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Șocul tranzituri nu 
ocolește alimentul de 

baza - PÂINEA

Banii mei, banii mei...
Liberalizarea prețurilor 

— că așa-i zice la scum- 
petea aceasta care-i duce 
pe tot mai mulți români 
la sărăcie și disperare — 
își pune zi de zi am
prenta dură pe viața noas
tră. Presa scrisă și audio
vizuală prezintă zilnic 
ascensiunea prețurilor, ca 
și opiniile populației refe
ritoare la aceasta. Este 
uluitor să afli și să su
porți costuri de 15 000 de 
Iei kg de brânză telemea, 
25 000 de lei kg de pa
rizer, 68 000 de lei kg de 
mușchi file (pofta-n cui); 

să consumi mai mult de 
100 kWh, taxați cu 358 
lei/kWh, să plătești ga
zul metan cu 147 lei *mc  
(până la 1 mai, ca după 
aceea va fi 693,5 lei/mc);

lare, spre a evita su* 
prâpunerea cu alte dis
cipline (dând posibilita
tea elevilor să participe 
eventual la două olim
piade), concursul la lim 
bile moderne (engleză, 
franceză, germană și 
rusă) s-a desfășurat sâm
bătă, 1 martie, la Gru
pul Școlar de Transport 
turi și Telecomunicații 
„Transilvania" din Deva.

Dintre cel aproximativ 
două sute de partici
pant!, afluența maximă 
a fost, după cum era 
de așteptat, la limba 
engleză (urmată de 
franceză), preciza dl.

ori să te gândești măcar 
la o mașină „Dacia" care 
costă (cea mai simplă) 22 
de milioane de leL.

Sunt prețuri care se a- 
propie tot mai mult de 

nivelul mondial. In schimb, 
salariile românilor rămân 
la cote extrem de scăzute, 
poate cele mai mici din 
mult râvnita Europă.

Cu toate acestea, opi

niile populației sunt, sur
prinzător, de înțelegere, 
de acceptare a situației, în 
speranța — preluată de 
la premierul Victor Gior- 
bea — că va fi bine, dar 

mai înainte trebuie să fie 
rău, trebuie să suportăm 
austeritatea, privațiuni de 
toate felurile. Răbdător 
cum este românul, el tră
iește cu speranța, crede 
că va vedea curând lu
mina de la capătul tune
lului. Numai de n-ar fi 
luminița unui tren care 
să ne zdrobească.

Este clar pentru oricine 
că situația de până acum 
nu putea să mai dureze;

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

De Mărțișor, oamenii au 
avut neplăcuta surpriză 
să constate că pâinea — 
și mai ales specialitățile — 
s-au scumpit peste aștep
tările lor. Și, cum pentru 
români pâinea este ali
mentul numărul unu în 
hrana zilnică, scumpită 
ori nu, trebuie s-o cum
pere.

Pe lângă intenția de a 
constata reacțiile oameni
lor la actualele prețuri, în 
documentarea noastră am 
încercat să aflăm și de 
ce au urcat atât de ver
tiginos.

PREȚUL PÂINII E DAT 
DE GRÂU ȘI ALTE 

INFLUENTE
La S.C. Cetate Deva, 

societate de morărlt și 
panificație, cel mai mare 
producător de pâine din 
județ, dna Aneta Bur- 
sescu, director general, 
spunea: „Cu strângere de 
inimă am scos produsele 
cu prețurile acestea pe 
piață". Dar ele sunt mo
tivate. Producția slabă 
de grâu de anul trecut, 
legea pieței libere a im
pus ca prețul acestuia 
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CANTINA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU COPII
Din inițiativa Primăriei și a Consiliului local, în orașul 

Hațeg s-a înființat o cantină socială destinată copiilor din 
familiile sărace din localitate. Cantina a fost dată în folo
sință sâmbătă, 1 martie, ți în cadrul ei se asigură masa 
de prânz pentru 100 de copii. Fondurile necesare pentru 
funcționarea cantinei sunt asigurate de la bugetul Consi
liului local al orașului Hațeg și din sponsorizări. Copiii 
care beneficiază de această formă de ajutor au fost se
lectați în urma unor tabele întocmite de cadrele didactice 
de la școlile din oraș. (S.B.)

să fie de 1110 lei/kg. 
La prețul grâului se a- 
daugă creșterile tarifelor 
la energie electrică, gaz 
metan, poștă, telefonie 
apă, combustibil. Toate 
împreună au dat costul 
sortimentelor de pâine și 
mai ales al specialităților, 
produse dintr-o făină de 
calitate mai bună. Aceste 
prețuri sunt valabile pen
tru moment și ele se vor 
modifica în continuare, 
ajustându-se lunar, după 
prețul grâului, al celor
lalte materii, materiale și 
energie, necesare proce
sului de producție. „Sper 
ca din vară prețurile să 
scadă, dacă recolta de 
grâu va fi bună". Până 
atunci însă trebuie să 
suportăm prețurile așa cum 
sunt ele chiar dacă nu 
întotdeauna calitatea ne 
convine, pentru că, ne 
mai spunea dna director, 
„mofturi la grâu nu putem 
face, îl acceptăm așa cum 
îl găsim, ca să putem să 
dăm pâine oamenilor".

ESTERA S1NA, 
VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 7-a)

Noi pentru cine producem grâul și pâinea ?
întrebarea lin titlu nu 

pare câtuși de puțin de
plasată. dacă avem în ve
dere ‘ frământările și ne? 
.iniștile ce hau cuprins 
pe producătorii agricoli 
în acest prag de primă
vară, când se văd (așa 
cum parcă n-a mai fost 
niciodată o astfel de în
tâmplare) în situația de 
a nu mai putea cultiva o- 
goarele. Dacă atât de marc 
lete fost dorința să intre 
în posesia pământului, 
mulți nu știu acum cum 
să scape de el, durând u-i 

sufletul să vadă cum a- 
cesta. va produce scaieți 
și alte buruieni.

Surprinzătoare, sunt șl 
slabele argumente cu care 
chiar ministrul agricultu*  
rii și alimentației, intr-o 
intervenție recentă televi
zată. încerca să-i „con? 
vingă" pe proprietarii de 
pământ că nu este o 
n are nenorocire dacă ră
mâne teren nelucrat, că 
schimbarea cere sacrificii, 
că programul ASAL con
venit cu FMI și BM este 
bun, că trebuie să fie 

dezobișnuiți agricultorii 
să mai ceară bani, deși 
nici unde în lume nu se 
concepe să faci agricul
tură fără susținere finan
ciară.

