a vândut în 
trei milioane de exempla
re este firesc ca noul al
bum Freakshow să depă
șească rapid un milion de 
exemplare vândute, Silver
chair reușind astfel să a- 
lingă rapid statutul de 
rock-star.

va urma -.

IIORIA SLBEȘAN
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CUVÂNTUL LIBER(: o t i d i a n < i rid e p e rid e n t

Omul veșnic
Recent într-un grup de 

oameni din Hunedoara 
se, vehiculau niște teorii 
interesante bazate oare
cum pe preceptele bibli
ce Prima dată am cre
zut că este vorba proba
bil despre câțiva scctanți 
împătimiți in credința lor,

putut 
contrariu. 

, pensio- 
căutau 
mulți-

I 
I 
I
%

I

adunați sub același semn, 
dar ușor ne-am 
convinge de , 
Acești oameni, 
nari, filbsofau, 
răspunsuri la o 
me de probleme ale c- 
xisțențci; cum s-ar zice, 
erau dornici să afle mie
zul lucrurilor tăinuite, 
Statornicite cu atâta străș
nicie în lumea aceasta, 
credem, de o forță di
vină. In căutările lor fi- 
loSofale, pprncau de la 
rtdiuni Simple dat în
cărcate de adevăr. „Eu 
sunt veșnic. în lumea 
asia", venea ferm ideea 
dini Petru Doroncca, a- 
nimatorul grupului, ceea 
ce pentru ceilalți de a- 
ISturl părea o utopie. 
Cum era firesc la ase
menea , ocazii, peste a- 
ceste cuvinte venite par
că de aievea s-a 
nut tăcerea unor 
grele de reflecție 
că Deodată, 
mister, unuia 
cat" mintea
formidabil 
„Toți suntem 
fttmba astă, 
prin copiii noștri o veș
nicie". Foarte frumos 
sdus și la momentul po
trivit. lată, am. zis, pia
tra filosofală a înțelep
ciunii omenești simplu 
zămislită în cuvânt și a-

aștcr- 
clive 

adân- 
prin 

„puș-
ca

z-a 
dezleaând 

minunea : 
veșnici în 
Noi trăim

plicată concret în viață 
ca un adevăr axiomatic. 
De aici am ințples per- , 
fect de bine că filosofia 
nu-i numai apanajul în- 
vățaților în domeniu, ci î 
că în ea își vâră mintea | 
iscoditoare de multe ori ' 
și oamenii simpli, ani-1 
mâți de idei mari. De . 
fapt, dl P.D. șl-a conți- I 
TLUClt nPXtincih^rif firul

!

I* 
I
%

I

I

nuat nestingherit firul 
povestirii despre copiii 
săi, oameni destoinici 
într-die construcției. Spu
nea cu mândrie că are 
doi copii ingineri con
structori cu care se, fă
lește întotdeauna în fa
ța semenilor săi. Iar a- 
ceștia, la rândul lor, au ! 
fiecare câte doi copii. | 
„Sunt mulțumit că am ’ 
patru nepoți ca florile, î 
trei sunt elevi la gimna- I 
ztn și unul dcia este e- J 
lev de liceu. Tot.i învață ’ 
bine". Astfel, stând și j 
ascultând povestea „vie- ' 
ții veșnice", ne-am amin
tit de Rebrcanu și ope
ra scț, în care un perso
nal de-al său fiind în
trebat la un jnoment dat 
de ce au maierenii (Ma- 
ieru) copil mulți, răspun
de prompt: „Ca să li sc 
veșnicească numele", tn- 
tr-adevă, am spus, co
piii buni sunt podoaba 
părinților precum fruc
tele pomului reprezintă 
același lucru pentru pom, 
iar In despărțirea de a- 
cel grup ne-am zis în 
sinea- noastră: „Să fim 
fericiți că existăm veș
nic pe-accst Pământ !”

VALENTIN BRETOTEAN
• »
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I
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1
ț cu sediul în Geoagiu-Băi, str. Vilelor, nr. 7 *
* organizează concurs pentru ocuparea postului * 

de director economic în data de 12. 03. 1997. * 
Informații la sediul societății sau la tele-*

♦ I 
4 I 
4 I 
4 
I

S.C. GERMISARA S A U i

* I*
+ fon 648124.
♦ -
i

L
*?*

j sâmbăta și duminica.
* '
! BANCA TRANSILVANIA

CHIOȘCUL RAPSODIA
din piața agroalimentară Dacia, din Deva 

de la populație STICLE i 
mai avantajoase prețuri. [ 

orele 7—20, inclusiv 
(8441)

Achiziționează 
BORCANE la cele

Program zilnic, I
4I•
I*
i♦
I

• ---------------------------------- - 1

* PARTENERUL IDEAL PENTRU AFACERILE ' 
*D-STRĂ, VĂ OFERĂ SERVICII DEOSEBIT [• - _ -DE OPERATIVE -1

• Operațiuni de cont curent pentru per-1
* soane fizice și juridice, fără perceperea vre- 1
* «ț comision la încasări; •

• depozite la vedere si la termen în lei »
J și valuta ; »

