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Vadim Tudor, căci de
spre el este vorba, de a 
suporta rigorile legii. El 
a fost reales în funcția 
de senator șl astfel ri
dicarea imunității par
lamentare a fost lovită 
de nulitate, cum se

nistrul justiției, Vale
riu Stoica, a înaintat 
președintelui Senatului. 
Petre Roman, cererea 
de ridicare a imunității 
parlamentare a lui G. V. 
Tudc r.

Alți doi parlamentari 
— deputatul Nicolae

■yr"

Conform 
României, 
rii nu pot 
judecată fără avizul Ca
merei din care fac parte. 
Așa a apărut imunita
tea parlamentară. Ea îi 
apără pe senatori și de- 
putați dc a fi cercetați 
ca orice alți cetățeni 
cazul săvârșirii unor 
fracțiuni pentru care 
trebui să răspundă
fața legii. Drept pentru 
care, o serie de aleși 
ai națiunii ignoră legi- ■ 
le. consfdcrându-se in
vulnerabili, indiferent de 
actele pe care le comit.

în legislatura trecută 
doar unui parlamentar 
i s-a 
tea, dând liber justiției, 
să-l cheme la ordine. 
Serutinui din 3 noiem
brie 1996 l-a salvat însă 
pe senatorul Coțrneliu

ridicat imunita-

spune în termeni juri
dici. ~
tru - care G.V.
fost dat 
cele de 
articolul 
publicat
11 iunie 1993 al revis-j 
tei „România Mare” — 
au rămas, iar cei incri
minați n-au renunțat la 
luptă. Ca urmare, mi-

Dar faptele pen- 
Tudor a 

în judecată — 
calomnie din 

„Lista rușinii”, 
în nr. 153 din

Bud (PUNR), din Satu 
Mare și deputatul Ga
briel Bivolaru 
din Târgoviște, 

' mis fapte care 
incidența legii 
pra cărora există dovezi 
certe de vinovăție, chiar 
dacă ci nu le recunosc. 
Pentru Nicolac Bud a 
fost adresată Camerei 
DeputațiJor cererea

(PDSR), 
au co

ca cl sub 
și asu*

ridicare a imunității par
lamentare, urmând pro
babil, după elucidarea 
altor elemente, să fie 
formulată o cerere șl 
pentru Gabriel Bivola
rii.

Procesul de ridicare a 
imunității parlamentare' 
este lung, complex: 
sesizarea parchetului, 
cerere a procurorului ge
neral către Ministerul 
Justiției, solicitarea a- ■ 
cestuia adresată Camerei 
Deputaților ori Senatu
lui, sesizarea Biroului 
Permanent, apoi a 
misiilor 
disciplină 
ale celor două Camere 
si în sfârșit votul (n 
plenul acestora, cu oh’

co-
jurldice, de 

și imunități

DUMITRU GHEONEA

P.D.S.R. monitorizează schimbările
pe criterii politice
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Al .1 » IAbonament la ziaul
a

.CUVÂNTUL LIBER"
•■*■■■ ■■■■■■ - ■ ■■ ■ .

„Cuvântul liber” este cotidianul ccl mai 
! apropiat de dumneavoastră.

:•
Redacția s-a străduit permanent să ofere

!; ziarul la un preț cât mai scăzut și lungi pe- > 
!1 rioade de timp a reușit acest lucru.

Jiterea costurilor hârtiei de ziar
! ■ tipografice, kiiujuraruu utruciur uu iran:
I ți a cheltuielilor de distribuire ne obligă
I

a

■ 
« 
i 
« 
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PDS1! arc formată . o 
echipă ce monitorizează 
schimbările pe criterii po
litice din 
conducere 
de județe, 
vineri, 28 
cadrul linei conferințe de 
presă a filialei Județene 
Hunedoara. Peste două 
săptămâni echipa își Va 
prezenta raportul final, 
iar eventualele reclamați! 
vor fi făcute cunoscute 
la Consiliul Europei. Li
derii județeni ai PDSR 
spun că schimbarea din 
funcție a directorului Spi
talului Județean Hune
doara — Deva s-a făcut 
din motive care țin de 
apartenența acestuia Ia 
PDSR, dl Octavian Mun
tean vicepreședinte al 
filialei declarând ziariș
tilor că mai există sem
nale că și alți membri 
ai partidului vor fi înde
părtați din funcții pentru 
aceleași motive.

După alegerile generale 
din noiembrie, peste 30 
de membri ai PDSIt și-au

funcțiile de 
de la nivel 

s-a afirmat 
februarie, în

dat demisia din partid. 
Printre ei se află și di
rectori ăi unor instituții 
descentralizate ale sta
tului. Conducerea PDSR 
recunoaște însă că unii 
au Intrat în partid în ur
mă cu 3—4 ani pentru 
a-și menține funcțiile.

Liderii locali ai PDSR 
consideră că pentru pro
blemele actuale ale socie
tății românești există 
mai multe soluții și că 
terapia de șoc promovată 
de actualul Guvern nu 
reflectă promisiunile cu 
cara CDR a câștigat ale
gerile. împotriva Execu
tivului va fi introdusă o 
moțiune simplă în• Căma
ră Deputaților, pe pro
bleme de agricultură.

Dialogul cu actuala 
Putere 
realizat, 
cadrul 
presă, 
cestca 
fidel

(Continuare în pag. a 2-a)

Valul de scumpiri din ultima vreme, creș- ;• 
și manoperei ;■ 

majorarea tarifelor de transport! • 
..i să!; 

ridicăm prețul exemplarului de ziar la 500 de!; 
lei, începând cu 1 aprilie 1997.

Abonamentul rămâne în continuare calea ; 
ziarului. ;

ZIA-j:
5 000;: 

s

cea mai avantajoasă

COSTUL UNUI 
RUL „CUVÂNTUL 
DE LEI/LUNÂ plus

cu
este dificil 

se afirma 
conferinței 

însă cu toate 
I’DSR va rămână 
variantei opoziției

de' 
în 
de 
a-

DEVASA1

de procurare a

ABONAMENT 
LIBER ESTE 
taxele poștale.

LA 
DE

Avantajul abonamentului este 
; de 11 exemplare primite gratuit 
Jfață de cumpărarea cu bucata.

evident, 
pe lună,

NU UITATI: REÎNNOITI-VA 
MENIUL LA XUVÂNTUL LIBER" 
(Iacă nu aveți abonament, solicitați 
rilor poștali să vă facă.

ABONA- 
iar 

facto-

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani în nume
rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira
ment. Relații la telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI CU NOI !

11 ri

. sWAMaV

SORIN BLADA
sfere de lumină ți culoare.

Fotox ANTON SOCACI

• MARȚIȘOARE — 
PREȚURILE începutul 
calendaristic al primăve
rii a adus românilor 
mărțișoarele cel® mai 
neplăcute — creșterile 
aberante de prețuri la 
o sumedenie de produ
se și'servicii. . S-au scum
pit amețitor gazul me
tan și energia electrică, 
pâinea - și apa potabilă, 
medicamentele, 
rismele „Dacia”, 
viciile medicale 
etc. eto. Și câte 
urma încă. 'Draconicul 

. program Giorbea abia 
s-a pus în mișcare. Până 
unde șl până când va fi 
el suportat 7!...
• SE SCHIMBA GARDA 
IN POLIȚIE. După de
miterea din funcția de 
șef al Inspectoratului 
General al Poliției a ge
neralului de divizie Sos" 
tlcă Volcu, locul său 
fiind luat de colone* 
Iul Pavel Abraham, a

I

I1
i

(Continuare în pag. a 2-a)

autotu- 
ser- 
eU., 

vor

■» —

fost rândul altor 20 de' 
generali și ofițeri supe
riori de poliție să pre
dea posturile unor co
legi din dispozitiv. Ar
gumentul acestor masive 
primeniri, în explicația 
ministrului de interne 
Gavril Dejeu, îl consti
tuie mai buna organl-

jurat cu simpatic de câ
teva mii de bucureșteni. 
Deși s~a spus eâ efec
tuează o vizită particu
lara, t s-a 
țle cu totul specială din 
partea 
■ presei. 
UJllIt.

• ILARfA DIN PUNR

dat o aten-

autorităților șl 
Parcă prea

au decis, cu majorita
te de votiiri, excluderea 
din partid a Iui loan 
Gavra. în lipsaaces
tuia Harța din PUNR 
<• anmloare. Lucrurile 
se vor limpezi, proba
bil, la apropiata 

' ferintă națională 
ordinară.

Con- 
extra-

PEN 
Președin- 

Partidului Națio-

î

zare și funcționare a 
poliției. Așa să

VENIT 
suveran 
regele

fie.
ce

Bi-

REGELE, 
al Ro- 

Mihal I, 
76 de 

să abdice la
a 

acte

• A 
Fostul 
mâniei, 
azi în vârstă de 
ani, silit
30 decembrie 1947, 
revenit în țară, cu 
în regulă, în calitate de 
cetățean român, împre
ună cu regina Ana. A 
fost «așteptat șl încon-

CONTINUA. După 
Biroul Executiv și 
roul Permanent al PUNR 
l-au demis din funcția 
de președinta al parti
dului pe Gheorghe Fu
nar, numindu-1 în post, 
Interimar, pe 
Tabără, a fost 
Iul Gheorghe 1 
plătească polite, 
întrunit, în cursul săp
tămânii trecute, organi
zația județeană Cluj șl

Valeriu 
rândul 

Funar să 
. El 3

• MORATORIU 
ffRU NATO, 
tele 
nai Liberal, dl Mircea
lonescu Quintus, a a- 
dresat un moratoriu pre
ședinților partidelor 
parlamentaro — PDSR. 
PNTCD, PD, UDMR. 
PRM, PUNR — prin 
care îi cheamă la uni
rea eforturilor de susți
nere a demersurilor gu
vernului 
grarea 
NATO, 
istorică, 
încheierea 
care nu trebuie ratată.

privind inte- 
Românie! 
Este o 
se spune

' moratoriului,

în 
șansă 

în
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COMPLETARE LA ANCHETA 

„Un bătrân bolnav ți singur 
la mila satului"

P.D.S.R.—evoluție, adaptare, transformare

In numărul 1806 din 
21 ianuarie a.c. al ziaru
lui nostru a fost publicată 
ancheta „Un bătrân bol
nav și singur fă mila sa
tului”.

Cum dl Brânda consi
deră că articolul este in
complet documentat și 
„aduce atingere adevăru
lui și persoanei mele”, 
ne roagă să publicăm ur
mătoarele :

..între subsemnatul și 
Varga loan din satul Abu- 
cea nu a existat și nu 
există nici un contract 
de luare în întreținere. 
Există doar contractul de 
vânzare — cumpărare a 
casei din Abucea, nr. 28. 
Raporturile mele cu cetă
țeanul Varga loan sunt 
mai mult de natură u- 
mană. Fiind colegi de ar
mată ne-am regăsit după 
mulți ani datorită îm - 
prejurării că eu mergeam 
cu stupii în pastoral în 
satul Abucea. in aceste 
împrejurări, V.I. mi-a fă
cut oferta de a cumpăra 
una din cele două case 
ale sale. (Contractul nr. 
11893/1992 la Notariatul 
de Stat).

Cumpărând acest imo
bil. V.I. m-a rugat să-l 
ajut să obțină actele de 
proprietate asupra tere
nurilor în suprafață de 
10 ha, pe care le avea 
înainte de colectivizare, 
în același t!mp, am fă
cut demersu. ite necesare 
spre a obține pensia ce i 
se cuvenea”.

In continuare, dl Brân
da afirmă că prin obți 
nerea drepturilor de pro
prietate a acestuia, s-ar 
fi lezat interesele nele
gitime ale unor persoane 
asupra celor 10 ha de 
pământ și că din articol 
nu reiese că Varga Ioan 
s-ar fi declarat nemul

țumit de relațiile cu 
semnatarul, el neaflându- 
se deci la mila satului. 
Nu acceptă nici afirma
ția că V. I. „este ali
mentat cu țigări și bău
tură și nu cu mâncare, 
spre a-i grăbi sfârșitul”, 
considerând acuzația gra
vă și iresponsabilă.