Desigur, consecințele u- 
nci astfel de mentalități, 
ce pornește de la execu- 
țjv, se vor resimți puter
nic nu peste multă vre
me când criza de produse 
alimentare se va resimți 
din plin. Dacă s-a pornit 
de la aceleași calcule e- 
ronate — făcute în legă
tură cu vacanța de sfâr

șit și început de an — 
că vom câștiga zeci de 
milioane de dolari fără 
să muncim, atunci nici
cum nu dorim ca astfel 
de profeții să fie valabile 
și pentru agricultură. 
Este o mare naivitate să 
putem crede că străinii 
ne vor aduce investiții șl 
ne vor da dezinteresați 
mâncare din surplusul lor, 
în loc ca noi să valorifi-

NICOLAE TÎRCOB

Foto: AUREL ANCA(Continuare în pag. a 2-a)

Olimpiada-o competiție a vârfurilor
Organizat spre finalul Petru Szemcthy, in- 

desfășurării etapei Jude- specter de specialitate, 
țene a olimpiadelor șco- Formulate în dimineața

concursului, „subiectele 
au avut un grad ridi
cat de dificultate; pen
tru că această olimpiadă 
trebuie să fie o compe
tiție a vârfurilor, noi 
încercând să creăm un 
standard ridicat. Ga 
structură, am mers pe 
cea de la etapa națională 
a olimpiadei: subiecte de 
compoziție, care să de
monstreze foarte buna 
cunoaștere a limbii, dar 
șl o excelentă cultură 
generală șl capacitatea 
de prelucrare a Infor
mațiilor, plus subiectele 
de gramatică, pentru a 

testa precizia cunoaște
rii".

Participarea relativ 
numeroasă, alături de 
rezultatele foarte bune 
(premii- și mențiuni) ob
ținute la etapele națio
nale precedente ale o- 
limpiadei, confirmă in
teresul tot mai mare al 
elevilor pentru limbile 
moderne. De altfel, o 
limbă modernă nu mai 
înseamnă astăzi doar fi
lologie, este de părere 
dl. inspector Szemelhy, 
aceasta dovedindu-și din 
plin în ultimii ani mo
dernitatea, necesitatea .și 
mai cu seamă interdis- 
cipllnaritatea.

A consemnat 
GEORGETA BtRLA
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î ” MARIANA ANGHEL - premiul
Fundației Ethnos

Cei mai cunoscuți cer
cetători de folclor și rc*  
numiți interpreți ai mu

zicii populare românești 
au primit recent premiile 
Fundației Culturale Eth
nos pentru anul 1996 
Obiectul activității fun
dației este „desfășurarea 
unor programe de cerce
tare, conservare și valo
rificare a culturii popu
lare românești". De a? 
ceea soliștii de muzică 
populară premiați sunt 
nu doar interpreți ci și 
culegători de folclor.

Pe diploma Marianei 
Anghel — sineura so£ 
listă hținedoreană pre
miată și una din cei trei 
din Ardeal, alături de 

Veta Biriș și Ioan Bocșa 
— scrie că 1 se acordă 
premiul Ethnos pe anul 
f996, „pentru culegerea și 
Interpretarea cântecului 
popular din Valea Stre- 
îului".

Fericita pentru că se 
numără între cei 8 cân
tăreți care au dobândit 
cel mai mare premiu ce 
se poate acorda unui 
solist de muzică popu
lară, Mariana Anghel 
crede că a tras mult

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. I]

cil nu ai de unde să con
sumi dacă nu produci; că 
este anormal ca surplusul 
unora să acopere pierde- 

Banii mei, banii mei
rile altora; că legile eco
nomiei de piață trebuie 
aplicate. Dar nu este co
rect să promiți ceea ce 
știi că nu poți înfăptui. 
Unde sunt zecile de mi
liarde din străinătate 
cu care a amăgit poporul 
înainte de alegeri dL 

Emil Constantinescu? Unde 
sunt imensele sume invo
cate a fi extrase din e- 
conomia subterană, din 

iniiarea subvențiilor, 
din reducerea aparatului 

birocratic, din stoparea 
evaziunii fiscale? Nu-s 
ca urmare, protecția so
cială în fața avalanșei 
buimace a prețurilor este 
așa cum um: infimă. Și 
încă mai mult: întâi s-a 
dat drumul la prețuri, a- 
poi va vea. protecția, res

pectiv compensarea sala
riilor — acoio unde este 
de unde —, majo-area 
pensiilor, suplimentarea de
rizorie a unor costuri pre
cum cea a pâinii, de exem-

fiu.
Șl atunci îi dau drep

tate acelui cetățean hâtru 
cu un salariu egal cu o 
pensie de contabil, când 
se lamenta în fața unui 
pahar: ,,Banii mei, banii 
mei, ce mai pot lua cu 
ei..."

Noi pentru cine producem

(Urmare din pag. 1]

căm resursele ce le a- 
vem în privința expor
tului.

Pe bună dreptate un 
director de societate co
mercială agricolă cu ca
pital majoritar de stat se 
întreba și intreba: oare 
noi pentru cine producem 
grâu și pâine, nu pentru 
România? Oare este mai 
bine să lăsăm animalele 
să moară de foame, să 
rămână pământul neînsă
mânțat, utilajele nerepa
rate? Nici nu trebuie o 
lege specială pentru fali
mentul agriculturii de stat 
din, țară. Excluderea de 
la credite, ca neavând vo
cație (credite care se a- 
cordă în schimb în toată 
lumea în condiții avan

grâul și pâinea
tajoase pentru agricultură), 
este cea mai autentică do
vadă a ceea ce se așteaptă, 
adică o cădere drastică 
a agriculturii românești, 
pentru a nu mai fi po
tențial concurent al altor 
țări europene cu pretenții 
de mari producători a- 
gricoli.