• acordarea de credite în lei și valută pen- •
l tru persoane juridice în condiții avantajoase ;» 
J • trimiterea de scrisori de garanție în lei» 
1 și valută ; r

• deschiderea
j derulării lor ; 
j • emiterea de
J • depozitarea , .
«obiecte și alte valori de tezaurizat;

• sistem automat pentru informații ban-

i unui P I* I „ 
r

•1
• trimiterea de scrisori de garanție în lei»

de acreditive si urmărirea» 
I N-1 

de î
i

■ . - - *

• sistem automat pentru informații ban- 1
1 care — VOICE TELLER; 1
* • cecuri de călătorie American Expressl
* și Thomas Cook ; ♦

• primirea și remiterea incasso-urilor do.
| cumentare; *
* • elaborarea sau participarea la elabora-»
* rea studiilor de fezabilitate ; f

• consultanță, asistență, economico — *
ț financiară, alte servicii bancare. f

scrisori <le bonitate ; 
și păstrarea in tezaur

I
i
*

I*
I
I
*

I*
I*
I%
I
*

I*
I
*

I*
I
*

I
*

I
*
| din stoc !
*

I
*

I
I Birouri:

I
I
«

I

ANUNȚ®" I
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pes- j 

carilor Sportivi Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. G. Coșbuc, nr. 21, vinde autofurgonetă TV 
în slare bună, poate fi văzută la sediul 
BADPS Deva, str. Gojdu, nr. 79.

Alte informații Ia sediul A.J.V.P.S. Hu
nedoara.

%

I*
I
*

I

vă oferă:

peste
sortată de 
parenți de 5—10 kg);

— cămăși, treninguri, bluze,
couri

— pulovere, geci
— sacou ri. baloane, paltoane t.-.
Toate sortimentele de sezon disponibile

it* de sortimente de 
cea mai bună calitate

îmbrăcăminte 
(in Șaci trans

pantaloni, tri-

NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE!
• baloți mari, nesortaț presați între 350— 

400 kg.
ALEGEȚI CALITATEA !

luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj Napoca 
str luliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493. 
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți! 

| Depozit:

I
I
I tat !

«r

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

♦

I
a

I

I
I
i
a

I 
I
a

I
«

I
I
*

I
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I
I
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î DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII

j HUNEDOARA DEVA
I
I _____________________î acces pentru serviciul telefonic internațional cu destinația REPUBLICA
• CEHĂ si REPUBLICA SLOVACĂ, după cum urmează :
I
ii

Iw
IwI

ANUNȚ

începând cu data de 01 MARTIE 1997

Ă
se vor schimba codurile de

COD DE ȚARĂ
EXISTENT NOU

REPUBLICA CEHA 42 420
REPUBLICA SLOVACA 42 421
Codurile de zonă și numerele de apel ale abonaților nu se schimbă.

i 
I 
I w 

Iw
I*
I 
I
Iw
I
*

I*

„CREFIT BANK“ DEVA
VINDE LA

UCITAT1E PUBLICA
Cfi VA AVEA LOC ÎN DATA DE 28. 02. 1997, 
ora 10, LA JUDECĂTORIA HUNEDOARA, 
BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC:

— fabrică de bere, capacitatea 1300 1/zi, 
situată în Hunedoara, str. G. Encscu;

— spațiu comercial, situat în Hunedoara, 
bdul Dacia, nr. 38, parter;

— casă proprietate personală, situată îp 
Hunedoara. Al. Oborului, nr. 19.

Informații suplimentare la tel. 054/211853.

T
DugAsuccesul TnreqisiraL/'U edițiile-

’ «BUCUREȘTI «TlMlS «BRAȘOV
• ORADEA . SATU-MARE • ARA6
ACUM aii început înscrierile la: ‘DOLJ

DEVA»JUDEȚUL HUNEDOARA 1997
a doua bază de date din lume, după anuarul telefonic;
un instrument modern de informare, cea mai corectă bază de dnte zona1... d Romania; 
informații utile din toate domeniile de activitate,
suport publicitar unic si continuu - circa 360 zile de an,
CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ!
CÂUTAȚI-NE AZI, MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CĂUTAȚI! 
Sunați zilnic, între orele 10-12 , la telefon:. 230784

PROTEjAȚ’-VA ECONOMIILE!
BANCA ROMÂNA PENTRU DEZVOLTARE

Vă asigură această protecție prin dobânzile oferite la depozitele pe termen.
— ÎN PROCENTE PE AN —

CATEGORII DE CUENȚI TERMENUL

30 zile 60 zile 90 zile 180 zile 270 zile 365 zile

expirarea termenului

1. PERSOANE FIZICE
— In cazul plății dobânzii la

— intre-100 mii — 500 mii Ici — 113 114 115 116
— între 501 mii — 2 mii. lei — 115 116 117 118

• — peite 2 mH. lei — ae 117 118 119 120
— In cazul plăfii dobânzii lunar' «5 86 87 88 89 90

Suma minimă a depozitului este de 100 mii lei.
PERSOANE JURIDICE
— Cu plata dobânzii la

expirarea termenului 70 71 72 73 74 75
Suma minima a depozitului S mtHopne lei.
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DIN ȚA\RÂ Șl DIM LUME
Regele Mihai va reveni vineri in România