„Dacă se intenționa să 
se afle adevărul asupra 
personalității și moralită
ții mele — continuă dl 
Brânda —, ca și asupra 
cazului în sine, consider 
că se puteau lua relații 
de la autoritățile locale, 
de la vecinii mei din 
Lăsău, de la cetățeni de 
bună credință din Abucea 
și reprezentanții biseri
cii ortodoxe din zonă 
(slujesc biserica de 18 
ani) și atunci s-ar fi 
putut trage concluzia co
rectă că nu mă intere
sează pământul lui Var
ga loan, cu atât mai 
mult sfârșitul vieții lui. 
Aș dori să mai consem
nați că. deși nu aveam 
nici un fel de obligații, 
i-am făcut curățenie la 
casa acestuia, i-am adus 
lemne de foc și alimente 
pentru prepararea hranei, 
iar de câte ori mergeam 
la stupi îi duceam și 
mâncare gătită. Pentru 
toate acestea și altele ne
menționate nu am luat' 
nici un leu de la V.I.*'

B.V., considerând opiniile 
săteniloi defăimătoare și 
pe cei ■ are le-au formu
lat. nu tocmai dezinte
resați de averea bătrâ - 
nului. încheie : „Cred că 
era interesant să fie în
trebați (sătenii intervie
vați — n.n.) ce au făcut 
dânșii pentru Varga 
Joan... ?“.

NOTA AUTORULUI : 
fa persoană neutră, au
torul n-a făcut decât să 

consemneze ceea ce a vă
zut și ceea ce a auzit 
de la săteni (unele acu
zații fiind chiar mai gra
ve decât cele reținute), 
pornind de la o scrisoa
re a dlui Ioan Pintea.

Nu punem la îndoială 
că ați făcut ceva pentru 
Varga loan. Dar proba
bil mai demult, deoare
ce actuala lui situație 
(respectiv in ziua docu
mentării) era de Dlâns.

Dacă privind cu sin
ceritate în oglinda sufle
tului vă simțiți împăcat, 
dacă susțineți că nu a- 
veti nici o obligație față 
de acest bătrân suferind 
(cu toate că numeroase 
persoane spun altceva), 

' noi ce să mai zicem ?
Am putea lua la rând 
f ecare sătean dacă cre
deți că l-am căutat anu
me pe cei câțiva pe 
care — o spunem cu 
mâna pe inimă — nu-1 
cunoscusem si nu-i vă
zusem vreodată. Oricum, 
cazul rămâne deschis. E- 
couri pro sau contra vor 
mai veni în mod cert. 
Insă nu replicile, nu a- 
tacurile interminabile din
tre persoane vor rezolva 
situația disperată a a- 
cestui om necăjit.

Cum afirmați că slujiți 
de atâția ani biserica, în
seamnă că sunteți și cre
dincios. De ce nu vă o- 
cupați până la capăt de 
viața fostului dv coleg de 
armată ? El trebuie ne
întârziat luat spre în
grijire într-o familie cu 
condiții optime, ori inter
nat într-o instituție de 
ocrotire. Dar numai prin 
înțelegere și comunicare 
de la om la om, fără ură 
și resentimente.

ESTERA ȘINA

O societate, oricare ar 
fi regimul ei politic, 
este într-o perpetuă 
transformare, în ansam
blu ca și în structurile 
sale. Poate că acest fe
nomen nu este vizibil, nu 
este sesizabil în plan 
cotidian. Dar el presupune 
o serie de acumulări ce 
determină evoluția prin
calitatg.

Partidele politice sunt
poate primele elemente 
care trebuie să se adap
teze acestui proces, să 
înțeleagă necesitatea
schimbării șl mai ales 

modul în care trebuie să 
se petreacă această trans
formare. Dorința lor de 
a obține votul electora
tului obligă să se adap
teze acestei neoesități, 
pentru că, altfel, dispare 
rațiunea de a fi a unul 
partid. Ele nu pot su
praviețui decât adaptân- 
du-se exigențelor acestui 
electorat. Partidul Demo
crației Sociale din Româ
ni? a înțeles acest feno
men, necesitatea de a se 
adapta noilor condiții ge
nerate de alegerile din 
noiembrie 1996.

Sunt câteva cerințe pe 
care noi vrem să le în
deplinim, cerințe care 
rezultă din opțiunea elec
toratului exprimată prin 
vot. Subliniem în acest 
demers câteva.

La Conferința Națio
nală Extraordinară, de

P.D.S.R. monitorizează schimbările
(Urmare din pag. 1)

constructive, care vine cu 
soluții concrete de re
zolvare a problemelor. La 
nivel județean.se va tre
ce ia o nouă formulă 

la începutul acestui an, 
în alocuțiunile prezentate 
de domnii Ion Iliescu și 
Adrian Năstase, s-a re
marcat necesitatea dina
mizării activității parti
dului nostru pentru a fi 
mult mai aproape, dacă 
este posibil chiar cu un 
pas înaintea exprimării 
dorințelor cetățeanului. 
Numai astfel vom putea 
recâștiga încrederea și 
mai ales votul electora - 
tului.

O latură importantă a 
acestui dinamism este 
atitudinea partidului față 

de diversele segmente ale 
populației, privită pe baza 
mal- multor criterii de 
clarificare: socio-profesio- 
nală. de vârstă, religioase, 
etnice.

Atitudinea noastră față 
de minoritățile etnice tre
buie In mare parte re
considerată sub aspectul 
pragmatismului, al dina
micii relațiilor. Cadrul 
există, este Constituția 
României, la a cărei a- 
doptare mulți dintre cel 
care sunt astăzi membri 
de marcă ai partidului 
nostru au o contribuție 
importantă. Constituția 
României permite o în
treagă gamă de relații și 
acțiuni pe această temă, 
ca fiind un act modern 
adaptat atât relațiilor ro
mânești cât și cerințelor 
europene.

Ceea ce trebuie spus 

de organizare Până fn 
15 martie 6e va acționa 
pentru cunoașterea situa
ției din fiecare organi
zație, yrmând ca în pe
rioada 15 martie — 15 a- 

(concret și mai ales a- 
plicat este contactul par
tidului nostru cu toate 
minoritățile naționale, 
pentru a te putea cunoaș
te mai îndeaproape va
lorile, tradițiile si mai 
ales cerințele pentru vii
tor. în acest caz nu are 
importantă cât de nume
roasă este comunitatea 
pentru că de la început 
se pornește de la con - 
ceptul protejării minori
tății și mai ales de la 
afirmarea sa în societa
tea românească. Noi sun
tem hotărâțl să dăm sub
stanță și acestui aspect 
al dinamitării partidu
lui nostru, să colaborăm 
eu toate forțele politice 
și sindicale pentru stabi
litate în privința intere
selor cetățenilor

Dinamica acțiunilor 
noastre se înscrie în cele 
discutate și adoptate la 
Conferința Națională Ex
traordinară de delegații 
partidului.

Dr. MIHAIL RUDEANU, 
președintele Filialei 
Hunedoara a P.D.S.R.

N R. Găzduind în pa
ginile sale acest demer* 
publicistic al liderului 
filialei județene a Pr 
ziarul „Cuvântul Ui 
îșl reafirmă echidistanta 
declarată în raport ou 
toate forțele politice ale 
țării. Invităm deci și 
alți lideri de formațiuni 
județene ale partidelor 
politice ca în măsura fn 
care au ceva de spus ti 
ne caute. Bineînțeles, tu 
manuscrisele de dimensiuni 
în limitele rezonabiluluL

pe criterii politice
prilie să aibă loc alegeri 
în cadrul organizațiilor 
locale, urmate de cele la 
nivel județean. în luna 
mai se va alege condiin 
cerea centrală a PDSR. .

! I

î Imunitatea parlamentară |
(Urmare din pag. 1)

I puțin două treimi din
* numărul celor prezenți 
| la ședință. In pofida
• clarității articolului 16 
. din Constituția Româ- 
I niei. potrivit căruia 
J „.Nimeni rru este mai 
I presus de Iepe”, coleeii
• celor incriminați îi apă- 
I ra pe aceștia de rigori-
* le legii .inventând argu

mente politice, ambi-
• guităti juridice etc.. în- 
I cât hotărârea se ia cu
* excesivă greutate In 
I fond, motivele sunt al 
J tete, ușor de înțeles ;

I
dacă azi, el, poate mâi
ne, noi, așa că mai bine 
î nu, să rămână... imun. 
I Ceea te nu este nici le- 
gal. nici moral. Dar e

sănătos pentru vinovat | 
și pentru susținătorii • 
lui. I

O asemenea .pildă de , 
atașament păgubitor va i 
fi probată curând, se • 
pare, în cazul lui C.V. Tu- > 
dor. care va fi apărat în I 
fără-de-legile lui de J
parlamentarii PDSR, a- | 
ceștia considerând că *
demersul ridicării imuni- | 
tații lui parlamentare » 
are cbnotații politice. Că | 
„Nimeni nu este mai • 
presus de lege-’, așa cum I 
spune Constituția, pare * 
să nu aibă vreo impor- | 
tanță pentru fosta pu- J 
tere și actuala opoziție. > 
Să înfunde pușcăriile I 
bătăușii și găinarii, că J 
mafioții și parlamentarii | 
au treabă... •

MARȚI,
4 MARTIE 1997

C TVR 1 )
7,00 TVM. Telematinal;

8,30 Sania Barbara (r); 
10,00 Limbi străine; 11,00 
Film (rj. Fetus; 12,35 
Desene animate; 14,00 
Jurnal; 15,00 TVR Cluj-
N. ; 15,35 Desene ani
mate ; 16,00 Jurnal; 16,45 
Conviețuiri; 17,35 Cazuri
ți necazuri în dragoste 
(div.); 18,55 Medicina
pentru toți; 19,25 Serial. 
Katts ți râmele; 20,00 Jur
nal; 20,50 Micul lord 
Fauntleroy [film, SUA *36);
O, 15 Gong!; 0,35 Recital.

7,00 TVM • Telemati
nal | 8,30 TVR Cluj N.

9,20 Ora de muzică ; 
10,05 Magazin satelit ;
11.30 Desene animate ;
12,00 Gala Premiilor Uni
ter' (r); 13,30 Ritmuri mu
zicale ; 13,50 Serialul
serialelor; 14,40 Limbi
străine (r); 15,40 Desene 
animate; 16,05 Serial • 
Top Model; 17,00 23 de
milioane (I); 17,40 Se
rial • Andrea Celeste ;
18.30 23 de milioane (li); 
20,00 Cu cărțile pe fată; 
21,00 TVM. Mesager; 21,35 
Magazin sportiv; 23,20 
Teatrul National de Telex 
ziune prezintă; „Cu cAr
iile ascunse".

7,00 Ora 7, bună di
mineața!; 9,00 Serial a 
Tânăr ți neliniștit (r);

9,45 Sport la minut; 10,00 
Serial (r) o Cine-i șeful?; 
11,00 Filme seriale; 12,55 
Știri; 13,00 Bruce and 
Shaolin Kung Fu (film, 
Hong Kong); 15,00 Se
rial a Verdict t crimă! (r); 
16,00 Tânăr ți neliniștit 
(s); 17,30 Serial a Cagney 
ți Lacey (s); 18,15 Sport
la minut; 19,00 Știi și 
câțtigi! (cs); 19,30 Știrile 
Pro TV; 20,00 Serial o 
«Jhigaco Hope; 21,00 Se
rial • Secrete de familie; 
22,00 Familia Bundy (s); 
23,00 Deșteaplă-te ro
mâne !; 0,20 Sport la
minut.

[ANTENA 1]
7.15 Văduva (r); 8,00

Tn vizită la Antena 1 ;
10,30 Desene animate;

11,10 O iubire de neui
tat (r); 12,00 Film o ,
Berlin Expres (SUA); 13,00 : 
Viaja în trei (s); 14,00 Știri; ' 
14,10 Film (r). Omul tu . ' 
o mie de feje; 15,00 A ' 
treia planetă de la Soa-- ;, 
re ; 16,00 Lumină călău
zitoare (s); 17,10 O iu- i
bire de neuitat (s); 18,00 j
Desene animate; s9,3O ' 
Serial o Văduva ; 20,30 
Observator; 21,30 Serial. ■ 
Nash Bridges (cp. 1); 22,30 
Serial. Sparks (ep. 1).