Soluția propusă de mi
nistrul Agriculturii și A- 
limentației la întrebarea 
unei proprietare de pă
mânt. în sensul de a lu
cra cât poate sau să gă
sească pe" cineva sâ-i facă 
lucrările agricole în contul 
unei cantități de cereale pe 
care să i-o dea la recol
tare. este un compromis 
evident pentru agricul
tura românească în an
samblul său, având în ve
dere că peste 80 la sută 
este privatizată. Cu alte

7
■

cuvinte, faci ce poți cfl 
n-o fi gaură în cer sau 
o pagubă prea mare. Dacă 
asta vrem, asta o să a- 
vem.

Faptul că străinii de 
abia așteaptă să năvălească 
peste noi cu tehnica și 
cu tehnologiile pentru a 
ne arăta cum se fac pro
ducțiile performante (da®! 
și cum ele se duc unde 
vor ei) constituie, cred, 
o subestimare a valorii șl 
capacității autohtone, În
trucât dispunem de spe
cialiști de marcă, chiar 
dacă tehnica este înve
chită, care pot garanta 
rezultate performante. Nu
mai că interesele politicei 
sunt cu totul altele, dic
tate din rațiuni și interesa 
superioare (!). Păcat, mare 
păcat!

Pe unde traversați strada copii ? .................   • .’H

Un caz este și cel pe
trecut recent la Certeju 
de Sus, unde conducă
torul auto Carol Timar a

Serviciu public de gospodărie la Deva
Conform unei hotărâri 

a Consiliului local Deva, 
începând de luni, 3 mar
tie, activitatea de salubri
zare a orașului se face 
de către Primărie prin 
nou înființatul Serviciu 
public de gospodărire a 

Mariana Anghe! — [
premiul Fundației

Ethnos i
(Urmare din pag. 11 trecut a absolvit secția i 

— • de Etnomuzicologie a [
in balanță caseta de" co Facultății de Arte din | 
1 nde apărută în decern- cadrul Universității Hy * 
brie trecut, care a fost perion București, deci
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• foarte bine cotată de este înarmată cu metoda • 
. specialiști. In acest m<> și cunoștințele necesare 1

ment, când își vede în- culegerii folclorului $i | 
cununată activitatea. în - mai ales păstrării sale I 
plinește 15 ani de când în formă autentică.

; apare la radio și tv și In această Jună, a măr p 
mult mai multi ani pe tișorului. Mariana An » 

. scenă. rb"!. ne dărmește cân-»
Dar dincolo de ferici- tece din Țara Hațegu-1 

i rea momentului, foarte lui, adunate pe o nouă I 
i justificată de altfel. Ma- caseta. Cu aceasta, nu- *
• riana Anghel simte si o mărul casetelor a ajuns ?
• responsabilitate sporită, la 4, la care se adaugă • 

Crede că acest premiu două discuri. „E destul j. 
„înseamnă o obligație pentru moment", con-1 
foarte mare. De acum siderâ solista. Dar asta f

’ încolo trebuie ascensiune nu înseamnă că iubitorii *
• pe linia cercetării și va- muzicii sale nu o vor f 
. lorificării folclorului”, mai putea asculta cân- * 
J Iar despre filonul de fol- tând. Chiar dacă la să- [ 
t clor spune că există și răcia de acum crede [

va mai fi, că mai sunt ca probabil soliștii vor I
• .Jocuri nebătute, iar un fi nevoiți să dea spec9*
• cercetător ar trebui să tacole „cu intrare li- j
• zăbovească mai mult beră“ ca să aibă spec- •
1 timp într-un loc". Anul tatori. I

surprins și accidentat grav 
pe minorul Sergiu Pru- 
teanu, de 11 ani, elev la 
școala generală din loca

municipiului. Activitatea 
serviciului, In care vor 
lucra în final 127 de an
gajați, va consta din „ma
turatul manual al artere
lor de circulație și pieto- 
nală, a piețelor, colecta
rea, transportul, prelucra- 

litate. Copilul a traversat 
strada prin spatele unui 
autobuz aflat în mișcare 
și fără să se asigure.

rea și depozitarea deșeuri
lor provenite din activi
tăți de construcții, casnice, 
deșeuri stradale sau ani
male". Servici’il public 
de gospodărire mai are în 
atribuții, printre altele, 
întreținerea și repararea 
semafoarelor și implanta
rea semnelor de circula
ție. Noul serviciu se află, 
potrivit sursei citate, în 
subordinea primarului sau 
a viceprimarului. (S.B.)

MIERCURI, 5 MARTIE

Ciy»13
7,00 TVM. Telematinal;

8,30 Santa Barbara (r); 
9,15 Videolexicon: 17,05 
Videocaseta muzicală; 11,20 
Andrea Celeste (r); 12,05 
1001 de Americi (d.a.); 
12,35 Reflector (r); 13,05 
Muzica pentru toți; 14,00 
Jurnal; 14,10 TVR lași; 
15,05 TVR Cluj-N.; 16,00 
Jurnal; 16,10 Mag. spor
tiv; 17,00 Acești pătimași 
minunați; 17,30 De la lu
me adunate...; 18,00 Gren- 
dizer (d.a.); 18,30 Roata 
norocului (cs); 19,30 Cali
fornia visează (s); 20,00
Jurnal; 20,35 Ect. specia
lă; 20,50 Giuvaerurile Co
roanei (s); 21,20 Fotbal; 
22,20 Frumoasa și Bestia 
(»)•

Liceul din orașul Hațeg. Foto: SOCAC1 ANTON

C TVR 2 ]
7,00 TVM. Telematinal;

8.30 TVR Timișoara; 9,20 
Ora de muzică; 10,05 Ca*  
leidoscop-satelit; 11,30 
D.a.; 12,00 Film (r); 13,35 
Național Geographic (do);
14.30 Ritmuri muzicale; 
14,40 Gong! (r); 15,10 De 
lingua latina; 15,40 D.a.; 
16,05 Top Model (s); 17,00 
Zodia Balanței; 17,40 An
drea Celeste (s); 18,30 Em. 
în Ib. maghiară; 20,00 
Clio; 21,00 TVM. Mesa
ger; 21,30 Căsuța cu po
vești; 21,35 Orizonturi 
culturale; 22,05 Santa Bar
bara (s); 22,50 Un secol 
de cinema; 23,30 Fotbal.