Biroul de presă al MS 
Regelui Mihai a trimis, 
sâmbătă, agenției MEDIA
FAX următorul comuni, 
cat

„Majestatea Sa Regele 
Mihai 1, însoțit de Ma
jestatea Sa Regina Ana, 
se va întoarce în țara 
Sa cu ocazia unei prime 
șederi la București. A- 
ceasta se va desfășura 
de vineri 28 februarie 
până miercuri 5 martie, 
după un program ale 
cărui coordonate princi.

pale sunt următoarele:
Vineri, 28 februarie 

1997: 13.45 — sosire la 
Aeroportul Otopeni, cu 
cursa Air France de la 
Paris: 14,45 — plecare 
la Vila Elisabeta: 17,00 

depunere de coroane 
la Monumentul Eroilor 
Revoluției. Piața Univer
sității;

Sâmbătă 1 martie 1997: 
audiențe și întâlniri pri. 
vate:

Duminică 2 martie 1997: 
10,00 — participarea la

Slujba de la Patriarhie;
16.30 — depunere de co
roane Ia statuia lui 
neliu Coposu;
— Luni, 3 martie 
9,00 — plecare 
Curtea de Argeș; 
—15,00 — reculegere în 
biserică; după — amiază
— întoarcere la Bucu. 
rești;

Marți, 4 martie 1997 :
15.30 — depunere de 
coroană la Mormântul 
Soldatului Necunoscut;

Miercuri, 5 martie

Cor-

1997: 
spre 
14,00

1997: vizită privată cu J> 
mașina în câteva locuri *' 
din București și împre- ]I 
jurimi, cunoscute de Ma- < [ 
jestatea Sa Regele; 14,00 !; 
— sosire la Aeroportul 1 [ 
Otopeni; 15,05 — pleca. ’> 
rea la cursa Air France <! 
spre Paris. !;

Guvernul Ciorbea a • [ 
anulat, vineri, un decret J • 
al guvernului Groza, din ]! 
1948, prin oare Regelui J! 
Mihai i se retrăgea ce- < 
tățenia română. ' •

I
Mesajul Majestății Sale Regele Mihai I către Țară:

Români,

Peste câteva zile mă 
voi găsi din nou printre 
voi, reintegrat în drep
turile și obligațiile mele 
de Român. Așteptarea 
întregii mele vieți este 
astăzi răsplătită.

Datorez acest fapt ac. 
'■'unii Președintelui Con. 

.ntinescu. Primului Mi
nistru, Guvernului, Par. 
lamentului, intelectualilor 
și vouă, tuturor, care ați 
desăvârșit restabilirea 
Democrației în Țara

noastră.
Tuturor vă exprim re

cunoștința mea.
Astfel, țara noastră iese 

din ambiguitate care n-a 
încetat să tulbure iden. 
titatea și unitatea noas
tră națională.

Calea este deschisă 
către mobilizarea ener
giilor noastre, ale tutu
ror, fără excepție și fără 
excluderea nimănui.

Pentru că rămân cre
dincios jurământului pe 
care l.am depus atunci 
când am devenit Rege,

tutu-

îmi 
astăzi

nu aparțin nici unui 
grup, nici unui partid, 
dar aparțin vouă 
ror.

Acest jurământ 
impune să nu ridic
nici o chestiune consti
tuțională sau materială. 

El îmi Impune, de a. 
aemenea, să mă pun în 
întregime, prin prezența 
mea în Țară și în stră
inătate, în slujba efor
tului național care este 
întreprins cu curaj, cinste 
șl vigoare de către cel 
pe care l.ați ales.

Secretarul general 
PUNR, Ioan Gavra, 
■nă că înlăturarea 
Jheorghe Funar de 
conducerea PUNR a
ieterminată de faptul că 
acesta a acceptat să fie 
„o victimă a soției sale, 
?are nu are discernământ 
politic și reprezintă un 
oericol public**. loan Ga
vra a declarat că momen
tul politic al lui 
i trecut, dar că el

Nimic nu trebuie să 
tulbure voin|a voastră 
de a construi in sfârșit 
q viată mai bună pen
tru fiecare dintre voi.

Vin către voi nu 
a lua, ci pentru 
ruj, nu pentru a 
ci pentru a uni.

Vin înspre voi 
a vă ajuta, prin efor, 
turile mele asociate cu 
ale voastre, pentru a 
ieși din nenorocirile tre
cutului.

Așa săi ne ajute Dum
nezeu!

pentru 
a dă- 
diviza.

pentru

r

I 
ii

■

I !•

Poziții ale U.D.M.R.
Liderul UDMR, Marko 

Bela se așteaptă, prin 
debarcarea lui Funar, la 
„o schimbare radicală a 
poziției PUNR". Liderul 
maghiar consideră că 
„suspendarea și, probabil, 
eliminarea lui Funar ar 
fi benefică pentru viața 
politică românească". Mar
ko Bela și-a argumentat 
afirmația declarând că 
Gheorghe Funar a inel 
tat forțele politice pe 
plan intern, iar „în ex
terior a contribuit la de
teriorarea imaginii Româ 
niei“.