[DEVASAT+]
10,00 — 12,15 Reluări; 

13,45 Videotext; 19,00 O 
biectiv ; 19,15 Serial •
Trei destine (ep. 112) ; 
20,00 Jurnal TVR, 21,00 
Documentar; 22,00 Film |
23,30 Obiectiv.
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iU DIVIZIA NATIONA

S-a reluat campionatul de fotbal
MIHAI LEU, PRINTRE Al SÂI, 

CU GÂNDUL LA MECIUL VIITOR

Steaua a învins 
cu 5-1 la Galați!
Derby-ul primei etape al returului din 

Divizia Națională, Oțelul — Steaua, s-a 
încheiat cu un scor neașteptat nici de 
cei mai înfocați suporteri bucureșteni 
prezenți și la acest meci intr-un număr 
mare (3—400), 5—1, în favoarea steliș-
tîlor I „Oțelarii“, încurajați de 18 000 de 
spectatori, au început puternic și au a- 
saltat poarta lui Stelea, dar treptat, oas
peții au calmat jocul și s-au apropiat 
tot mai periculos de poarta lui Bordean. 
Golul a venit destul de repede prin Că
lin. Elevii lui Dumitriu tot mai siguri 
pe ei au înscris prin Sabin Ilie din lo
vitură de la 11 m, apoi gălățeniî au 
i*edus din scor prin Vali Ștefan. Până 
la sfârșit Călin, Denis Șerban și Rota- 
riu au mai punctat de 3 ori. Scor final 
5—1 pentru Steaua.

F.C. Național și Dinamo n-au reușit 
să ia nici măcar câte un punct la Ba
cău și respectiv la Bistrița, părăsind te
renul învinși. Foarte greu, doar în mi
nutul 82, Rapid a reușit să se detașeze 
de „U“ Cluț prin golul înscris de Bu- 
toiu. O comportare bună a avut-o în 
deplasare Univ. Craiova, învingând cu 
3—1 pe F.C. Brașov, după ce gazdele 
au ratat o lovitură de la 11 m. Au ob
ținut câte un punct prețios F.C. Argeș 
la Petrolul, Jiul Ia Spqrtul Studențesc 
și Poli Timișoara la Farul Constanța.

în etapa următoare, 8 martie, se a-

îl HANDBAL
? feminin

Remin Deva — 
Nena Timișoara 

27-23
Conducerea asociației sportive, cei 

peste 100 de spectatori se așteptau 
Ia o victorie lejeră a fetelor de la 
Remin Deva. în fața echipei Nena 
Pasmatex Timișoara. Nu a fost în
să așa. Inexplicabil pentru cei mai 
mulți din tribună a fost începutul 
slab al formației gazdă. Oaspetele 
au profitat de lâncezeala în rându
rile devencelor și s-au aflat mai 
mult la „pupitrul** partidei, deși 
lipseau fazele „fierbinți** la ambe
le porți. După un joc static, cu 
multe ratări, abia In min. 13 Re
min reușește să preia conducerea, 
cu 5—4. Apoi, de două ori, în mi
nutele 16 'și 37, când din nou con
duceau la un gol diferență, respec
tiv 7—6 și 11—10 devencele promi
teau parcă revenirea. Jocul lor lent 
fără sclipiri în atac a făcut ca re
priza să se termine nedecis (11—11).

După pauză, bine muștruluite de 
antrenorul I Mătăsaru, fetele de la 
Remin au reușit să se stabilizeze 
cât de cât în fața spectatorilor și 
a conducerii asociației, terminând 
victorioase, cu scorul de 37—23.

Pentru Remin Deva au înscris 
Melinda Toth «*i Anișoara Dop câte 
6 goluri. Codruța Zavragiu și Cristi
na Rotaru, câte 5 goluri, Simona 
Bozan, 3 goluri șl Lăcrămioara A- 
lunge, 2 goluri.

Corect arbitrajul dlor Biro Csaba 
și Istvan Gy&ry din Odorhei.

în etapa viitoare Remin va juca 
în deplasare la F.Z. Arbena Arad. 

nunță un derby bucureștean : F.C. Na
țional — Rapid.

REZULTATELE ETAPEI: FCM Ba. 
cău — FC Național 2—1; Ceahlăul — 
Chindia Târgoviste 1—0; Oțelul Galați
— Steaua 1—5; Sportul — Jiul Petro
șani 1—1; Gl. Bistrița — Dinamo 1—0; 
Petrolul — FC Argeș 1—1; FC Brașov
— Univ. Craiova 1—2; Farul — Poli. 
Timișoara 2—2; Rapid — „U" Cluj 1—0.

CLASAMENTUL

1. Steaua 18 12 2 4 39—20 38
2. FC Național 18 11 2 5 31—21 35
3. Oțelul Gl. 18 10 3 5 32—23 33
4. Dinamo 18 8 4 6 25—18 28
5. Rapid 18 8 3 7 27—22 27
6. Ceahlăul 18 7 5 6 24—26 26
7. Jiul 18 a 2 8 20—31 26
8. „U“ Cluj 18 7 4 7 36—33 25
9. FC Argeș 18 7 4 7 28—25 23

10. FCM Bacău 18 7 4 7 26—24 25
11. Farul 18 7 4 7 23—26 25
12. U. Craiova 18 7 3 8 29—29 24 i
13. FC Chindia 18 7 3 8 19—26 24
14. Petrolul 18 6 4 8 26—23 22 ’
15. Sportul 18 6 3 9 20—26 21 l
16. Gl. Bistrița 18 5 3 10 24—33 18

18 '17. FC Brașov 18 5 3 10 17—27
18. Poli. Timiș. 18 4 4 10 24—37 16 l

ETAPA VIITOARE (8 martie): Chin. I 
dia — FCM Bacău: Steaua — Ceahlăul; 
Jiul — Oțelul; FC Argeș — Sportul; i 
Univ. Craiova — Gl. Bistrița; Dinamo i 
— Petrolul; Poli. Tim. — FC Brașov; . 
U. Cluj — Farul; FC Național — Rapid. '

■\»| DIVIZIA C

LIDERUL VICTORIOS IN \
DEPLASARE |

Se vede că fotbaliștii de la ASA Au- ț 
rul Brad, conducerea asociației, antre- ( 
norii sunt puși pe fapte mari, in pri- 1 
ma etapă din returul campionatului, | 
Aurul a reușit o frumoasă victorie, în- l 
vingând cu 3—0 pe Minerul Știința Vul- } 
can, unul dintre pretendenții la un loc 1 
pe podium. A fost un meci dominat de 
oaspeți, care au reușit o victorie pre- i 
țioasă pentru obiectivul propus ; clasa- 4 
rea pe primul loc în clasament și par- ) 
ticiparea la barajul pentru 'promovarea 1 
in Divizia B. 1

O comportare meritorie au avut în i
această etapă Utilajul Petroșani, la Mi- î
nerul Teliuc și Minerul Bărbăteni la!
Minerul Livezeni, în ambele partide i
oaspeții reușind să se întoarcă acasă I
cu câte un punct.

REZULTATELE ETAPEI din 2 martie: i
Min. Ghelari — Favior Orăștie 2 “0:
Dacia Orăștie —- Min. Aninoasa 3
Metalul Crișcior — CFR Marmosim Si- 1
meria 4—2; Victoria Călan — Casino Ilia I
2—0- Jiul Petrila — Constr. Huned ,
3—2; Min. Șt. Vulcan ASA Aurul '
Brad 0—3; Min. Teliuc Utilajul Pe. ț
troșani 1—1; Min. Livezeni - Min. Băr- i
băteni 1—1. 1

C L A S A M E N T U L 1
39 \1. Aurul Brad 16 12 3 1 45—10

2. Vict. Călan 16 10 1 5 36—15 31 43. Favior Or. 16 9 4 3 25—13 3114. Min. Șt. Vulc. 16 9 2 5 29—21
5. Min. Ghelari 16 8 3 5 26—18 27
6. Constr. Hd. 16 8 3 5 23—19 27
7. Min. Te'iuc 16 8 2 6 14—12 20
8. Jiul Petrila 16 6 7 3 22—17 M
9. CFR Marm. 16 7 3 6 21—23 24

10. Min. Anin. 16 5 8 3 18—21 23
11. Dacia Or. 16 5 2 9 26—24 17
12. Met. Crișcior 16 4 4 8 17—20 10
13. Min. Bărb. 16 4 3 9 25—27 13
14. Min. Livez. 16 2 5 9 11—31 11 i
15. Casino Tlia 16 2 2 12 10—36 8
16. Utilajul 16 1 5 10 10—51 8

ETAPA VIITOARE: Min. Aninoasa
— Min. Livezeni; Min. Bărbăteni — Min. 
Ghelari; Favior Orăștie — Min. Teliuc; 
Utilajul Petroșani — Min. Șt. Vulcan- 
Aurul Brad — Jiul Petrila; Constr. Hd. 1
— Victoria. Călan; Casino Ilia — Meta- I
lui Crișcior; GFR Marmosim —’ Dacia i 
Orăștie. ‘

După victoria de răsunet In istoria 
boxului profesionist a hunedoreanului 
MIHAI LEU, încununat cu titlul de 
campion mondial la categoria semimij- 
locie în ziua de 22 februarie a.c., a ur
mat o primire deosebit de caldă in Ca. 
pitală, dar și acasă, în județul Hune
doara.

Numeroșii simpatizanți și susținători 
ai boxului, oficialități de la cel mai înalt 
nivel au fost conectați la cea mai înal
tă tensiune a acestui adevărat eveniment 
sportiv al anului ’97, din lumea boxu. 
lui. Înaintea meciului de la Hamburg, 
lui Mihai Leu i-au fost expediate tele
grame și scrisori, i s.au dat telefoane 
de încurajare pentru marea dispută ce 
avea să urmeze. A făcut-o inclusiv pre. 
ședințele țării, dl Emil Constantine seu. 
Întoarcerea in patrie a lui Mihai Leu, 
cu centura de campion mondial, a fost 
salutată și trăită cu entuziasm de mulți 
români. După primirea călduroasă de 
la aeroport, Mihai a susținut o confe. 
rință de presă la Ministerul Tineretului 
și Sportului, la care au fost prezenți și 
ministrul Sorin Mihai Stănescu și sccre 
tarul de stat Emeric lenei, apoi a avut 
onoarea de a fi primit la Cotroceni de 
președintele țării.' Televiziunea, radioul, 
presa au descris pe larg lupta deosebit 
de aprigă din ring, dar și elogioasele a- 
precieri ale unor Joșii și actuali mari 
boxeri, antrenori din sportul cu mănuși 
precum Eustațiu Mărgărit., Tedy Nicu. 
lescu. Dumitru Ciobanii, Nicolae Linca, 
Leonard Doroftei, Relu Auraș,.ale altor 
specialiști — managerul lui Mihai din 
Germania, dl Klaus Peter Kohl, inclu. 
siv ale antrenorului lui Santiago Sama
niego.

Sosit acasă, la Hunedoara, în mijlocul 
a mii de concetățeni, lui Mihăiță i s-a 
făcut o primire cum numai regina gim. 
nasticii feminine, Nadia Comăneci, s-a 
mat bucurat. A fost cea mai intensă bu. 
curie și mulțumire sufletească recunos
cută și de marele boxer. Și cum să nu 
fie așa când mama sa, Ana, tatăl său, 
Nicolae, fratele său, Victor, soția sa, 
Anna, adoratul său fiu Marco trăiau 
clipe de mate bucurie și fericire in in
cinta și in sala mare a Casei de cultură 
din Hunedoara, în mijlocul a mii de oa. 
meni, mulți cu lacrimi în ochi1

In aceste zile, Mihai se află într o bi
ne meritată pauză de odihnă. Până la 
mijlocul lunii martie va căuta să se re. 
facă pentru ca apoi să reia pregătirile 
asidue, fără menajamente, pentru urmă
toarea confruntare; peste 100 de zile pri. 
mul său meci pentru apărarea trofeului 
cucerit cu atâta luptă, dar sclipitoare 
comportare de mare sportiv. Mihai se 
odihnește, dar cu gândul la viitoarea 
confruntare.

SABIN CERBU

Mihai Leu, alături de prefectul Pompi. 
liu Budulan, la întâlnirea cu publicul, 
de la Prefectura Județeană.

Foto: IOAN ANDRUȘ

Marele campion dă autografe
Foto: IOAN ANDRUȘ

UN NUME PENTRU ISTORIE
Primirea triumfală a campionu

lui mondial de box Mihai Leu la 
Deva și Hunedoara a fost puncta
tă de alocuțiuni scurte, calde, ros
tite din inimă. Am reținut îndeo
sebi considerația directorului gene
ral al marelui combinat siderurgic, 
dl Gheorghe Pogea : „Când spui 
Hunedoara, spui Castelul Corvineș- 
tilor. Când spui Hunedoara, spui 
oțel. De acum, când spui Hunedoa
ra. vei spune și Mihai Leu". Foar
te frumos Un nume intră în isto
rie.