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună di

mineața!; 9,00 Tânăr și

neliniștit (r); 9,45 Sport 
la minut; 10,00 Ci
ne-: șeful? (r); 11,00
Seriale; 12,55 Știri; 
13,00 Baby on Board (f.a.); 
14,35 Am întâlnit și ro
mâni fericiți (r); 15,00
Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 înrobită de iubire 
(s); 17,30 Robocop (s); 
18,15 Sport ta minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine*i  șeful ? 
(s); 19,00 Știi și câștigi 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 O 
nouă viață; 21,50 Știri;
22,30 MASH (s); 23,00 
Lege și ordine (sj; 0,00 
Știri; 0,20 Sport la minut.

[ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,15 Văduva 

(r); 8,00 In vizită la An
tena 1; 10,00 D.a.; 11,10 
O iubire de neuitat (r); 

12,00 Ultimele 5 minute 
(f/r); 13,30 Viața în țară 
(s); 14,10 Nash Bridges 
(rj; 16,00 Lumină călăuzi
toare (s); 17,10 O iubire 
de neuitat (s); 18,00 D.a.;
18,30 Long Life; 19,05 To
tul despre Guvern; 19,30 
Văduva , (s); 20,30 Obser-, 
vator; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Ani întu
necați (f, p. I); 23,00 Mi
lionarii de la miezul nop
ții.

[DEVASAT+]
10,00 Obiectiv (r); 10,15 

„Trei destine" (r); 11,15
Documentar; 12,15 Him 
artistic (r); 13,45 Video
text; 19,00 Obiectiv; 19,15 
„Trei destine" (s); 20,00
Jurnal TVR; 21,00 Top 
dance; 22,00 Film; 23,30 
Obiectiv (r); 23,45 Video
text.
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Arbitrii și 

observatorii 
din etapa a 17-a, 
, 9 martie, a

Diviziei C
MINERUL ANINOASA — MlN.

LIVEZENI : Stan Ilanzî, Claudiu I Petrie și Emii Munteanu. Observa
tor Nicu Stanciu.

MINERUL BARBAtENI — MI
NERUL GHELARI: Adrian Costea, 
Tibi 'Nistor și Daniel Lada. Obser
vator Alex. Groza.

FAVIOR ORAȘTIE — MINERUL 
TELIUC : Petre Pop, Daniel Dudaș 
și Gheorghe Emilian. Observator 
Doru Târsa.

UTILAJUL PETROȘANI — MI
NERUL ST. VULCAN : Ion Mândru. 
Cornel Pop și Zoltan Gergely. Ob
servator Kelemen Lazăr.

ASA AURUL BRAD — JIUL PE- 
TRILA : Cornel Popescu, Ioan 
Chinei, Virttil Ghergheli. Observa
tor Marian Dima.

CONSTRUCTORUL IIUNED. — 
VICTORIA CALAN : Ionel Cârstea, 
Gh. Avram și Remus Azamfirei. 
Obs. Mircea Faur.

’ CASINO ILIA — METALUL 
j CRIȘCIOR : Daniel David, N. Lu-
J căci și Andrei Csiki. Obs. Petru 
| Spărios.

: CFR MARMOSIM SIMERIA —
■ DACIA ORAȘTIE : Liviu Precupaș, 
1 Ga briei Macavei și Eugen Ambruș.

Obs. Doru Toma.
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DIVIZIA — C

Minerul Știința Vulcan —A.S.A. 
Aurul Brad 0-3 (0-1)

Prima etapă a returului Divi
ziei C a programat duminică 
la Vulcan o partidă ce se anun
ța interesantă și echilibrată și 
prin prisma pozițiilor din cla
sament ale celor două comba
tante. Dar în terenul de joc lu
crurile au fost diferite. Brădenii, 
având o pregătire precompeti- 
țională excelentă, cu ambiția 
care-i caracterizează, au abordat 
jocul cu multă încredere în for
țele lor, cu o linie mediană la
borioasă și elastică, au condus 
ostilitățile din teren pe întreaga 
durată a partidei. Față de re
plica oaspeților, jucătorii din 
Vulcan au practicat un joc mo
dest. fără clarviziune tactică șl 
mai ales destul de nervos.

Spre marea bucurie a galeriei 
oaspeților, în min. 23 Mihăilă, 
penetrantul vârf de atac al Au
rului, primește în adâncime o 
centrare lungă de la Mureșan și 
înscrie. 0—1. Gazdele în loc să-și 
vadă de joc încep să-și îndrep
te ..atenția" spre brigada de ar
bitri. Astfel în min. 40 Scurta, 
de la Vulcan este eliminat din 
joc pentru injurii și îmbrânceli 
repetate Ia arbitrul de centru

Mihai Nacu din Deva. După pau
ză, minerii rămași în inferiori
tate numerică sunt mereu depă
șiți și brădenii efectiv zburdă 
în teren. în min. 65 Gomoi sca
pă pe contraatac, pătrunde, cen
trează în careul de 6 m al celor 
din Vulcan și Ungureanu venit 
la primire reia ca la antrena
ment cu latul pe lângă Mîrșava, 
2—0. Ungureanu a mai scăpat 
de 2 ori singur, dar a ratat. în 
min. 88 însă Văcaru înscrie din 
nou, 3—0, ca urmare a unei fru
moase faze colective a atacului 
brădean.

Corect și autoritar arbitrajul 
brigăzii conduse de Mihaî Nacu 
-r- Claudiu Suciu și Liviu Pre
cupaș, toți din Deva.

AURUL BRAD: Selimeș, Go
moi, Filipaș, Nan, Polverea, Boc
șa, Botici, Almășan, Mureșan 
(’70 Văcaru), Mihăilă (’89 Or- 
bean), Ungureanu (’83 Jolvin- 
schi).

MIN. ȘT. VULCAN •’ Mîrșava, 
Ghirău, Postolache, Fagi, Dodu, 
Căuneac, Ambruș, Voicu, Scur- 
tu. Banc, Cizmașiu.