Liderul UDMR, Marko 
Bela, consideră că „pre. 
tențiile și revendicările** 
președintelui onorific al 
Uniunii, episcopul Laszlo 
Tokes, în numele minori, 
lății maghiare din Romă 
nia, au caracter personal. 
Președintele UDMR a de
clarat, duminică, agenției 
MEDIAFAX că a aflat

din presă de propunerea 
episcopului Tokes, tăcută 
Guvernului României și 
nu direct de la acesta, 
Marko Bela a afirmat că 
multe din cele 25 de re
vendicări formulate de 
Tokes se regăsesc și în 
programul UDMR și în 
programul Guvernului. El 
nu a comentat motivele 
care 1 au determinat pe 
episcopul Tokes să dea 
publicității aceste reueita 
dicări, subliniind faptul 
că acestea constituie „a 
propunere personală a. 
dresată Guvernului". Pre 
ședințele de onoare al 
UDMR, episcopul Laszlo 
Tokes, a avansat, pe 14 
februarie, conducerii U- 
niunii un set de 35 de 
„pretenții și revendicări", 
cuprinzând „Revendicările 
și așteptările comunității 
maghiare din România 
față de guvernul domo.- 
cratic al României".

Confiscări la punctele 
de frontieră

al 
afir- 

lui 
la 

fost

Momentul politic 
Funar a trecut in 

Ga.

• .a.a.a.a

Funar 
nu a

înțeles acest lucru la 
timpul potrivit. „Funar nu 
a condus efectiv partidul. 
El a promovat o imagine 
negativă a partidului, care 
este considerat ultranațio- 
nalist. Nu se mai putea 
continua situați? de a

lacoresponda de la Cluj 
București prin intermediul 
unor comunicate", afirmă 
secretarul general al 
PUNR. El a mai declarat 
că principala cauză a sus.- 

a 
în-

pendării președintelui 
fost nerespectarea și

călcările frecvente ale sta
tutului acestui partid, mai 
ales numeroasele declara, 
ții personale făcut 
numele partidului.
vra susține că după sus
pendarea lui Funar ima. 
ginea PUNR în țară și 
străinătate se va schimba 
în bine și că timpul co
municatelor șocante șl 
imprevizibile a fost de. 
pășit.

La punctele de control 
pentru trecerea frontierei 
a fost confiscată de la 
începutul anului 1997 su
ma de 540 518 de dolari 
și 130 263 de mărci, din
tre care 427 790 de do. 
lari și 62 770 de mărci 
numai la punctul de con
trol București — Otopeni, 
informează Poliția de 
Frontieră. La 22 februarie,

polițiștii de frontieră cm 
găsit, la controlul efectuat 
la ieșirea din Uomâiua, 
ascunși în mânerul unei 
genți de voiaj, ce apar-; 
tinea chinezoaicei Caixbuj 
Xiang, suma de 16 400 
dolari și 500 mărci. A_ 
ceasta a primit o amendă 
de un milion de iei, ia» 
banii au fost reținuți In 
vederea confiscării.

« • • » • «•'•«a,». • «

Protestele detinut'lor* >

din penitenciarele 
românești au încetat

Protestele deținuțiior din 
penitenciarele din Româ- 
ria au încetat, începând 
le duminică, a declarat 
igenției MEDIAFAX ge
neralul loan Chiș, șeful 
Jirecției Generale a Pe. 
ytenciarelor (DGP). De 
Uni, deținuții își vor re- 
ua activitatea productivă 
;i vor fi reluate prezen- 
ările la instanțele de ju. 
lecată în funcție de ci- 
ațiile și de noile termene 
itabilite. De asemenea, 
lispozitivele de pază în- 
ărite vor fi reduse la e. 
ectivele obișnuite. „Con- 
iderăm că aducerea la 
:unoștința opiniei publice 
i doleanțelor și a propu- 
îerilor deținuțiior a fost 
le natură să dezamorseze 
icțiunile de protest ale 
ieținuților**, a declarat 
>entru MEDIAFAX gene 
•aiul Chiș. Interpretarea 
orectă a articolelor 59 
i 80 din noul Cod Penal 
i fost comunicată tuturor 
lenitenciarelor și prezen- 
ată deținuțiior. Generalul 
'hig consideră că prin 
ipariția noii legi a exe- 
utirii pedepselor și prin 
nodificările care vor fi

făcute Codului Penal se 
va realiza „o întărire a 
ordinii și disciplinei din 
penitenciare, o umanizare 
a relațiilor cu deținuți! și 
o descongestionare trep. 
tată a efectivelor de puș
căriași din penitenciare**.

Conducerea DGP a or
donat ca în următoarele 
zile să fig studiate ca
uzele, împrejurările și 
modul de manifestare a 
deținuțiior și să se stabi
lească procedurile de dez
amorsare a unor astfel 
de situații Propunerile, 
urmează să fie aduse la 
cunoștința ministrului Jus. 
tiției, Valeriu Stoica. Din 
17 februarie, cei 3 500 de 
deținuți din Penitenciarul 
Jilava au intrat în refuz 
de hrană. Ei s.au declarat 
nemulțumiți de condițiile 
din penitenciar și de fap
tul că vechiul Parlament 
a modificat articolele din 
Codul Penal privind li. 
berarea condiționată a 
deținuțiior. Pe parcursul 
zilelor următoare, deținuții 
din alte șase penitenciare 
s-au solidarizat cu acți
unea de protest a celor 
din Jilava.