DE LA NADIA COMANECI 
LA MIHAI LEU

Județul Hunedoara a dat țării 
sportivi de excepție. Două însă au 
fost momentele de vârf trăite de 
iubitorii sportului din această par
te a țării la cea mai inaltă tempe
ratură : primirea Nadiei Comăneci, 
după obținerea pr mului său titlu 
olimpic Ia gimnastică, în urmă cu 
peste două decenii — chiar dacă 
Nadia s-a zămislit din aît pământ 
românesc, decât Hunedoara, dar a 
zburat spre culmi din retortele De
vei — și acum, întoarcerea cu ti
tlul suprem ia box .profesionist în 
brațe a acestui flăcău minunat, pe 
nume Mihai Leu. Bravo lor!

LUI MARCO ÎI PLAC 
GAROAFELE

In atmosfera incendiară în care 
era primit Mihai Leu în sala Casei 
de cultură din Hunedoara, o mogâl- 
deață de om, sprinten ca o săgea
tă, alerga de colo-colo, era ridicat 
in brațe, sărutat, mângâiat cu flori. 
Era micuțul Marco, de numai patru 
ani, fiul lui Mihai Leu, singurul 
poate care nu pricepea nimic din 
grandiosul spectacol ia care parti
cipa. EI aduna garoafe din toate 
părțile, pe care le arunca in toate 
părțile. Mihaî nu l-ar vrea boxer. 
Dar mai stii.„

DUMITRU GIIEONEA

■■■■■..
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Informatizarea activității cu cartea
Pentru Biblioteca Jude, 

țeană „Ovid Densușianu" 
din Deva anul 1996 a fost 
unul în care, pe lângă ac. 
tivitățile obișnuite, au a- 
vUt. doc și câteva acțiuni 
cu un caracter mai deose. 
bit, unele chiar inedite. 
Despre acestea, despre cărți 
și cititori, ne-a vorbit cu 
amabilitate dna Valeria 
Stoian, directoarea insti
tuției.

—- In primul rând se 
cUvine să precizez că, în 
.iuda numeroaselor alte 
aecesități și priorități fi- 
aanciare, colecțiile biblio. 
;ecii noastre s-au „îmbo
gățit" în cursul anului tre. 
cut cu cca 13 000 de noi 
volume, în valoare de pes. 
te 52 milioane de lei. O 
mportanță distinctă o are 
colecția „Enciclopedia U- 
liversalis'' pe care Biblio, 
teca Județeană, în urma 
:âștigării unui concurs, a 
□rimit-o ca donație (valo
rând 6 milioane de lei) din 
partea Fundației Soros 
aentru o societate deschisă 
filiala Cluj). Precizez că 
popularizarea tuturor accs. 
:or noutăți se realizează 
prin Buletinul „Cărți noi", 
pe care-1 întocmim lunar.

Totodată, au fost prelu
crate, catalogate și intro. 
:luse în principalele cata
loage (alfabetic, sistematic, 
al titlurilor) 3521 de titluri 
noi.

— Dar toate acestea n-ar 
mai avea practic o valoare

prea mare dacă n-ar veni 
în contact cu cât mai mulțt 
cititori. Din această per
spectivă, s-a citit carte a. 
nul trecut în Deva, dna di
rectoare?

— Eu consider că la o 
frecvență medie zilnică de 
352 de cititori (peste 
277 000 de volume la peste 
10 000 de cititori înscriși), 
nu se poate spune că la noi 

UN OBIECTIV PRIORITAR AL BIBLIOTECII 
JUDEȚENE „OVID DENSUSIANU" 

HUNEDOARA — DEVA

cartea a fost neglijată. De 
altfel, mulți ne trec pra. 
gul nu doar ca să împru
mute o carte, dar și pen
tru a consulta diferite lu. 
crări, documente, presă, 
monitoare ș.a. Apoi citito
rii se pot apropia de biblio
tecă și prin intermediul 
diverselor acțiuni pe care 
le organizăm, cum au fost 
anul trecut: „Zilele scrii, 
terilor zârăndeni" (ed. a 
VH-a), „Trofeul micului ci
titor" (ed. a XlV.a), întâl
niri cu scriitorii hunedo- 
reni — odată cu lansarea 
noilor lor volume; aș mai 
aminti dezbaterea cu tema 
„Literatura română între 
cele două războaie mon

diale" (cu criticul Valeriu 
Râpeanu), alături de obiș. 
nuitele medalioane și ani
versări literare, expoziții de 
carte și studiouri de artă 
dedicate unor personalității, 
simpozioane etc.

Menționez că toate aces
tea s-au desfășurat în con. 
dițiile în care timp de mal 
bine de trei luni de zile 
activitatea rcastră propriu- 

zisă a fost restrânsă de ve
rificarea gestionară ce a 
avut loc la secțiile de îm. 
prumut și la sala de lec
tură.

— Cum. apreciați activi, 
tatea celorlalte biblioteci 
(municipale, orășenești și 
comunale) din leritoriu?

— In general, activitatea 
acestora a fost mulțumi, 
toare; din păcate, însă, au 
existat și anul trecut (mai 
puține totuși decât în anii 
precedenți) câteva biblioteci 
unde nu s-a achiziționat 
nici o carte din fonduri a- 
le bugetelor consiliilor lo
cale, printre care se numă
ră și cele din Boșorod, 
Certej, Densuș, Geoagiu, 

Luncolu dc Jos, Mărtinești 
Ribița ș.a.

Dar fiindcă am amintit 
de comune, țin să mulțu
mesc pe această cale tutu
ror celor care (din 17 co
mune și din alte localități) 
au răspuns solicitării noas. 
tre de a dona cărți în ve. 
derea constituirii unei bi
blioteci pentru Comunita
tea românilor din Satul 
Nou (Iugoslavia), în cadrul 
unei acțiuni inițiată de In. 
spectoratul pentru Cultură 
la sfârșitul,anului trecut și 
realizată în prima lună a 
acestui an.

*— Ce sperați, - ce doriți 
să împliniți în cursul aces
tui an?

— Având în vedere că 
cei 18 milioane de lei pri- 
miți de la Ministerul Cui. 
turii au fost investiți în 
două calculatoare dotate 
multimedia, scanner, fax, 
TV color, video, vom con
tinua demersurile pentru 
achiziționarea unor noi 
calculatoare și a progra- 
mului necesar în scopul in. 
formatizării activității cu 
cartea. Ne-am propus, de 
asemenea, ca foarte curând 
să realizăm o retrospectivă 
editorială a tuturor tipări, 
turilor din județ apărute 
în perioada ’94—’96, ală. 
turi de un târg de carte la 
care să participe edituri și 
din alte județe. Apoi vom 

■tnai vedea...

Convorbire realizată de 
GEORGETA BÎRLA
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APEI DE SUFLET j
Pentru toti cei care i

f *

cred în Dumnezeu! >
Intre Buru și Râmetca (jud. Alba), pe drumul J

Ce face legătura între Valea Arieșului ți Aiud, din | 
inițiativa Fundației creștine ortodoxe „Sfinții Apos- I 
toii Mihai] și Gavril" a fost tărnosit locul pentru o ? 
mănăstire cu hramul: Sfinții Apostoli Mihail și Ga- | 
vrii. »

Aici, în Munții Apuseni, unde armatele genera- I 
lului Bucov au trecut prin foc și sabie lăcașuri de » 
cult, omorând credință și tradiție ca și-n alte locuri I 
din Ardeal, s-a sfințit locul dc către P.S. Episcop * 
Andrei Andreicuț de Alba Iulia. >

O dată cu primăvara, construcția mănăstirii de I 
călugări va începe l *

Rugăm pe cei ce doresc să fie ctitori și să spon- | 
sorizeze acest demers să vireze, din surplusul finan- * 
ciar , în contul nr. 45.11.08.50, deschis la CEC Turda, I 
cu specificația: pentru mănăstirea Buru — Râmetea. ; 
Contul este deschis pe numele: preot Comăneci Ioan, I 
din parohia Poșaga, promotorul principal al acestui * 
demers creștinesc. »

Fie ca gândul nostru să se materializeze cât mai | 
repede, iar Dumneavoastră să aveți încă un loc în • 
care să înălțați rugăciuni către Dumnezeu și Sfinții | 
Săi. >

COMITETUL DE INIȚIATIVA I

!
 REZULTATE ALE FAZELOR JUDEȚENE 

ALE OLIMPIADELOR ȘCOLARE LA 
MATEMATICA ȘI LIMBA LATINA

I
* Matematică. Locul I 
a fost ocupat, pe clase, 
de: V — Ovidiu Teleche 
(Șc. Gen. „Gh. Duca" Pe
troșani); VI — Ionela Gri- 

goroaia (Șc. Gen. Nr. 2 
Lupeni); VII — Sonia 
Lucaciu (Colegiul Națio
nal „Decebal" Deva); VIII 
— Daniel Marinescu (Lie. 
„Iancu de Hunedoara", 

l Hunedoara); IX — Ma- 
■ rius Muja (Lie. „A. Vlai- 
1 cu" Orăștie); X — Valen- 
l tin Tudoran (Lie. „A. Ian- 
i cu" Brad); XI —. Marius

Petro-

Vîlceanu (Lie. „Iancu de 
Hunedoara", Hunedoara); 
XII — Miodrag Iovanov 
(Lie. Informatică 
șani).

* Limba latină, 
panții primelor 
sunt: IX — Lidia 
(Colegiul Național 
cebal" Deva); loan Bru- 
zan (Lie. Teoretic Hațeg); 
X — Alina Cismaș (Co
legiul Național „Decebal" 
Deva); XII — Dora Văe- 
tuș (Lie. „Iancu de. Hu
nedoara", Hunedoara).

Ocu- 
locuri 

Calciu
„De-.

Neliniști privind proprietatea 
asupra pământuEui

în ultima vreme, simțind 
nevoia combaterii sără
ciei prin alternativa ofe- 
r.tă de completarea nevoi
lor traiului zilnic prin a. 
sigurarea unei producții a- 
gricole de Subzistență, tot 
mai mulți oameni își în. 
dreaptă speranțele spre do
bândirea pământului care 
de drept și de lapt trebu
ie să le apai țină. Cum în 
privința aplicării Legii 
18/1991 mai există încă 
serioase întârzieri, genera
te de diverse motive, dar 
în unele cazuri s-au comis 
și erori ce trebuie repara
te, aducem-.in atenție câ
teva din situațiile ce deno
tă necesitatea ca din par
tea comisiilor locale pen- 
txu stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenu. 
rilor agricole să existe pre
ocupare deosebită în pri
vința îndeplinirii atribuții, 
lor.

ileferindu-se la o situație 
concretă existentă în satul 
Bretelin, comuna Vețel, un
de își are părinții și socrii, 
dl Adolf Muresan dornici, 
liat în Deva ne scrie că 
este nemulțumit de felul 
cum se pre-mtă lucrurile 
nu legate de înmânarea ti
tlurilor de proprietate 
(chestiune în care mai es
te de străbătut o cale Iun. 
i;ă), ci în privința efectuă
ri măsurătorilor terenu. 
lui. Dorința dlui A.M. este 
aceea ca primăria și OCOT 
<ă se implice cu seriozita
te în aplicarea Legii 18/ 
1991 în satul Bretelin, un
ii! oamenii, apăsați de greu. 

tățile vieții și ale bătrâne
ții, așteaptă de multă vre
me să-și vadă visul împli
nit. Speranța lor rtte că 
acest lucru se va întâm
pla, dacă nu este posibil 
în această primăvară, cel 
mult până la finele anu
lui 1997.

într-o lungă scrisoare, 
cupnnzând numeroase da
te de amănunt, dl Tranda
fir Jurj, domiciliat în De
va, str. Aleea Crinilor, își 
exprimă indignarea pri
vind o serie de încurcă
turi provocate în privința 
stabilirii dreptului de pro
prietate asupra unei supra
fețe de 0,7 ha teren, pe 
care l-a cumpărat de la 
dl Iacob Toader, terenul 
respectiv fiind însă reven. 
dicat, dar firă a deține ac
tele necesare, de încă un 
proprietar, respectiv de 
către dl Aurel Mariș. De 
tnt ntionat că terenul res
pectiv (fără a intra și în 
alte detalii) apare în une
le documente, cum de alt
fel stau lucrurile în reali
tate, ca fiind situat intra
vilan, iar în altele în ex-, 
traviian. întrucât a avut 
mult de umblat și de chel
tuit pentru a-și apăra drep
tul de proprietate, dar la 
Curtea de Apel din Alba 
Iulia a pierdut procesul 
pșntru că, după cum se 
precizează în scrisoare, nu 
a avut motivat apelul de 
către^avocatul angajat, dl 
T.J. își exprimă încrede
rea că ministrul Justiției 
îl va sprijini să fie clari
ficate lucrurile în spiritul 

dreptății și democrației rea
le, invocând faptul că și 
aceste cerințe trebuie să 
fie respectate pentru ca și 
România să poată fi pri
mită în structurile euro- 
atlantice.