VIOREL N ICUL A

< Cel mai cea mai...
0 Cele mai vechi descrieri ale jocului de lupte, de pe ,

• mormântul lui Ptahhotep (a cincea dinastie egipteană), indică i 
| faptul că jocul datează dinainte de anul 2350 i. Ch. A fost in- J
• trodus in Jocurile Olimpice la Olimpiada a 18-a, in anul 708 î. Z 
I Ch. Stilul greco-roman e de origi ne franceză și a luat naștere I 
; în anul 1860. 0 Cel mai lung meci de badminton a durat 65 de •
Iore și a fost disputat in Irlanda, in 1979, intre Phil Duffy și | 

Alden Taffe. 0 Cele mai inalte valuri traversate intr-o călăto- « 
j rie cu suriul au fost de 15,25 metri in Hawaii, performanță în- | I registrată de Holna, in 1868. 0 Cel mai intins centru de bowling . 
• din lume se află la Tokio și are 252 de culoare 'piste). 0 Cel i 
| dintâi foc de baseball a fost înregistrat în 1846, când „New York • 
. Nine" i-a învins pe „Knickerbokers" cu 23 la 1. Q Un record ne- > 
I obișnuit de forță , și rezistentă a reușit americanul Robert Knecht I J care a executat consecutiv 7026 flotări în timp de 4 ore.
| Grupaj de ILIE LEAIIU |
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Fază județeană 
la box

Zilele trecute, la Casa de cultu
ră din Petroșani a avut loc faza 
județeană la box, juniori I și II, 
la care au participat boxeri de la 
Minerul Dâlja, Constr. Hunedoara, 
Minerul Vulcan. 
Minexfor Deva, 
de la ASA Aurul

Iată care sunt 
la juniori mici ; 
teanu lancu (Min.. Lupeni), 48 kg, 
Daniel Bardan ’ (Siderurgica Hd.), 
51 kg. Corcoi Marius, 54 kg, Clau
diu Hăucă (ambii de la Constr. Hd.), 
57 kg. Constantin Ștefănescu (Min. 
Vulcan), 60 kg, Viorel Halunga, 
63.5 kg, Iosif Tanti (ambii Min. Lu
peni), 67 kg. Gabriel Goghie (Vul
can). 71 kg, Gheorghe Năstacă (Si
derurgica).

La juniori mari ; 45 kg, Mircea 
Scoarță, 48 kg, Marian Buci uman 
(ambii M. Dâlja), 51 kg, Mircea 
Bogdan, 54 kg. Cătălin Stancu. 57 
kg. Valentin Lazăr (toți 3 de la 
Siderurgica), 60 kg. Marius Scoar
ță, 63.5 kg. Florin Hunyadi, 67 kg, 
Gh. Colompar (toți 4 de la M. Dâl
ja) și 71 kg. Mihai Vasilache (Con
structorul Hd.), 75 kg. Claudiu Cipai 
(M Dâlja).

Au oficiat arbitrii : M. Drăgușin 
(Hd.), P. Dămoc, Iosif Miiler, loan 
Circu (toți trei din Petroșani) și Al. 
Marinoiu (Lupeni). (S.C).

Minerul Lupeni și 
Au lipsit boxerii 
Brad.
campionii județeni 
ctg. 45 kg, Mun-

Pagină renlizată de 
SABIN CERBU
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Mihai Leu, 
sponsorizat de

ARDAF
O lume întreagă a văzut scris 

șortul și tricoul de campion mon
dial la box profesionist ale lui Mi
hai Leu numele societății de asi- 
gurare-reasigurare ARDAF. Contac
tat telefonic, dl ing. Marius Bara- 
baș, directorul sucursalei hunedo- 
rene a firmei de asigurări, ne-a 
precizat că echipamentul ARDAF 
purtat de Mihai Leu în spectaculo
sul meci pentru titlul mondial a 
fost rodul primei colaborări dintre 
prestigiosul sportiv român și AR
DAF.

întreprinzătorul Mihai Leu este, 
însă, de mai bine de doi ani/unul 
din clienții importanți ai asigurări
lor ARDAF pentru bunuri și afa
ceri. Urmând politica de susținere 
a campionilor sportivi, ARDAF in
tenționează să facă fandarea spre 
atracția deosebită pe care campio
nul nostru mondial la box o are 
pentru cursele automobilistice. „In
tenționăm, printre altele, și o co
laborare la nivelul sportului auto
mobilistic cu dl Mihai Leu, mai a- 
les că ARDAF are o bună tradiție 
în acest domeniu, fiind posesoarea 
celei mai performante mașini de 
raliu din țară. Dorim să fim -per
manent în sprijinul celor tari, care 
tânjesc și luptă pentru locul întâi" 
— a precizat în încheiere dl Ba- 
rabaș. (A.S.).
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Când Mihai Leu, acest 
sportiv de o înnăscută co
rectitudine olimpiană, a 
semnalat evident, prin ri
dicarea brațului stâng și 
semnalizare fără dubiu, 
că i s-a desprins proteza 
pugilistică, panamezul 
Santiago Samaniego s-a

J 

f 

pregătit cu seriozitate pen- J 
tru retur. >

Sunt de remarcat victo- I 
rtiCc juniorilor de la Aurul I 
la Vulcan și a tinerilor) 
ceferiști de la Marmosim ț 
la Metalul Crișcior și e- i 
galul constructorilor hu- J 
nedoreni la Jiul Petrila. ) 
Și in clasamentul junto-1 
rilor, ca și la seniori, pe î 
primul loc se află tot î 
A.S.A. Aurul Brad, unde ț 
se vede că există preo- i 
cupare și pentru crește- } 
rea viitorilor fotbaliști ț

Scoruri strânse în
prima etapa a returulu’

bună pentru 
ciucurilor,

O notă 
conducerile 
asociațiilor sportive și ale 
secțiilor de fotbal care cu 
toate greutățile financiare 
au reușit să asigure de
plasarea juniorilor la me
ciurile planificate in de
plasară.

Cu o excepție. Minerul 
Teliuc — Utilajul Petro
șani 6—2, scorurile în
registrate in prima etapă 
a returului au fost strânse. 
Dovadă că marea majo
ritate a formațiilor s-au pentru echipa mare. i

REZULTATELE ETAPEI DIN 2 MAR*T1E  : Min. 
Ghelari — Favior Orășlie 3—1; Dacia Orăștie — ) 
Min. Aninoasa 1—0; Met. Crișcior — CFR Marino- l 
sim Simeria 0—1; Victoria ’90 Călan — Casino Ilia ’ 
3—0; Jiul Petrila — Constr. Hunedoara 1—1; Min. 1 
Șt. Vulcan — ASA Aurul Brad 0—2; Min. Teliuc — l

1

Utilajul Petroșani 6—2; 
Bărbăteni 2—2.