NATO acuzată că 
intenționează să preia 

controlul asupra 
arsenalului nuclear

rusesc
Ministrul rus al Apără, 

rii, Igor Rodionov, a a- 
cuzat, duminică, NATO 
că urmărește ' să treacă 
armamentul nuclear rus 
sub controlul unei comi
sii internaționale de su. 
praveghere, relatează RE
UTER. In discursul anual 
prilejuit de „Ziua Apă
rătorilor Patriei**, Rod io. 
nov a recunoscut că ar
mata supraviețuiește din 
„rezervele de urgență" și 
că aproximativ jumătate 
din rezervele de alimente 
și oombustibil au fost deja 
folosite. El a adăugat că 
un mare număr de ofițeri 
cărora le expiră contrac
tele de muncă în cursul 
acestui an nu intențio
nează să și le prelun

gească. Rodionov a spus 
eă Occidentul încearcă 
să se folosească de pro
blemele cu care se con
fruntă armata rusă pentru 
a aduce arsenalul- nuclear 
al acestei țări sub control 
internațional. „Americanii 
trasează o linie între Ru
sia și Ucraina. Dacă, în 
aceste condiții, ne pier
dem ofițerii, iar NATO 
se apropie de frontierele 
Rusiei, intenția Alianței 
de a trece forțele strate. 
gice ruse sub control in
ternațional devine extrem 
de reală", a spus mi
nistrul Apărării. Rodionov 
a criticat Kremlinul pen. 
tru că ascunde starea a- 
larmantă în care se află 
armata rusă.

MEDIAFAX

O mașină albă, ornată 
cu panglici negre și gal
bene, culorile doliului la 
chinezi, l-a transportat pe 
Deng pe ultimul drum, 
către cimitirul Bahanshan. 
Traseul a fost păzit de 
mai multe sute de poli
țiști. In fața cimitirului 
așteptau mai multe mii 
de muncitori, aduși cu 
autobuzele de la uzinele

niți în jurul lui Jiang 
Zemin, secretarul general 
al Partidului Comunist 
Chinez și succesorul de
semnat. de însuși Deng. 
Potrivit analiștilor politici 
chinezi. însă, pe fațada 
aceasta de aparentă sta. 
bilitate au început să a-i 
pară fisuri. Mulți comen
tatori apreciază că Jiang 
Zemin, care deține con.

Deng Xiaoping, pe 
ultimul drum

din apropiere. Azî, ur
mează să fie organizat un 
memorial, fără prezența 
vreunui diplomat străin, 
după care cenușa lui Deng 
Xiaoping va fi împrăștiată 
pe mare. Măsurile de se
curitate au fost luate, 
conform dorinței lui Deng, 
pentru a preveni mani
festările de isterie în masă, 
înregistrate, de obicei, în 
China, după moartea ți
nui lider. în plus, guver
nul de la Beijing a dorit, 
să păstreze o imagine de 
stabilitate și cont nuitate 
temându-se că oponenții 
săi vor profita de un e- 
ventual vid de putere pen
tru a încerca declanșarea 
unei mișcări de protest.

Lupta pentru putere a 
fost camuflată cu atenție, 
liderii chinezi, părând u-

ducerea statului, partidu
lui și armatei — fiind deci 
cel mai puternic politician 
chinez . — încearcă să 
preia prea devreme pu
terea totală, trezind nej- 
mulțumirea celorlalți frun
tași ai partidului și sta
tului. Multe dintre măsurile 
luate au surprins neplăcut o- 
pinia publică din China, 
fiind puse pe seama a- 
cestei dorințe de putere 
a noilor lideri. Mass.me- 
dia de la Beijing a pu
blicat c scrisoare, redac
tată de membrii famiPei 
lui Deng, scrisoare prin 
care se cere autorităților 
să nu expună corpul lui 
Deng, corneele sale să fie 
donate unei bănci de or
gane. iar corpul său să 
fie oferit pentru disecție 
îna ite de a fi incinerat.
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WBLICITATe

Vând garsonieră, 
spațiu comercial

VANZAR1 — 
CUMPĂRĂRI

»* *

la
in 

Deva. Relații la tel. 068/ 
&12714; 043/219329.

(097813)

• Vând apartament 
două camere 
central. 
după ora 16.

ultra-
Tel. 617285/ 

(GRT)

• Cumpăr remorcă auto 
în circu- 

după 
(8455)

500 kg înscrisă 
latie. Tel. 620966, 
ora 16,

• Vând autoutilitară 
Mazda 2200 Diesel, înscrisă, 
an fabricație 1985, preț

; 6500 DM negociabil. Tel. 
1 ’232965; 226993. (8452)

• A'ând talon Fiat 124. 
’ Tel. 66093-1.

• Vând set 
scule • atelier fierărie. Tel. 
2237.(7, 218249, 212438

(8186) 
Ascona, 

piese de 
DM. Tel.