Readucând în discuție o 
veche problemă legată de 
faptul că nu găsește înțe
legerea necesară la primă
ria comunei Lăpugiu de 
Jos, pentru a i se verifi
ca ți elibera documentele 
necesare calculului pensiei 
ce i s-ar cuveni pentru pe
rioada lucrată la fosta CAP 
Teiu (sau să-i fie luată în 
considerare reconstituirea 
perioadei respective cu 
martori), dna Dorina Ciu. 
pei din Dobra își exprimă 
și durerea pentru faptul 
că în satul Coșești (unde 
are drept de moștenire) 
măsurătorile s-au făcut „pe 
placul unor flămânzi" — 
se arată în scrisoare. în- 
tr.o situație similară se 
găsește și soțul său, o su
prafață de circa 9 ari ce-i 
revenea ca proprietate, 
fiind atribuită altor persoa. 
ne. De asemenea, nu a fost 
clarificată nici situația cu 
dreptul de proprietate a. 
supra pădurii.

Iată doar câteva cazuri 
care denotă că mai persis
tă neliniști și așteptări le. 
gate de stabilirea dreptu
lui de proprietate asupra 
pământului. Fără a dispe
ra, oamenii mai au răb
dare și cred că, totuși, se 
va face lumină și în ca
zurile relatate.

NICOLAE TÎRCOB

Vedere din Deva. Foto : ANTON SOCACI

Probleme grele pentru asociațiile de locatari
Datorită faptului că mul

te persoane nu și-au ono
rat obligațiile de plată, a- 
sociațiile de locatari din 
municipiul Brad se con
fruntă cu probleme deose
bit de grele, căci la rân
dul lor au datorii de or. 
dinul zecilor de milioane, 
pentru plata prestărilor de 
servicii către furnizori ca: 
RENEL și RAGCL.

Prin amabilitatea dl ing. 
Mihai Costinaș. viceprima. 
rul consiliului municipal 
am putut extrage la întâm
plare dintr-un număr mare 
de rău platnici numele unor 
persoane care datorează su

me mai mari de 500 000 lei 
la data de 1 februarie a.c. 
Aceștia sunt: Maria Cor
nea, str. Libertății, bl. 23, 
ap. 2, cu suma de 1 113 362 
lei; Rodica îlieș, str. 6. 
Vodă, bl. 11, ap. 45, cu 
1151 010 lei; Traian Verdez, 
Str. G. Milea, bl. 29, ap. 2, 
cu 1101 000 lei; Gheorghe 
Apreotesei, str. Republicii, 
bl. 7, ap. 10, cu 801 063 lei; 
Simona Năstase, str. G. 
Vodă, bl. 16, ap. 50, cu 
811 529 lei; Cornelia Almă- 
șan, str. G. Milea, bl. 20/A, 
ap. 17, cu 747 144 lei; Cor. 
nel Furdui, str. Șoimilor, 
bl. 26, ap. 2, cu 796 564 lei; 

Traian Volocaru, str. 1 Mai, 
bl. A/4, ap. 21, cu 619 751 
lei; Ladislau Ianco, str. 
Libertății, bl. C X29, ap. 9, 
cu 590 082 lei.

In cazul că aceste per
soane precum și ceilalți 
restanțieri nu vor plăti su
mele datorate, asociațiile 
de locatari pot să le aplice 
penalizări iar potrivit art. 
24 din Legea 144 îi pot ac
ționa în judecată pentru 
evacuare sau respectiv li 
6e vor sista serviciile so
licitate.

ALEXANDRU JURCA 
corespondent
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^CUVÂNTUL LIBER

I
 Totul este cuprins intr-o tăcere 

adâncă... Universul este tensionat 
și lumea așteaptă...

. Din rouă fulgilor de nea șt din 
i 'sclipirea timidă a primelor raze
' de soare se naște primăvara, cel

mai gingaș anotimp. Ascunde în ea 
ceva mai mult decât putem găsi in 

, soarele torid al verii, în bogăția 
' toamnei sau în povestea iernii; de 
! aceea este, cu siguranță, cel mai 

frumos anotimp.

Primăvara este povestea in care 
putem găsi puterea de a ne mai 
bucura în fața unei raze de soare 

ț sau a unei flori. Este o oglindă ma- 
' gică a amintirii, în care ne regăsim

Anotimpul 
speranțelor 

cu toții. Indiferent de vârstă, oa
menii speră. Ce poate fi însă mai 
frumos decât speranța întruchipa
tă in primul ghiocel ? Prin purita
tea și gingășia sa, acest mesager 
al primăverii simbolizează năzuin
ța noastră, a tuturor, dorința unei 
vieți mai bune, mai frumoase.

Din limbajul mut al florilor, cel 
mai bine îl înțeleg pe acesta. El se

qfla în. concordanță cu trăirile noas- i 
tre sufletești, fiind o legătură cu î 
trecutul, dar mai ales cu viitorul. ’

Este început de martie. Să pri- \ 
mești și să oferi un mărțișor repre- . 
zintă unul dintre cele mai emoțio- ’ 
nante gesturi. în acest mic simbol ' 
cu toții punem un gând și o spe- l 
ranță. Doar cineva care a pri- . 
mit în primele zile de primăvară ’ 
o mică atenție poate vedea acest \ 
anotimp în întreaga sa frumusețe , 
și splendoare. Haideți să oferim cu ’ 
tofii, în aceste zile deosebite, un ț 
ghiocel și un mărțișor, un zâmbet l 
și o speranță ! J

MANUELA RUSU l

Un gând și o poantă 
la CLUB T

■ ~<r—n r—1 r—11—s.—; r“: •—: =—s;—' r—i r—> i—< I

în curând,, pe 8 Martie, 
vom sărbători „Ziua Fe
meii". Conform unor stu
dii amănunțite, specialiștii 
au ajuns la concluzia că, 
în funcție de zodia în ca
re s-au născut, tovarășele 
noastre de viață sunt mai 
sensibile la anumite daruri 
decât altele. Pentru cei 
care nu au cumpărat încă 

n cadou de 8 Martie, ia

Cadouri ce „lovesc 
punctul slab" al 

iubite or voastre!
tă câteva îndrumări care 
țin cont de zodia celor pen
tru care sunt adresate:

4- Berbec — Femeile a- 
doră cadourile „intelectua
le" (cărți bune sau discuri 
și casete de excepție), dar 
și păpuși, maimuțoi sau 
ursuleți.

4- Taur — Obligatoriu 
cadoul trebuie însoțit de 
flori, altfel nu aveți nici 
un haz. In general, femei
lor din această zodie le 
place un cadou fin și de 
calitate. Atenție, nu supor
tă btbelourile ieftinei

4- Gemeni — în general 
sunt sensibile la cadourile 
cosmetice. Bijuteriile sau 
alte podoabe nu vor fi re
fuzate. Dacă nu aveți bani, 
un cadou inspirat ar putea 
fi și un buchet de flori 
deosebit.

-f- Rac — Cadourile cu 
mesaje subtile, simbolice, 
vor fi adorate de cele că
rora le sunt adresate. Ele 
nu vor tânji atât după un 
lucru de calitate, cât du
pă un obiect inspirat, de 
calitate.

4- Leu — Femeia născu
tă in această zodie își do
rește daruri împachetate 
frumos, în cutii care să 
conțină mai multe obiecte. 
Le place să aibă surprize, 
să despacheteze mai mul
te cutiuțe, casetuțe și pli
culețe, în care să găseas
că totuși ceva.

4- Fecioara — Lucrurile 
de valoare sunt foarte a

preciate de nativele zodiei 
Fecioarei. Un inel frumos, 
un buchet de flori, chiar 
și un trandafir roșu ar fi 
binevenit pentru întâlni
rea din 8 martie.

4- Balanța — Sunt în
nebunite după păpuși, ju
cării, flori, obiecte de va
loare simbolică și„ mai a- 
les, sentimentală. Le pla
ce ca surpriza să fie am
balată frumos, legată cu 
panglici colorate.

-f- Scorpion — Se bucu
ră de oriee, mai ales de 
produsele cosmetice fine. 
Nu vor fi neglijate însă 
nici cadourile mai „glume, 
țe": bikini, pijamale sexy, 
o pisicuță (viei) sau un ki- 
Jogram de banane,

4- Săgetător — Domni
șoarelor născute în zodia 
Săgetătorului le plac hai
nele, fardurile și bijuterii
le. Cadourile practice vor 
fi întotdeauna cele mai bi
ne apreciate.

SORIN BLADA 

' „După cum cei care 
) călătoresc pe mare pe 
i timp frumos au pregătite 

și cele necesare pentru 
’ caz de furtună, tot așa 
\ cei chibzuiți își pregătesc 
!în prosperitate măsurile 

pentru caz de nenoroci
re*.

> SOCRATE

După bugetul fiecăruia, pentru prietene și iubite, 
băieții pregătesc cadouri de 8 Martie...

Foto : PAVEL LAZA

MUSIC BOX SMASHING PUMPKINS
La 4 decembrie la Eas 

Vegas s-a desfășurat ce
remonia de decernare a 
premiilor Billboard pe a- 
nul 1996. Grupul Smashing 
Pumpkins a câștigat cate
goria Best Rock Act.

Tot în luna decembrie 
casa de discuri Virgin a 
scos pe piață un box set 
întitulat „The Aeroplane 
Flies High" ce cuprinde A 
și B-sides-urile celor cinci 
singlesuri extrase din 
Mellon Collie And The In. 
finite Sadness (Bullet With 
Buterfly Wings, 1979, Ze
ro, Tonight Tonight și 33) 
precum și câteva piese i- 
nedite, rezultând un total 
de 33 de piese. Conceput ca 
un Anthology I acest box 
set arăta ce transformări 
au avut loc în structura

— Vă rog, domnișoară 
Popândău este acasă? |

— Păi, care dintre ele, ( 
că sunt două surori ge- 
mene? |

— A, nu știam. Aceea l 
care are un frate la Bu- i 
zău!

grupului după imensul suc
ces al lui Mellon Collie And 
The Infinite Sadness dove, 
dind încă o dată imensa 
capacitate de creație a lui 
Ccrgan care în mai puțin 
de un an a compus peste 
o sută de piese. Dintre noi
le piese incluse pe această 
culegere se remarcă The 
Last Song (o baladă cu iz 
familiar în care cântă și 
tatăl lui Corgan), The Boy 
(compoziție James Iha, un 
dance-pop vibe ce amin
tește de soundul pop Bri. 
tanic), Blank (o confesiu
ne acustică a lui Corgan). 
Tribute To Johnny (o pie
să instrumentală în stil Ae- 
rosmith), The Bells (cu o 
orchestrație ce amintește de 
Aaron Copland), Ugly 
(construită pe aceeași li

VALI,
îmi scrii: „...și el s-a dus 

la alta, măcar de ar fi 
fost mai frumoasă și mai 
deșteaptă decât mine..."

Vali, frumusețea este 
o calitate relativă, urâta 
satului, în ochii iubitu
lui ei, este cea mai fru
moasă femeie din lume. 
Iar inteligența? Puțini 
bărbați sunt cei care-și 
doresc o femeie inteligen
tă atături. Prin natura 
sa, bărbatul acceptă ega
litatea femeii dar numai 
până acolo unde poate 
încă el conduce. Sunt 
bărbați care suportă greu 
o femeie inteligentă ală
turi.

Desigur ți-e greu să ac
cepți o înfrângere în iu
bire căreia i se alătură 
și această dezamăgire. 
Vali, nu uita că sunt a- 
matori ce schimbă un ta
blou valoros pe un kitsch 
pentru că nu se pricep la

I fi

4

Toți oamenii doresc să 
fie fericiți. Oricât de 
sceptici am fi. oricât ne
am îndoi că fericirea poate 
fi atinsă ori că merită să 
o căutăm, noi nu înce
tăm să tindem, conștient 
sau nu, către dobândirea 
ei.

Fiecare indiv d caută 
să evite suferința, neca
zurile, durerea. Rabin
dranath Tagore scria câ 
„lecția cea mai însemna
tă pe care omul o poate 
învăța de la, viață, nu 
este că durerea nu există 
pe lume, dar că depinde 
de noi s-o folosim și să o 
transformăm în bucurie". 
Așadar, cheia fericirii se 
află în mâinile noastre. 
Trebuie să știm doar ce 
să facem cu ea.