Min.

M E

Livezeni

N T U L

— Minerul (1
(CLASA

1. ASA Aurul Brad 16 13 1 2 60— 11 40 ț
2. Constr. Hunedoara 16 11 3 2 54— 17 36 I
3. Dacia Orăștie 16 9 3 4 49— 27 30 *
4. Min. Bărbăteni 16 9 2 5 50— 32 t3 1
5. CRF Marmosim S. 16 9 1 6 59— 28 28 ț
6. Jiul Petrila 16 8 4 4 38— 26 28 1
7. Met. Crișcior -16 8 2 6 37— 29 26 !
8. Min. Ghelari 16 8 1 7 36— 31 25 1
9. Casino Ilia 16 8 0 8 36— 48 24

10. Min. Șt. Vulcan 16 6 3 7 51— 26 21 i
11. Victoria Călan 16 6 1 9 29— 36 19 11
12. Min. Aninoasa 16 5 3 8 22— 32 18 1

1
13. Min. Livezeni 16 5 3 8 32— 46 18 (

14. Favior Orăștie 16 3 1 12 19— 47 10 I1
15. Min. Teliuc 16 3 1 12 32— 93 10
16. Utilajul Petroșani 16 2 0 11 31—1106 6 ț

ETAPA VIITOARE: Min. Aninoasa —- Min. 1
— Min. Ghelari; FaviorLivezcni; Min, Bărbăteni

Orăștie — Min Teliuc; Utilajul Petroșani — Min. 
Șt Vulcan; ASA Aurul Brad ■
Hunedoara — Victoria ’90 Călan; _____ .....
Met. Crișcior; CFR Marmosim Simeria — Dacia j 
Orăștie. I

lături de învingătorul lui 
clar, cu demnitate bărbă
tească. sportivă.

Sunt convins că- dacă 
punctajul de dinaintea a- 
cestei mai mult decât ga
fe era ușor favorabil com
patriotului și conjudețea- 
nului nostru, gestul cu

— Jiul Petrila; Constr. I 
'ălan; Casino Ilia — J

.vura sa se răsfrânge, fă
ră a-l adumbri meritul, 
asupra unei comunități, 
unui climat favorabil, sti
mulativ, întreținut de ad
miratorii care-l dezmiar- 
dă familiar cu numele 
„Mihăiță".
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Semnificația unui triumf hunedorean
descalificat lamentabil, la 
extremă, atacându-l prin 
lovituri în plină figură. 
Leu iși ridicase oarda, in
tr-un gest de superbă în
credere și chiar candoare, 
iar agresivul adversar, nu 
din reflex, ci prin calculul 
total lipsit de fair play, 
de a profita cu orice preț, 
a comis un gest antoloalc, 
prin urâțenia lui. Avea 
să-l „parafeze", de altfel, 
când in urma deciziilor 
arbitrilor tneeuropeni!) 
una dintre ele cu 117 la 
110 U), și unanime, va 
refuza să vină în ring, a-

pricina a contat pentru 
adjudecarea triumfului 
pentru hunedorean.

Victoria lui M’hai, ca
re s-a bătut ca un ade
vărat LEU >și... LOWS'), 
este jără-ndoială antolo- 
aică. Ea pe reumple de 
mândrie in mod justificat, 
îndrăznesc să amintesc -ă 
nu întâmplător acest băr
bat de fier al Hunedoa
rei, al sportului Drofesio- 
nist românesc, este, sub 
aspect psihic, moral, o 
sinteză admirabilă a unui 
spirit performant tradi
țional la Hunedoara. Bra-

în

I 
ț 
țStrălucitoarea luptă, 

care sângele năprasnice
lor lovituri a înnobilat 
sclipirea simbolică a dia
mantelor Centurii Mondi
ale. consacră un destin 
sportiv superior, de ne
uitat.

Consemnez cu bucurie ț 
aceste rânduri, in rezo- ț 
nanță cu gândurile hune- l 
dorenilor. După câte am l 
aflat- Hunedoara i-a ofe- 
rit o primite cum i s-a ț 
cuvenit. fti mulțumim, i 
Mihăiță I '

EUGEN EVU ț 

I 
i

ț
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Garda Financiară 
contraatacă

MAJORĂRI NELEGALE

Mai bine de un milion 
și jumătate de lei a cos
tat o măsură luată la SC 
Tom Tora Prod Com Im- 
pex SRL Petroșani. Și a- 
ceasta întrucât , într-o a- 
numită perioadă societatea 
și-a majorat prețurile la 
lemn de rașinoase fără a 
respecta termenul legal. 
Cei- 1 229 000 de lei înca
sați nccuvenit au fost con. 
fiscați. Amenda a fost de 
300 000 de lei.

PROFITUL Șl IMPOZITUL

Pentru că în luna de
cembrie ’96 SC Aprod 
Corn SRL Deva și-a calcu. 
lat greșit profitul impoza. 
bil — a trebuit să plăteas. 
că. In primul rând o amen
dă de 300 000 de lei. Apoi, 
suma calculată greșit s-a 
confiscat. Este vorba de
1 600 000 de lei.

CUM SE DUC 
MILIOANELE...

Cât de simplu pot fi pier, 
dute 17 000 000 de lei! Deși 
nu sunt singurii care au 
pățit-o, cei de la SC Su
per Trans Com Petroșani 
pot constitui un semnal de 
alarmă pentru multi care 
trec prea ușor peste fap. 
tul că plățile în numerar 
nu pot depăși plafonul de 
5 000 000 de lei. Suma cu 
care cei menționați au de
pășit limita legală a fost 
de 15 000 000 de lei, bani 
care au fost confiscați. S-a 
mai adăugat o amendă de
2 000 00$ de lei.

ALI A PIERDUT 
PARIUL

Deși SC Aii Soft SRL 
Deva are ca obiect de ac
tivitate pariuri sportive, 
societatea a pierdut cu... 
Legea un pariu ce depă
șește 2 000 000 de lei. Acest 
lucru, întrucât, în perioa
da noiembrie — decembrie 
’96, nefiind înregistrată la 
Registrul Comerțului, so
cietatea a încasat necuvenit 
2 036 000 de lei. S-a mai 
adăugat și o amendă de 
300 000 de lei.