(7933)

(8450) 
complet

data de 4. 03. 1997, oră 
10, următoarele posturi 
vacante: • șef birou ur
banism și amenajarea te
ritoriului. Condiții de par
ticipare: studii superioare 
arhitect sau inginer con
strucții civile, vechime mi
nimă 4 ani în domeniu;
• referent urbanism și 
amenajarea teritoriului; 
condiții de participare — 
studii medii, 2 ani econo
mico — administrative:
• referent (administrator), 
condiții de participare, 
studii medii, 3 ani ve
chime în funcții econo
mico — administrativă;
• referent (contabil), con
diții de participare studii 
economice, 2 ani în spe
cialitate; • referent (res
ponsabil 
arhivă), 
ticipare 
formații

• Un 
bugetul 
activitate 
accesibilă oricărei 
soane dinamice vă 
firmele ORIFLAME 
lifornia FITNESS. 
724383.

Deva anunță intenția >3e. 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a' unității de cofe
tărie și laborator, str. N. 
Iorga, pr. 37. Eventualele 
reclamații și sesizări în 
termen de 15 zile la APM 
Deva. (8451)

• SG Cipri Prest Ser
vice SRL Călan anunță 
depunerea documentației 
la APM Deva în vederea 
autorizării din punct de 
vedere a protecției 
diului a unității,
în piața Călan și în 
Bradului, colț Bancă, 
gestii -și 
men de 
blicare.

nr. 54, anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al mediului, a . ur
mătoarelor unități: maga
zin alimentar piață șl de
pozit en.gros cu produse 
alimentare și industriale, 
plus magazin alimentar, 
în str. A. Iancu, nr. 54. 
Eventualele propuneri și 
reclamații se depun Ia 
APM Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25, în termen de 15 
zile de la data publicării.

(6608)

reclamații
15 zile de

me- 
situate 

str. 
Su- 
ter. 
pu-

în 
la

(8449)

Porfireanu Com

cu probleme de 
condiții de par- 
studii medii. In
tel. 777348. (5186) 
plus de bani în 
familiei printr.o 

(suplimentară, 
per- 

oferă 
și Ca- 

Tel.

• SG
Impex SNO anunță că a 
depus la APM Deva do
cumentația pentru obține
rea autorizației de me
diu pentru chioșc în bdul 
Corvin și chioșc, str. Lun
cii (Micro 4). Informații 
se obțin la ^VPM Deva în 
termen de 15 zile de Ia 
publicarea anunțului.

(8289)

• SC Comimpex Kar
ma SRL Brad a depus do
cumentație pentru obține
rea autorizației de mediu 
pentru obiectivul magazin 
industrial și alimentar, 
situat în Brad. Eventualele 
reclamații și sesizări se 
depun la APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, în 
termen de 15 zile. (6609)

COMEMORĂRI

• Vând Opel 
două uși, pentru 
schimb, preț 500 
626129.

• Vând motor VW 1.8
tip Jelta 16, cutie 5 trepte. 
Tel. «66410. (GRT)

• Vând loz câștigător 
Vila de aur Brașov, 20 
milioane lei. Tel. 661280,

(7942)
• Vând grajd, preț ne

gociabil. Informații 
642157, zilnic, după 
17.

• Vând Raba 10

tel. 
ora 

(8306) 
tone 

carosfatâ, VW Transporter 
una 
Tel.

tonă, pian vienez. 
059/412302; 416103.

(8433)
Vând Mercedes 240

300 D, 500 SEL, 380 
,, 360 SE, VW Trans

porter, autotractor Man 
și Roman, autotractor Re
nault 05'1/212420; 211518. 

(8433)

O;
SEI.

• NOU!!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și siguranță 
maxime. PLATA IN 
RATE. Distribuitor 
IMPERIAL ORAȘTIE, 
054/642580. (9368),

1 a a t a

• Spray contra ejaculării
rapide, medicamente poten
tă, frigiditate, zahăr afro- 
disiae. 01-6376273. (7959)

• Vând casă, grădină, 
anexe, în Homorod, co
rnului Geoagiu. Informații 
Gcoagiu Sat. strada Sana
toriului, 30. Tel. 332.

(8721)
• Vând fundație, ma.

terialc construcții și gră
dină,- 15 ari. Totești nr. 
110, tll. 770984. (5184)

• Vând convenabil ade
verință repatriere. Tel. 
1)32/120562. (7382)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚA

• Schimb apartament 
două camere Vulcan cu 
apartament 2 sau 3 ca
mere Deva, plus diferență. 
Tel. ' 6'39751. după ora 17.

(8456)
1 9 ÎNCHIRIERI

• închiriez modul co
mercial tip „Galați". Tel. 
230871. după ora 20 Deva.

(8459)

Of ER IE DE
SER\ ICI1

• Primăria orașului 
țeg scoate la concurs

Ra
in

(7385)

• SG Somar Pro- 
met SRL Deva cu 
sediul la Bălata, fer- 

8 angajează 
8 lăcătuși 
Informații

ma nr.
8 sudori, 
mecanici.
la tel.: 233266; 215345, 
zilnic între orele 8— 
16. (8453)

• IMPORTANT! în 
urma renovării MOA
RA RAPOLT și-a re
luat activitatea. Vă 
așteptăm de luni pâ
nă sâmbătă, între o- 
rele 8—20. Tarif: 130 
lei/kg grâu; 100 lei/ 
kg porumb. Informații 
la tel. 669127. (8182)

• Focus caută agenți 
de publicitate- Posibilități 
mari de câștig. O.V., foto, 
Piața Mihai Viteazul 37/5. 
3400 Cluj, tel./fax 
432768.