Diderot susținea câ „o- 
mu! cei mai fericit e a- 
cela care face fericiți pe 
cât mai mulți". Putem în
cerca și această cale, dar 
putem încerca și ceea ce 
ne propune Augustin: „Ci
ne îl are pe Dumnezeu, 
acela este fericit". în 
ambele cazuri, trebuie ca 
în noi să domnească dra
gostea; căci numai iubind 
pe cineva îl putem face 
fericit; și nuniai iubin- 
du-L pe Dumnezeu pu-

nie cu Mellon Collie) și 
Pastichio Medley (o piesă 
cu o durată record de 23 
minute). Pe culegere sunt 
incluse și câteva cover ver- 
sionuri cum ar fi: You re 
All I've Got Tonight (du
pă The Cars), Destination 
Unknown (după Missing 
Persons) și A Night Like 
This (după The Cure).

In paralel în Europa ca
sa de discuri Hut Records 
lansează albumul „Pisces 
Iscariot" ce figurează pe 
locul 15 în topul britanic 
al revistei M,etal Hammer. 
Față de ediția americană 
(apărută pe piață la 4 oc
tombrie 1994) ediția bri
tanică cuprinde 14 piese 
incluzând câteva B-sides 
britanice, câteva cover 
versionuri (Landslide după

artă. încearcă să vezi din 
alt unghi de vedere pro
blema. Dacă el a făcut o 
alegere care ție ți se pa
re proastă, e posibil că 
nu putea face față celei
lalte alternative. E mai 
ușor să rupi o floare din 
grădină decât să culegi o 
floare de colț! Nu uita 
că viitoarea licență ce O 
vei obține terminând fa
cultatea nu este doar o 
bucată de hârtie, este în
suși un atestat al „cali
tății" tale Tu ești un om ’ 
valoros și trebuie să fii 
mândră de asta. Iar dacă 
fostul tău prieten nu a 
știut să aprecieze aceas
tă valoare, să o păstreze, 
cu atât mai rău pentru 
ell Nu merită să lupți 
pentru a-1 recâștiga dat k 
fiind că rivala, nu ți-e pe 1 
măsură. Lasă-1 pe el să I 
decidă și ia aminte la ce ! 
spunea Noica: „Să nu te k 
bați cu un dușman de r
proastă calitate". I

INA DELEANU \

fericiți ? ;
tem fi fericiți. J1

Concepții despre ferici- Fi 
re, despre 'ceea ce ar tre- *| 
bui să facem pentru a fi ț 
fericiți, diferă de la om * 
la om. Unii consideră că J., 
atâta timp cât trăim nu I j 
putem fi fericiți, căci ori-* 
când ni se poate întâm- J 
pla ceva rău. în schimb,1 
după moarte vom fi fe- ! 
riciți. Alțif consideră că li 
„nu este fericire decât f 
să te bucuri și să trăiești t 
în timpul vieții tale" (So- *i 
lomon). *

Chiar dacă concepțiile I 
despre fericire diferă toți fij 
oamenii doresc să fie fe- * 
riciți, principi și supuși,»! 
nobili și oameni de rând * 
bătrâni și tineri, tari și £ 
slabi, sănătoși și bolnavi, | 
din toate colțurile lumii. * 
Ei încearcă pe toate căi- * 
le să dobândească ferici. *.-l 
rea; pe calea cunoașterii, 
ori pe calea iubirii, orii; 
pe cea a credinței. ■

Și totuși vom fi feri- Ti 
ciți? Este o întrebare di-li 
ficilă; o întrebare la ca- 
re vom putea găsi răspun- I • 
sul doar împreună. într-o *' 
zi îl vom găsi și atunci : 
vom fi într-adevăr feri- * 
«ti I ||j

MIIIAELA GL1GOR *'
Brad *» *

Fleetwood Mac și A Girl 
Named Sandos după The 
Animals), câteva piese în
registrate în studiourile 
BBC și piese care figurează 
pe ediția americană a dis
cului. Recent au fost anun
țate nominalizările pentru 
premiile Grammy, grupul 
Smashing Pumpkins can

didând la cinci categorii.
Deși Corgan a compus 

deja piese pentru un alt 
disc, viitorul lui Smashing 
Pumpkins este incert ca șl 
muzica lor. Grupul speră 
să-și păstreze identitatea 
stilistică, și prin implica
rea în problemele sociale 
și politice actuale rămâne 
un simbol al rockului a- 
merican.

IIOR1A SF.RESAN
—— ♦
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UN TÂNĂR HANDICAPAT DIN BRAD

I

j

Despre pictura lui Gheorghe Io
nel Golcea ca yi despre suferința 
sa aflasem cu mult timp înainte 
de a-l cunoaște, de la Inspectora
tul Teritorial de Stat pentru Han
dicapați Deva. L-am văzut pe 
Ghiță, cum îi place să fie numit de 
apropiați, și câteva din tablourile 
sale la începutul lui decembrie tre- 

, cut, la sărbătoarea handicapaților 
de la Deva.

L-am căutat, să stăm de vorbă, 
acasă, la Brad. In drum, de la Ca
sa de cultură, unde l-am întâlnit 
pe tatăl băiatului, și până pe stra
da Dacilor, unde e blocul în care 
locuiesc, am aflat câte ceva despre 
Ghiță și familia lui. Tânărul, care 
abia a împlinit 18 ani, are o boală 
de piele incurabilă, a suferit inter
venții chirurgicale la mâini și se 
pare că va mai trebui să treacă 
prin așa ceva. Cu ajutorul surorii 
mai mari, acum căsătorită, și mai 
ales al dascălilor care s-au deplasat 
acasă la el, a absolvit 8 clase. Timp 

' de 12 ani, mama și-a întrerupt lu
crul ca să-l îngrijească. Acum ma
ma lucrează și stă .tatăl cu el, am
bit beneficiind de „la handicapați" 

I de 200 mii lei lunar.
Nevoia de comunicare a acestui 

băiat, obligat de suferința sa la o 
viată mai retrasă, este atât de ma
re încât n-a așteptat să fie îmbiat 
prea mult la vorbă. Au fost sufi
ciente câteva întrebări. Mi-a po
vestit că pictează de peste un an 
pe pânză, a realizat vreo 30 de ta- 
blocuri în acuarelă și 20 in ulei. 
La început a lucrat singur, 
in acuarelă, iar după o ju

n
Iț

ț
i

po-ț 
er- '

CA „LILI- SUNT ȘI ALTELE. .

X

ajutat de un prie- 
să picteze in ulei.

mătate de an, 
ten, a început
Ca să se antrepeze, primele tablo
uri le-a făcut după model. „De-a- 
cuma, n-o mai fac după model — 
mărturisește — pentru că am o i- 
maginație foarte bogată. Și am timp 
destul de meditație asupra gându
rilor izvorâte din imaginația mea", 
tl ascultam cu admirație pentru 
exprimarea coerentă, pentru gândi
rea foarte matură, pe care o are a- 
cest tânăr autodidact.

De ce pictează ? Pentru că „în 
timpul plictisitor pot să mă gândesc 
la imaginile văzute în propria mea 
minte*. Dar mai ales pentru că „îmi 
doresc un stil unicat — declară. 
Vreau să exprim ceea ce simte un 
handicapat fizic, ce-și dorește el, 
ce ar vrea să aibă și e greu de ob
ținut.' Pictez pentru că prin pic
tura mea vreau să fiu eu mulțu
mit cu mine".

Din tablourile pictate multe nu

le mai are. Despre cele încă in 
sesia sa vorbește cu plăcere, _
punând sentimentele ce l-au deter- i 
minat să le picteze. Iși consideră ț
pictura abstractă ■ „negativă cu scop i 
pozitiv", probabil în sensul că re- J
prezentarea sedimentelor urâte îl ) 
poate elibera pe om de ele. Pe pân
zele sale apar oameni goi de sen
timente, persoane care se dezinte
grează, spiritul rău și lașitatea ca
re explodează, dorința de putere și 
viață veșnică, ori dragostea, care 
din frumoasă la început, ajunge în 
timp la opusul el, suferința și moar
tea. Un tablou, „reușit prin con
traste", pentru că în asemenea pic
tură „nu intră lumină", avertizea
ză asupra pericolelor — ,,răutatea 
și femeia care frânge inima celui 
ce-o iubește". Sentimentele apăsă
toare le redă prin cu’oarea roșu, 
iar acțiunea prin portocaliu, prin 
linii ori forme în mișcare, ca in ta
bloul pictat special pentru coperta i 
casetei muzicale a formației bră- 
dene „Demos".

Băiatul care vorbește cu detașa
re despre handicapul său, ascultă 
muzică death metal, citește. Și mai 
ales încearcă să-și depășească su
ferința pictând. Pentru că deși n-o 
spune explicit — poate nici nu 
conștientizează acest lucru — sen
zația pe care am avut-o privindu-i 
lucrările și ascultăndu-l vorbind a 
fost că neliniștea ce transpare în 
pictura sa e dublată de speranța 
ieșirii la lumină, spre care tânjeș
te sufletul său.

*
i

I

VIORICA ROMAN

* 
i > !
1

J

A

\

*

In orașul Lupeni există 
printre alte cofetării și u- 
na numită simplu „Lili". 
înăuntru este curat, apro
vizionarea destul de bu
nă. Numai că aici se poa
te servi și bere. Și la be.

re merge și o țigară! Așa 
că atmosfera se poate 
transforma într-un verita
bil bufet. Dar, ca să fim 
sinceri, câte cofetării nu 
sunt și în alte localități ca 
„Lili"? (S.C.)

CE A FOST ȘI CE A AJUNS...
Magazinul' cooperativei 

din comuna Bucureșci ca 
multe altele, era bine a- 
provizionat, în urmă cu 
câțiva ani cu produse ali
mentare, mărfuri indus
triale, confecții, și încăl
țăminte. în perioada tran
ziției, din lipsa banilor, 
magazinele sătești nu se 
mai pot aproviziona cu

produsele necesare pentru 
comercializare. Acum și a- 
cest local (fost Cu adevă
rat magazin) se află într-o 
stare jalnică, cu pardosea
la murdară, rafturile goa
le, scorojite și degradate, 
Ceva se poate face: să se 
pună perdele să nu se mai 
vadă „priveliștea" dezo
lantă din interior! (C.S.)

în limbajul sec dar te- 
fneinic argumentat cu fap
te și argumente al stilu
lui administrativ Oficiul 
Județean pentru Protecția 
Consumatorilor ne aduce 
la cunoștință câteva din 
constatările inspectorilor

Giumbușlucuri comerciale 
cu comersanți de piei de cloșcă 

o măgărie cu cafeasăi, făcute’ în timpul din 
urmă. Reținem două care 
șochează, din păcate, nu 
prin inedit ci prin mârlă- 
nia și harpagonismul de 
care au dat dovadă auto
rii faptelor constatate.

CUM S-A FRIPT LĂPTUCĂ 
CU PORTOCALE

Domnul Claudiu Stan 
din Deva, strada Elena Vă- 
cărcscu, nr. 19, a cumpă
rat de la o tonetă 2 kg 
de portocale. Prețul era 
clar — 4800 lei/kg. Două 
kilograme 9600 de lei. Nu
mai că aritmetica vânză
torului Adrian Lăptucă 
(Deva — Aleea Muncii, bl. 
AB 18, ap. 74) nu funcțio
na după legile... antmeti. 
Cii. Lăptucă i-a încasat 
cumpărătorului 10 700 de 
Iei. Un mizilic acolo, de 
suprapreț de zece și ceva 
la sută, peste adaosul co
mercial liberalizat.

Are românul o vorbă — 
lăcomia strică omenia. Al
de Lăptucă n-o strică nu-

mai pe a lui ci și pe-a al
tora. Punctul de vânzare 
ambulant la care vindea 
el face parte din rețeaua 
de desfacere a SC „Paladis 
Transcom" SRL Deva. Ce 
încredere mai pot avea 
cumpărătorii în serviciile 
unei societăți comerciale ai 
cărei vânzători „ard“ la 
preț și la cântar de usucă?

„Câștigul" lui Lăptucă 
pentru ziua respectivă? 
100 000 de lei venit la bu
getul statului prin amen
da aplicată.

Nu de mult am luat a- 
părarea prin ziar a aces
tui gen de comercianți în 
conflictul lor cu primăria 
locală. Nu toți o merită 
însă.