SUSANA
A CALCULAT GREȘIT

La SC Susana Corn SRL 
Vulcan, valoarea creanței 
care se cuvenea statului pe 
perioada mai—noiembrie 
'96 a fost diminuată cu 
2 856 000 de lei. Cum? Prin 
calculul eronat al TVA-u. 
lui și impozitului pe pro
fit. Dincolo de faptul că 
suma sustrasă a fost con. 
fiscală, societatea a mai 
fost amendată cu 100 000 
de lei.

DE UNDE DOMNILOR?

La această întrebare pu
să de comisari ai Gărzii 
Financiare, cei de la SC 
Grafic Modern Craiova, cu 
punct de lucru în Vulcan, 
nu au știut ce să răspun
dă. Mai exact, nu știau de 
unde provin mărfuri in
dustriale comercializate de 
ei, în valoare de 3 150 000 
de lei. Contravaloarea a- 
cestor mărfuri a fost con
fiscată.

SPERANȚA TÂLHARULUI
Martin Pavel Michi, de 23 de ani, din Deva, poate fi nu-' 

mit și luat ca un tâlhar oarecare. Acest lucru, dacă ne 
luăm după fapta lui. Adică, fntr-o seară, pe la ora 21, 
pe str. Scărișoara din cartierul Micro 15 al Devei a a- 
gresat un bătrân de 60 de ani. L-am numit pe Nicolae 
Giurcă. Prima dată l-a lovit cu pumnii în față, doborân- 
du-1 la pământ. După ce bătrânul a căzut, a continuat 
să-1 lovească cu picioarele, apoi a început controlul bu
zunarelor. Dacă ne luăm după rezultatele „muncii1* lui, 
Michi nu este chiar un tâlhar oarecare. Și acest lucru, 
întrucât din buzunarele bătrânului nu a adunat decât 
o bancnotă de 500 de lei și câteva monezi care au com
pletat suma de 1 850 lei. Atât a avut omul, la care s-au 
adăugat câteva țigări.

întrebat de ce s-a transformat în tâlhar, Martin a 
declarat că spera ca de la bătrân să ia bani pentru a-și 
cumpăra țigări, bani pentru care omul a trebuit să se 
interneze în spital cu multiple leziuni la față și echimoze 
la ochi. Acum, desigur, speranța tâlharului este alta: 
condamnarea să-i fie cât mai blândă. Da, dar noul Cod— 
Penal spune clar : fapta lui Pavel Michi se pedepsește 
cu pușcărie de la 5 la 20 dă ani ! Și’asta pentru ce?

DUPĂ OPT LUNI DE INVESTIGAȚII
După opt luni de verificări și investigații, lucră

tori ai formațiunii de poliție criminală din cadrul Poliției 
orașului Vulcan au reușit identificarea și reținerea u- 
nei bande de trei hoți. Este vorba de Remus Butnaru, 
21 de ani. Vasile Vlaic, 23 de ani, și loan Golmoșan, 23 
de ani — toți din localitate. Primii doi erau muncitori 
la EM Paroșeni.

Celor trei li s-a documentat că, într-o noapte din 
vara lui 1996, prin forțarea ușii, au pătruns în aparta
mentul unei femei, de unde au furat bijuterii din aur 
și alte bunuri în valoare de peste 13 000 000 de Iei ! Pre
judiciul a fost recuperat în proporție de 20 la sută.

DE LA NU SE ȘTIE CE, 
LA TENTATIVA DE OMOR

loan Ilayaș și Vasile Balosan din Petroșani erau 
prieteni de mai multă vreme. Recent insă prietenia Jor 
s-a încheiat în termeni prea puțin amicali. Mai mult 
chiar, Ioan a fost arestat pentru tentativă la infracțiu
nea de omor.

Treaba este că victima a fost chiar prietenul Vasile. 
cu care Ioan a chefuit de toți banii în propriul aparta
ment. Apoi, nici ei nu mai știu de la ce au apărut ce
va disensiuni. Ca să facă dreptate, Hayaș pune mâna 
pe cuțit și lovește in toracele prietenului de pahar.

Vasile ajunge la Spitalul Municipal Petroșani și 
medicii îl salvează. loan ajunge in arestul poliției, ur
mând a fi trimis în judecată pentru infracțiunea amin
tită mai sus. Este pasibil cu închisoare de la 5 la 10 ani. 
Ei, după ce au băut vreo doi litri de alcool...
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Dezbateri juridice

Anacronisme și 
contradicții în 

modificările aduse 
Codului Penal (1)
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începând cu 14 noiem
brie 1996, a intrat în vi
goare noul Cod Penal, a- 
le cărui reglementări au 
avut o singură orientare1, 
majorarea pedepselor. 
Astfel limitele de pedeap
să au fost mărite la ma
joritatea infracțiunilor.

Gele mai semnificative 
sunt infracțiunile de ser
viciu, unde limita ma
ximă s-a dublat, iar pen
tru infracțiunile contra 
patiimoniului. s-au majo
rat exagerat de mult, a- 
tât liiniia inferioară cât 
și cea superioară a pe
depselor. De exemplu, 
pentru furt se prevede o 
pedeapsă de la unu la 12 
am, iar infracțiunea de 
furt calificat care nu a 
produs consecințe deose
bit de grave se pedep
sește cu închisoare de la 
3 la 15 ani.

Majorarea pedepselor 
are o serie de consecin
țe. în primul rând, o se
rie de instituții ale drep
tului cum ar fi liberarea 
provizorie pe cauțiune și 
sub control judiciar de
vin nefuncțiunale in ma
joritatea cazurilor, de
oarece aceste instituții nu 
se aplică în cazul infrac
țiunilor intenționate, pen
tru care legea prevede 
pedeapsa închisorii mai 
mare de 7 ani.

De asemenea, la infrac
țiunile la care legea pre
vede pedepse mai mari 
de 12 am. nu se aplică 
instituția juridică a sus
pendării condiționate a 
executării pec^/isei. sau 
a executării pedepsei la 
locul de r>" ■ 1 in felul

acesta, marea majorita
te a condamnaților vor 
fi puși în mod efectiv în 
situația de a executa pe
deapsa în penitenciare, 
deși este posibil în mul
te cazuri ca scopul pe
depsei să poată fi reali
zat, chiar fără executarea 
efectivă a acesteia.