064/
(F)

M &
Wrig-

■ • SG Interbrands 
D, departamentul 
ley, filiala Deva angajează 
reprezentant zonal pentru 
distribuția produselor Wrig
ley pgntru Deva și Hune
doara. Cerințe: permis de 
conducere și autoturism 
propriu. Oferim salarii de 
excepție. Informații și în
scrieri la tel. 232901; 
232902. (8476)

PIERDERI

• Pierdut legitimație 
serviciu pe numele Las_ 
cău Mihaela. O declar 
nulă. (7387)

• SC TD—Corn
Orăștic 
codului 
nul.
4

SRI,
anunță pierderea 

fiscal. îl declarăm
(8309)

DIVERSE

baza ari. 45 din Le.
51/1995. Baroul Ilu-

în 
gea 
nedoara convoacă Aduna
rea Generală pentru ziua 
de 
9,30 
lui Hunedoara - 
Decanul Baroului, 
Ștef loan.

1 martie 1997, ora 
la sediul Tribunalu. 

Deva, 
avocat, 

(8478)

• SC Fortuna BAR SRI.

• ÎMPRUMUTURI în' 
lei primiți la CASA DE 
AMANET „ARISTOCRAT" 
DEVA, Libertății 2, apar
tament 11, vizavi Com- 
tim, tel. 214570; HUNE
DOARA — Creangă 1, a. 
partament 29, vizavi Banca 
Comercială, tel. 716896.

(8447)

• SC Agromec SA Ba
riu anunță depunerea do
cumentației de mediu la 
APM Deva, eventuale re
clamații șl sesizări în ter
men de 30 zile de Ia pu
blicarea anunțului. (8310)

• SG Agromcc SA Be_
riu anunță mărirea tari
felor ’ începând cu 25. 03. 
1997. (8311)

• SC Mercur SA Brad 
anunță intenția de auto
rizare din punct de ve. 
dere al protecției mediu
lui, pentru următoarele 
unități situate în: Brad, 
&r. Republicii bar de zi, 
bloc 1, cadouri, bloo 2, 
alimentara bloc 3, trico
taje, bloc 3, prichindel, 
bloc 3, menaj, bloc 5, tu
tungerie, bloc 6, țesături, 
bloc 6, textile, bloc 6, 
chimicale, str. G. Vodă, 
bloc 11, alimentara, Q. 
Vodă, bloc 16, bufet, strada 
Victoriei, nr. 2, bufet, 
strada Goga. Eventualele 
propuneri și reclamații se 
depun la APM Deva, stra
da Aurel Vlaicu, nr. 25, 
în termen de 15 zile de 
Ia data publicării. (6605)

• SC Ascon SRL 
anunța intenția de 
rizare din punct de ve_ 
derc al . protecției mediu
lui, pentru următoarele 
unități: magazin nr. I, 
Brad, str. Vânătorilor, bloc 
2, garaj, magazin nr. 2, 
Brad, strada A. Iancu. bloa 
4, parter. Eventualele’ pro
puneri și reclamații se 
depun lă APM Deva, în 
termen de 15 zile de la 
data publicării.

Brad 
auto-

(6606)

• Tristă este casa, în
durerate ne sunt sufletele, 
triste sunt zilele de când 
în urmă 
moartea 
despărfit 
una de 
o bună 
nată, mătușă

cu 6 săptămâni 
neiertătoare ne-a 
pentru totdea. 

cea care a fost 
fiică, soră, cum-

AUREI,IA VISIRIN
Parastasul de pomenire în 
2 martie 1997, la biserica 
'ortodoxă din Bârcea Mare. 
Flori și lacrimi arzătoare 
pe tristul tău mormânt. 
Familia. (8448)

DECESE

• Familia Ghena 
anunță cu profundă 
durere încetarea din 
viață a scumpei lor 
mame, soție și bunică 

GRENA IVANA 
76 ani 

înmormântarea va 
avea‘loc marți, 25. 02. 
1997, de la Casa mor
tuară în Cimitirul 
Ortodox din strada 
minescu începând 
ora 15,00.

Dumnezeu să o 
dihnească în pace!

E. 
cu

o-

• Soția Viorica, copiii 
Valentin și Mirela cu du
rere anunță decesul celui 
care a fost un bun soț 
și tată

TIBERIU ARDELEAN
63 an! 

înmormântarea azi, 25 . 
februarie, ora 13, de Ia 
casa mortuară Deva. Dum
nezeu să-I Ierte. (8470)
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Protest al sindicaliștilor 
de la CNSRL Frâția la 
Prefectura Hunedoara

Uniunea Sindicatelor Libere din județul Hune
doara, filiala CNSRL Frăția a organizat ieri, 24 
februarie, o acțiune de protest la Prefectura Hune
doara, urmare a manifestărilor de acest gen desfă
șurate în întreaga țară în cursul săptămânii trecute. 
Liderii CNSRL Frăția s-au întâlnit în cursul dimi
neții cu prefectul, subprefectul și directorul general 
al Prefecturii cărora le.au fost prezentate revendi- 

' cările adoptate în cadrul conferinței extraordinare,. 
| din 19 februarie.