Liberalizarea prețurilor 
decretată de guvern ca o 
necesitate a reformei are 
un impact în cazul produ. 
selor indigene și altul, mai 
mare deocamdată, la pro
dusele de import al căror 
preț de desfacere cu amă
nuntul este în dependen
ță directă de cursul la zi 
al dolarului, ceea ce este 
în Jogica economiei de pia
ță. Ilogică ba chiar mârlă. 
nească este practica uno
ra de a mai stoarce, pe 
lângă adaosul comercial li
beralizat, venit nemuncit 
prin falsificarea calității 
mărfii comercializate.

în ziua de 21 februarie 
un cumpărător a cumpărat 
de la magazinul alimen
tar din strada 1 Decem
brie, nr. 19, Deva, al SG 
„Crystal — Comerț" SRL 
— administrator Sorin Ciu. 
curiță — două pliculețe cu 
cafea Ness-Brasero — pre- 
ambalate la pungulițe a 2 
grame/pungă. S-a nimerit 
ca acel cumpărător să fie 
unul din breasla gazetari
lor cei „răi de gură" și

Cândva nu erau probleme cu autobuzul
Prir.ir-o scrisoare adre. 

sată redacției ziarului nos
tru. dl G. loan, din satul 
•Ciungani, comuna Vața 
de Jos, iși exprimă nemul
țumirea (spunându-ne că 
aceeași mare durere o au 
și alți numeroși salariați 
navetiști, pre'cum și elevi 
din clasele 5—8, care frec, 
ventează școala la Vața) în 
legătură cu circulația au
tobuzului pe ruta Brad — 
Cazanești — Ciungani. Ne. 
mu’urnirea se referă la 
# ?a mersului auto

buzului respectiv, începând 
de la sfârșitul anului tre
cut.

In esență este vorba de. 
spre faptul că acum auto
buzul de pe ruta amintită 
are plecarea din Ciungani 
spre Brad dimineața la o- 
ra 5,30. iar întoarcerea are 
loc abia seara, la ora 19,30. 
Ca urmare, navetiștii care 
plătesc abonamentele și e- 
levil sunt nevoiți să aș
tepte 3—4 ore după ter
minarea programului, pen
tru a se reîntoarce acasă ca-

le de circa 12 km. în a- 
ceasta situație întrebarea 
este dacă nu s-ar putea 
găsi o soluție convenabilă 
pentru a scurta această aș. 
teptare și pierdere de timp, 
în sensul de a decala so
sirea mai devreme a au
tobuzului în cauză. Este o 
propunere care, desigur, 
merită să fie analizată și, 
eventual, aplicată, fiind în 
interesul pasagerilor din 
zonă și (de ce nu?) poate 
și al proprietarului auto
buzului. (N.T.)

„cârcotași" cu fărădelegea 
și pe deasupra nedus de 
prea multe ori la biserică. 
Constatând cu propriul 
simț al gustului că în loc 
de dulce cum trebuia să 
fie nessul era amar iar pe 
fuhdul ceștii rămânea zaț 
n-a mai stat pe gânduri și 
a solicitat prompt inter
venția Oficiului pentru Pro
tecția Consumatorului.

Ce-au constatat inspec
torii OJPC, să te iei cu 
mâinile de cap și să dai 
cu căciula-n câini; în câi
nii de comercianți de acest 
fel. Nu numai Ness Bra- 
sero falsificat la pungi de 
două grame vindea dom
nul Ciucuriță cl și cafea 
„Jakobs Kroning." la pungi 
de 100 de grame. Primele 
constatări s-au făcut or
ganoleptic dar s-au pre
levat și probe pentru la
boratorul Larex.

Este interesantă prove
niența așa-ziselor produse 
din cafea. Nessul Brasero 
a fost achiziționat de la 
SC „Dana" SRL Cluj-Na- 
poca de către SC „Lazăr" 
SNC Deva de la care l-a 
achiziționat Sorin Ciu- 

I curiță.
Cumpărați oameni buni, 

cumpărați cu încredere 
‘ produsele acestor firme; 

câtă încredere mai puteți 
avea în ele. E greu de sta
bilit cine a săvârșit falsi
ficarea, dar cert este că 
unul a mâncat creditul la 
cumpărător și el celorlalți 
doi parteneri de afaceri.

Oameni buni, de ce v-ați 
apucat voi de o meserie 
despre care n-ați învățat 
decât cum se fură și se în
șeală fără teamă de Dum
nezeu și de lege cumpă. 
rătorul?

ION CIOCLEI

HUNEDOARA. Datornici pentru 
care suferă un oraș întreg

Datoriile pe care le în
registrează, nu numai aso. 

.ciațiile de locatari cl șt 
locatarii, au atins, în ul
timul timp, cifre fără pre. 
cedent. Scumpirea de la o 
zi la alta a costului vieții, 
dublată de veniturile sla
be pe care le înregistrează 
mulți dintre semenii noș
tri, a făcut ca numărul 
persoanelor care înregis
trează datorii, de peste un 
milion de lei, să crească 
simțitor și la Hunedoara 
undeva la câteva sute. Nu
mărul cel mai mare de da. 
tornicl și cu cele mai mari 
sume îl înregistrează Aso
ciația nr. 18, din str. Tran
dafirilor. Printre cei cu 
datorii mari se numără: 
Doda loan, bloc 3/23 — 
3 758 554 de lei, Fogoroș 
Sandor, bloc 3/61 —
2 000 620 de lei; Kerekeș 
Gheorghe, bloc 3/21 —
1 765 458 de lei- Stan Ver
gii, blcc 1/41 1- 1 158 683 
de lei-, ^loldovan Maria, 
bloc 2/20 — 976 815 de lei; 
Moldovan Maria, b 2/28 
■— 1 538 730 de lei; Lăcă
tuș Olimpia, bl. 1/63 —
2 617 330 de lei; Lupușor

Augustin, bl. 1/66 —
1243 576 de lei; Cumpănicl
Marcel, bloc 5/79 —
1 022 753 de lei; Stenie A. 
lexandru, bloc 33/14 —
1 193 850 de lei.

De la Asociația nr. 13, 
cele mai mari debite le 
înregistrează: Rusu Mihai, 
str. B. Șt. Delavrancea, bl. 
J 4, ap. 41 — 1 698 277 de 
lei, Tucă Viorica, ap. 56 
— 1 808 674 de lei, Oltea- 
nu Ioan, str. Intrarea Spi- 
eului, bl. L5, ap. 39 — 
1 349 839 de lei. O situație 
asemănătoare se înregis
trează și la Asociația nr. 15 
unde sunt persoane cu da. 
topi între 1 194 358 de lei 
Și 2 233 526 de Iei: Hriten- 
cu Aneta, Boldijar Nicolae, 
Lăpușan loan, Domokoș 

•Varga, Kereji Gafia, Cor
nea Măricel și Boboc A- 
dam.

De la Asociația nr. 19, 
cele mai mari datorii le au 
Borița’ Constantin, str. 
Trandafirilor 15/26 —
1 517 718 de lei si Floarea 
Mafia, bl) 8/1 cu 1 192 619 
de lei.

CORNEL POENAR
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S.C. SUINPROD ORAȘTIE ‘
Vinde tineret porcin în greutate de 20— | 

kg, de la ferma Gelmar.
Preț accesibil și negociabil.
Informații la telefon 6^1640l sau 642504. |

(52)

S.C. SOMAR PROMET S.R.L. 
DEVA

. -ÎN ATENȚIA 
POSESORILOR DE AUTOVEHfCUIE

'"l’ersouncic fizice cele juridice, care dețin atttovehicuU 
supuse înrnainculârn în România, sunt obligate :.â k asigure 
pentru cazurile de răspundere civilă ca urmar- • ii pagubehu 

produse prin accidente de autovehicule pe tvi imriul 
României" {Lege,a nr 136/1995. tul 4X) 

•‘f’rmwfe aferente perioadei 1 apnlte-31 decembrie Iu*’ v 
voi plăti până la data de 31 martie 1997. In cazuhK.h.fe>i.ini ■ 

la scadeniă a primelor, deținătorul autovehiculului te 
netisigurai''(ILO. nr 1259/1996, ari 2)

Pentru a nu fi în această situație neplăcută, 
vă informăm că, 

pentru prima dată aveți 
posibilitatea de A ALBGE societatea 

la care doriți să vă asigurați
Societatea de Asigurare Reasigurare

ARDAF
este prima societate privată autorizata sa pmeuce

ASIGURAREA OBLIGATORIE
DE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO 

Este timpul să alegeți ’ 
vă ațhptăm la iwitMrt* di» taMc j*-4.1vl liin».

Iiihtf iRoții tuplimveitarr U mmIiuI Mfcurseki lluncduuru <!ia |H»v« 
Sir. Orauoș Vodă nr. IN. td.: 854 ÎMI»

IWTSFIȚI PENTRU SIGURANȚA OUMNEA VOASTRĂ ’ •

CUVÂNTUL 
LIBER

Li
I*
I

reido- »I*
I*
I*
I
I*
I
I

Angajează în regim de urgență și în 
gim de colaborare chimist specialist în 
meniul acoperirilor galvanice.

Condiții de salarizare avantajoase.
Informații între orele 8—15,30, la tele- 
215345 sau 233266.fon

(8529)

S.C. REMPES S.A. DEVA

Str. C.A. Rosetti, nr. 5, tel. 221273, 
int. 194 sau 195; fax: 226161

Execută următoarele servicii.
— încărcat tuburi oxigen puritate minim |

- - - «
I
I 
V* 
I
I * 

S.C. AVA INTERTRANS S.R.L. HUNEDOARA |
* 

Strada Brazilor, nr. 22, telefon 715752, | 
produce și comercializează cornete pentru în' * 
ghețată, diferite forme. Calitate deosebită, preț I 
avantajos. (8530) j

S.C.C.F. TIMIȘOARA S.A. — ȘANTIER 34 j 

LR DEVA I

ANUNȚA I

începând cu data de 3. 03. 1997 — 31. I 
pe distanța Simeria — Hunedoara se > 
următoarele trenuri: 2151; 2303 și j 
pe distanța Hunedoara — Simeria se i 
tr. 2152 si 2154, pentru lucrări RK J 

(8548) |
• a^a a aaan a a ^^a a a a a a w* a *

99,2 la sută, la prețul de 850 lei/mc.
— verificat tuburi oxigen la prețul de 

891 lei/buc.

03. 1997 
anulează 
2155, iar 
anulează 
linii c.f.

DIRECȚIA SANITARA 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA 

INSPECTORATUL DE POLITIE 
SANITARĂ ȘI MEDICINA PREVENTIVA i 

HUNEDOARA—DEVA
Revenim la publicația de concurs din data l 

de 20 februarie 1997, publicată în „Cuvân- 1 
tul liber”, cu următoarele modificări: »

— se anulează poziția 1, asistent medical » 
laborator — Laborator Vectori și Controlul» 
Pesticidelor Deva ;

— se anulează poziția 6. agent 
I.P.S.M.P Deva;

— concurs pentru 1 post asistent
— Laborator Medicina Muncii 
șani.

Condiții de angajare: să fie bărbat apt r

♦ 
II

i«j
I■

♦
I«I
«I
Il
I martie 1997, conform publicației inițiale.

ALCEDO VĂ RECOMANDĂ 
TRATAMENTUL SEMINȚELOR

Anual pierdeți un procent însemnat 
din recoltă din căută paratițilar 
cart distrug semințele înaintea 
înrobirii. Utilizate in fata de 

insămânfare, Produsele OLTCHIM 

distribuite de AICEDO asigură

proiecție deplină împotriva para 

ziților pentru culturile de floarea- 
soarelui, porumb pi sfeclă. Tra

tamentul este garantat împotriva 

paraziților ce afecteaiă recolta in 

stadiul premergător îti<olțiui>

SCMINTI TRATATE

dddI

igienă » 
Petro- » 

. r 

j pentru intrarea în subteran. f
Concursul va avea loc în aceeași dată, 11 *

conform publicației inițiale. J
-----------------------------  » 
CONSILIUL LOCAL

ȘOIMUȘ
« Organizează în data de 15. III. 1997 lici- [ 
«tație publică deschisă prin ofertare, pentru j.
• execuția unor lucrări de reparații și întreți- 1 
♦nere la unele unități social—culturale de peț
* raza comunei. !