Sindicaliștii protestează față de măsurile de pro- 
I tecție socială și programul de restructurare al Gu- , 
i

I

I
I
I

vernului Ciorbea și cer ca „până la apariția Con
siliului Economic și Social, să se formeze de ur
gență comisii tripartite, de dialog social". în ceea 
ce privește Fondul Proprietății de Stat se solicită 
ca acesta să fie trecut în subordinea guvernului 

|(sau să se transforme într-un minister) și să parti
cipe la negocierea cu sindicatele a contractului co
lectiv de muncă. Filiala Hunedoara a CNSRL Fră. 

_ ția atenționează Comisia Județeană de Luptă Impo- 
• triva Corupției să verifice „divizările ilegale de la 
I SC Ulpia, Ulpița SA Deva, și societățile comerciale 
. de pe raza municipiului Hunedoara". Sindicatele mai 
I cer „să fie cooptate în comisia de restructurare e- 
J Cnnnmîen" nnlinarpn index/irilor să sn facă nrin 
■ reducere 
J nulul să 
I Conduce

municat că ., . . .
-J un pact social cu Patronatul și cu Guvernul, dar In 
I condiții de transparență totală și respect reciproc". 
* Sindicatele consideră, de asemenea, că responsabili- 
| tățile ce vor decurge dintr-un eventual eșec al pro- 
• gramului Guvernului Ciorbea nu le vor aparține nici 
I în cea mai mică măsură.
î SORIN BLADA
I

I

conomică", aplicarea indexărilor să se facă prin 
reducerea fiscalității, iar Ordonanța nr. 13 a Guver. 
____ „a fie anulată.

Conducerea CNSRL Frăția precizează într-un co- 
______  -ă „salariații vor accepta și vor respecta

I
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I
I
*

I
I
*

I
I
I
I
*
I
• -

I
i

I
«

Z/ZAWW/.’.'.W.W.W.'.WAV/A’/.W/.W.W.'A'
I 

de J i 
de •!

Lansare de carte
5 Școala Generală Nr. 2 din Hațeg a găzduit 
Jcurând lansarea curții pentru copii „Castelul 
j smarald" semnată de scriitorul Vladimir Pop Măr- 
Scanu. Acțiunea, la care a participat cunoscutul scrii- 
Stor hunedorean a cărui creație este destinată în prin- 
Jcipal copiilor, a fost organizată de Biblioteca orâșc- >LT|JU1 tUpiUUl t d 1U5L UI gl.ll 
inească Hațeg (bibliotecar principal dna Emilia Cri- !> 
5 șan). Acțiunea a fost foarte bine primită atât de 
J elevii cât și de învățătorii claselor I—II de Ia a- 

ceastâ școală.
S în perioada
5 tecii Județene ,

I
I
I
I
I
I 
I

', o astfel de ma-
istie. Drecum si în !•

•;
următoare prin mijlocirea Biblio- J, 

tecii Județene „Ovid Densușianu", 
nifestare va mai avea loc la Orăștie, precum șl în ,|- 
comuna VălișoaFa. (M.B.) f

Redacția ziarului 
„Cuvântul liber Deva

Angajează prin concurs

ȘOFER PROFESIONIST.

i

Condiții: cel puțin 5 ani vechime in prole- 
4 sie, vârsta maximă 40 de ani, domiciliul stabil 
lin Deva.

Doritorii pot depune (trimite) 
o scurtă autobiografie, cerere de 
concurs.

Concursul va avea loc în 10 
10, la sediul redacției: Deva, sir. 1 
nr. 35.

Relații la telefonul 211275.

la redacție: 
înscriere la

martie, ora 
Decembrie,

i

» 
I

I 
1 
l 

I
• Gu adâncă durere 

familia anunță dis- 
pariția fulgerătoare 
din viață a celui care 
a fost

OMOTA IOAN 
un bun soț, tată șl 
bunic. Gorpul neînsu
flețit se află depus 
la Gasa mortuară.

înmormântarea — 
miercuri, 26 februarie, 
ora 44.

Dumnezeu să-l 
dihnească!

SC Delta 
Brad anunță

Alimex 
inten. 

ția de autorizare din punct 
de vedere al protecției 
mediului pentru magazin 
alimentar, situat în Brad, 
str. Horea, nr. 40. Even
tualele propunerj și re
clamații se depun la APM 
Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 25. în termen de 15 
zile de la data publicării.

(6607)

SKI.

o-
• SC 

SRL. Brad,
Alba Lux Gom

1, Avram Iancu, (8483)
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TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49“ 
din 23. 02. 1997

39, 18, 33, 15, 20, 23.
Fond de câștiguri: 2 521 405 055 iei.

TRAGEREA NOROC 
din 23. 02. 1997

6, 8, 3, 8, 3, 9, 1.
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