Relații suplimentare la sediul primăriei. *
1

Nu moi pierdeți bani I Folosiți acum

PRODUSELE OLTCHIM PENTRU TRATAMENTUL SEMINȚELOR

ALCtDO S.R.L. «I OtîCHIM 5 A.
ii ol cele* «ei împedoMi ftodetilM» d* peiletd* din Urne

/h_CEDO
MiEICNUI IfCOintOR tihl’CAU Perfecțiune În «t-'-’eire

(el: 01.321 19.B6,056 145 897, 056.311 602

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT
situat in incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie,' nr. 257, 

telefon 22 59 04

VINDE EN GROS
• Bere

— REGUN
— SILVA

• Votcă — 33 grade

• Rom — 32 grade

• Rachiu, alb — 26 grade

• Lichior frăguțe — 30 grade

• Lichior banane — 30 grade

• Vin — podgoria COTNARI

• HÂRTIE IGIENICA |
S.C. CONDOR S.A. DEVA |

Anunță depunerea documentației pentru t 
autorizare din punct de vedere al protecției 
mediului pentru :

— sediu centrală;
— birouri filiala 1;
— birouri filiala 2;
— birouri filiala P.A.P.l.
Eventualele sugestii și reclamații se de

pun la Agenția pentru Protecția Mediului 
Deva, din str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în ter
men de 15 zile de la publicare.

CREDIT BANK DEVA
Vinde la licitație publică ce va avea loc 

în data de 6. III. 1997, ora 10, la sediul 
Credit Bank Deva, bdul Decebal, bl. 8, ur
mătoarele bunuri, proprietatea CREDIT 
BANK :

— sistem alarmă; , l
— birouri ; (
— cuiere; t

— dulapuri. »
Informații suplimentare la tel. 054/ ț 

211853. I
l

| PROTEJAU-VĂ ECONOMIILE!
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE

Vă asigură această protecție prin dobânzile oferite Ia depozitele pe termen, începând 
cu data de 3 martie 1997.

— IN PROCENTE PE AN —

TERMENUL
CATEGORII DE CLIENțl

1. PERSOANE FIZICE
— In cazul plâjii dobânzii la 

expirarea termenului
— între 100 mii — 500 mii lei
— între 501 mii — 2 mii. lei
— peste 2 mii. lei

In cazul plății dobânzii lunar

2. PERSOANE JURIDICE
— Cu plata dobânzii ia 

expirarea termenului

131
Suma

95

132 
minimă

30 zile 60 zile

96
Suma minima

a

0 zile 180 zile 270 zile 365 zii

147 148 149 teO
152 153 154
157 158 159 160

133 134 134 135
depozitului estț do 100 niii ier.

97 98 99 100
a depozitului 5 milioane Ol

V. .W.S'.W V.-.-.V.N .•.V.W
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FELICITĂRI

i • Cu ocazia împlinirii 
celor 23 de primăveri, 
dragă Alexandru Blăgăilă 
«ti ofer un buchet, de 
trandafiri în parfumul că
rora am revărsat toată 
dragostea mea. La multi 
ani fericiți. Cu drag,

, prietena ta Qlameliă.

‘ VÂNZĂRI — 
' CUMPĂRĂRI

• Vând Oitcit Club cu 
®.L, înmatriculat. Infor
mații zilnic între orele 
8—20. Tel. 223996.

(GRT)
■ Vând (schimb) apar

tament Sibiu cu Deva. 
Tel 229298, după 16.

(097832)
■ Vând centrali" ter

mică automatizată, Cehia, 
î’el. 058/752749.

(097823)
• Cumpăr casă în De

ja sau împrejurimi. Ofer
■ 10—45 milioane. Telefon 
' £18266.

(097831)
• Vând Ford Granada, 

®ombi, înmatriculat. 1500 
mărci, negociabil. Tele
fon 651077.

, (6624)
• Vând mașină înghe

țată, monofazică, un cap 
inox, negociabil. Tele-: 
fon 650734.

(6625)
• Vând porc 190 kg. 

Informații Popescu Ale
xandru. I.ivadea, nr. 3.

(5190)
• Vând Dacia 1304,

papuc, tel. 211697, orele 
18—21. (8543)

• Vând apartament 2 
camere decomandate, ul
tracentral (vizavi de 
piață), etaj 1, posibilități 
privatizare, mobilat, 15.000 
dolari. Tel. 219592, după 
ora 17.

(8555)

• Vând bibliotecă Onix,
preț negociabil. Infor
mați str. A. Vlaicu, nr. 
!92. (8296)

• Cumpăr semințe do
vleac la prețul de 2800

lei/kg, până la 500 kg, 
peste 500 kg la prețul de 
3000 lei/kg. Tel. 623297.

(6365)

• Cumpăr porci pentru 
sacrificare. Relații la tel. 
232214. orele 8—16, 211443, 
orele 18—21. Pentru De
va și împrejurimi asi
gurăm transportul.

■ Vând înscriere Ia 
Dacia break. Brad, tel. 
651587.

(8564)
• • «W • ■ — •

• Vând țuică prune 
(34 grade), tel. 621123.

(8565)

• Vând apartament 3 
camere, Gojdu, bl. D 8, 
(parter),* preț 90 milioa
ne. Informații 224337 și 
617203.

(8563)

• Vând spațiu comer
cial în Șimeria, str. Câm
pului, nr. 77, tel. 220848.

(6356)

• S.C. Coninvest Sebeș 
vinde la prețuri 1996 che
restea stejar și rășinoase. 
Execută la comandă ori
ce produse din lemn. Tel. 
— fax 058/733272.

(8534)

• Vând teren intravi
lan 10.000 mp, cu 200 mp 
la DN 7, ruta Sebeș — 
Deva, cu apă, gaz, canal, 
curent. Tel. 058/733272.

(8534)

• Spray contra eja
culării rapide, medica
mente potență, frigidita
te, zahăr afrodisiac. 01— 
6376273.

(8544)

• Vând teren pentru 
construcții, Hunedoara, Mi
hai Vulcănoscu, 7. Tele
fon 721078.

(7401)

• Vând dormitor Mircea, 
nou (ambalat), preț ne
gociabil. Relații telefon 
713857.

(7404)
• Vând apartament 2

3: T RAGEREA LOTO SPECIAL 6/49 
din 2 martie

42, 36, 6, 10,
* Fond de câștiguri :

1997
17, 16

7.249.950.830

TRAGEREA NOROC 
din 2 martie 1997 

1 2 9 7 5 6 5.
Fond do câștiguri : 643 293 667 lei. I. ■

camere, Ion Creangă, nr.: 
4/16. Tel. 717423.

(7406)

PIERDERI
• Pierdut legitimație 

serviciu, pe numele Un- 
gureanu Felix. O declar 
nulă. (7405)

ÎNCHIRIERI
• închiriez spațiu depo

zitare, Hunedoara, centrul 
vechi, Informații telefon 
712572.

(7400)

CONVOCARE

• S.C. AGROMEC S.A. 
DEVA convoacă aduna
rea generală extraordi
nară a acționarilor, la data 
de 15. III. 1997, ora 10. 
la sediul societății din 
Deva. str. Depozitelor, nr. 
10 (sau în cazul celei de-a 
doua convocări pentru 
data de 22. III. 1997. ora 
10), pentru toți acționarii 
sau reprezentanții acesto
ra (care au depus procu
rile speciale până în 13. 
III. 1997). Adunarea ge
nerală extraordinară dez
bate probleme legate de 
modificarea statutului, a- 
legerea administratorilor 
și a cenzorilor, precum 
și alte probleme înscrise 
în ordinea de zi afișată la 
sediul societății.

DIVERSE

• S.C. BAR ALEX & 
PUlU SRL anunță depu
nerea documentației pen
tru avizarea din punct 
de vedere al mediului. 
Eventualele reclamați! se 
pot depune la sediul APM 
Deva, str. A. Vlaicu, în 
termen de 30 zile.

(8549)

• S.S. TINA IMPEX
SRL HUNEDOARA anun
ță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecției mediului a 
chioșcului alimentar de 
Ia adresa bdul Dacia, nr. 
55. Toate reclamațiile 
și sesizările se primesc 
pe adresa Agenției de 
Protecție a Mediului, din 
str. A. Vlaicu, nr. 25, 
Deva, în termen de 15 
zile de la data publică
rii. 18552)

• SG. LUMINIȚA PA- 
TICOM SRL ORAȘTIE a- 
nunță depunerea . doeu- 
,mentației da mediu la 
APM Deva. Eventualele 
sesizări și reclamați! se 
vor adresa în termen de 
15 zile de Ia publicarea 
anunțului.

(8322)

• AS. FASL FAUR ANA 
DIN SRISGIOR, str. Mo
ților, nr. 47, anunță in
tenția de autorizare din 
pune de vedere al pro
tecției mediului. Even

tualele reclamați! se depun

la APM Deva. «Jr. A. 
Vlaicu, nr. 25. în termen 
de 15 zile.

18554)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajez cu contract 
stripteuse (eventual echi
pă cu coregraf). 036/ 
433892. 039/633512.

(75241
o S.C. Elvila Imp. Exd 

SRL Deva angajează bar- 
mană. Informații telefon 
230491.

(856D

COMEMORĂRI

• Azi, se împlinește un an 
de când ne-a părăsit pen
tru totdeauna cel care a 
tMt

VESA TRAIAN
Nu te vom uita niciodată. 

Dumnezeu să te odihneas
că în pace. Sijvia și frații 
Vesa.

• Pustie este casa. în
durerat este sufletul, triste 
sunt zilele de când, în 
urmă cu șase săptămâni, 
moartea ne-a despărțit 
pentru totdeauna de cea 
care a fost cea mal Iubită 
soție și mamă

OI.GA MELINDA 
POI.GAR

Slujba * de pomenire va 
avea loc azi, 4 martie, la 
Biserica Romano — Ca
tolică din Hunedoara, la 
ora 9. Timpul nu va 
așterne uitarea niciodată 
Un sufletele noastre. 
Soțul Zoii și- fiul Ervin.

(8562)-
DECESE

• Familia și rudele 
cu adâncă durere a- 
nunță dispariția fulge
rătoare a celui ce-a 
fost

DIACONESCU 
CONSTANTIN 

(BEBE)
Ia numai 28 ani, în 

urma unul tragic ac
cident. Corpul se află 
depus la Casa Mor
tuară, str. Eminescu, 
Deva. înhumarea va 
avea loc azi, 4 martie 
1997, ora 13.

(8576)

YELLOW CfiB
TAXIURILE 
GALBENE 

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ore din 24,

la dispoziția dumneavoastră !

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului
TOTUL LA 
TELEFON

953
DEVA. str.

M Eminescu.nr.2
Telefon. 616663
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani 
•ttefi publica anunțuri de mică și mare pu
î-bficitate în ziarul nostru, apelând la agen 

publicitare din: !;
I« DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI* 

din str. 1 Decembrie, nr. 35 (in clădirea;- 
Tribunalului județean); — la chioșcul din> 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-; 
zinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR- • 
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz;î 
„Orizont"). •;

• HUNEDOARA, pe bdul Dada (tel'j 
716926).

• BRAD, strada Republicii (tel.;‘> 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

• ORAȘTIE, la chioșcul de lângă ma- <| 
•gazinul „Palia". !;

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1J; 
;'în spațiul secției foto). Telefoane : 770367,;' 
770735. ;!

Agențiile ziarului nostru asigură, la;- 
•îtaxe rezonabile, publicarea cu maximă'•; 
'.•promptitudine a tuturor anunțurilor de;‘ 
iîmfcd și mare publicitate. ■
•Z.‘.W VAV.,AVAWAVAV////AV<V«VA,/A,.7AVINTERNET 

prin RECEP PLUS 
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P

Tel. 212726 218205- ---------- -------------------- s------------

I

■

■

I
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I

Devasat Shop
8 rate S)fUaț pe str,A. lancu, bl. H1, parter, tel. 21 61 96 
30% Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13

—avans----------------- -- —----------- ---------------------------------------

NEI - apai’atupă tv-audio-electrocasnicfi
• ■ . •

DeLonghi - aparatură electrocasnică

ducă succesul.înreqistrancueditiiln-
• BUCURESȚT . TitâlS
•ORADEA .. «SATU-MARE
ACUM aii început înscrierile la:

a c p r» ric k > ■ i c

•‘BRASCffl
• ARAb 
•DOLJ

OE VA U O F T o L HUNEDOARA 10 ___
w a doua bază de date din iume..duoă anuarul telefonic-
^tin instrument modern de/in formare. cea maj corectă bază de date zonaiă «in România; 

jpfoTmățiiîilile din toate dâmsniile de activitate;
* supoapubficitar unicși continuu • circa 360 zile de an;

CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ!
•"CÂUTAȚl-NE AZI. MÂ’lNE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI El CEI OĂUTAȚI!

Sunațirzilnic, între orete 10-12 , I at el efori;230784

-----—~
 . ■■■ ~ . . . . . . . • ,i.....................
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