în al dcilea rând, s-a 
considerat în mod greșit 
că lupta împotriva infrac
țiunilor este strict depen
dentă de mărimea pedep
selor aplicate pentru în
călcarea legii. Așa cum 
datele științei o atestă, 
cauzele infracțiunilor sunt 
multiple, ele țin nu atât 
de urmările săvârșirii fap
tei cât mai ales de de
terminările cauzale, aces
tea din urmă punând in 
cauză întregul spectru al 
ccihotațiilor raportului 
dintre om și societate.

în acest sens, ne între
băm dacă „statul” a res
pectat dispozițiile art. 43 
din Constituție, unde se 
prevede că „este obligat" 
să ia măsuri de dezvol
tare economică și de pro
tecție socială, de natură 
a asigura cetățenilor un 
nivel de „trai decent**.  
Este clar că statul nu și-a 
îndeplinit această obliga
ție constituțională și că 
nu sunt putini cei care 
comit infracțiuni, mai 
ales contra patrimoniului, 
fiindcă nu au din ce trăi, 
fiind la limita subzisten
ței, mai ales categoriile 
cele mai defavorizate.

CORNEL MillAESCU,
avocat,

Harod Hunedoara-Deva

ACTELE DE STARE CIVILA
ț Recent a intrat în vi- 
♦ goare o nouă lege. Ne 
« referim la cea cu privi- 
j re la actele de stare cî- 
ivilă, lege care aduce 

noutăți și precizări de
• maxim interes'pentru ce- 
• tățenî și instituțiile pu- 
1 blice legate de nașterea, 

I căsătoria sau decesul u- 
nei persoane.

• Pentru început, să spu- 
♦ nem că atribuțiile de sta- 
1 re civilă se îndeplinesc 
ide către consiliile jude

țene și autoritățile admi-
* nistrației publice locale 
• ale municipiilor, orașe- 
. lor și comunelor — prin 
J ofițerii de stare civilă 
I care sunt obligați să ve- 
‘ rifice realitatea conținu- 
• tulul declarației și con- 
• cordanța acesteia cu ac- 
; tele de identitate, certi- 
J ficatelc de stare civilă 
I și cu celelalte înscrisuri 
J prezentate de declarant. 
I In cazul în care ofițerul 

de stare civilă refuză să 
întocmească un act sau 
să înscrie o mențiune ce 
intră în atribuțiile sale, 
persoana nemulțumită 
poate sesiza judecătoria 
în raza căreia domicilia*  
ză.

Atunci când autorită
țile învestite cu atribuții 
de stare civilă constată 
că unele date din cuprin
sul unui certificat de sta
re civilă nu corespund cu 
cele din actul pe bază 
căruia a fost eliberat — 
certificatul se reține șl 
se sesizează autoritatea 
administrației, publice lo
cale competente în vede
rea anulării și eliberării 
unui alt certificat.
ACTUL DE NAȘTERE
Declararea nașterii se 

face în termen de 15 zi
le pentru copilul născut 
viu și în termen de 3 zi
le pentru copilul născut 
mort. Obligația de a fa

ce declarația de naștere 
o are oricare dintre părți, 
iar dacă, .din diferite mo
tive, nu o pot face, obli
gația revine medicului, 
persoanelor care au fost

NOI LEGI Șl 
DECRETE

de față la naștere sau 
personalului din unita
tea în care a avut loo 
nașterea, rudelor ori ve
cinilor care au luat cu
noștință despre nașterea 
unui copil

Iată și alte chestiuni 
stabilite din lege. Dacă 
nașterea s-a produs în 
străinătate și întocmirea 

actului nu a fost făcută 
la misiunea diplomatică, 
oficiul consular al Româ
niei ori la autoritatea lo
cală din străinătate, în
tocmirea actului de naș.

tere se face în țară, la 
autoritatea administra
ției publice locale de !a- 
domiciliul părinților. A- 
poi, dacă declarația a fost 
făcută după trecerea unui 
an de la data nașterii, în
tocmirea actului se face 
în baza unei hotărâri ju
decătorești definitive și 

irevoeabile.

Noi reglementări le
gale există și în ceea ce 
privește copiii găsiți sau 
abandonați. Bunăoară, în
tocmirea actului de naș
tere al copilului găsit se 
face în termen de 30 de 
zile de la data găsirii, la 
autoritatea administra
ției publice locale în a că
rei rază administrativ-te- 
ritqfială a fost găsit. A- 
ceasta se face pe baza 
procesului verbal întoc
mit de poliție, de medic 
și de reprezentantul au
torității administrației pu
blice locale. Persoana ca
re a găsit copilul este 
obligată să anunțe în 
termen de 24 de ore po
liția și să prezinte copi
lul cu toate obiectele și 
înscrisurile aflate asupra 
lui.

Din procesul verbal tre
buie să rezulte data, lo
cul și împrejurările în 
care a fost găsit copilul. 

sexul, data presupusă a 
nașterii stabilită de me
dic, de instituția sau de 
persoana căreia i-a fost 
încredințat- copilul.

In situația in care co
pilul este abandonat de 
către mamă în spital, con- 
ducătorul unității sani
tare are obligația să se
sizeze poliția în termen 
de 24 de ore de la con
statarea acestui act. Da
că nu a fost stabilită î- 
dentitatea mamei în ter
men de 30 de zile, întoc
mirea actului de naștere 
se va face pe baza cer
tificatului medical con
statator al nașterii -și a 
procesului verbal înche
iat de poliție, de condu
cătorul unității sanita
re și de reprezentantul 
autorității administrației 
publice locale căreia îi 
revine și obligația de a fa
ce declarația de înregis
trare a nașterii.

Pagină realizată de VALENTIN NEAGU
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Mi-e dor să-țl scriu 
Bunico. Mi-e dor de o- 
chil tăi albaștri și vor
ba ta cea blândă. Mi-e 
dor din nou ca mâinile

i
*
i 
\

\ 

\\ \
4

să-mi prinzi în caldele-ți 
palme. Să-mi dai din nou 
povețe și speranță, să 
mai mănânc bucatele-ți 
vrăjite cu gustul lor a- 
parte și iar să-mi dai un 
cot de pâine aburind. Să 
stăm la gura sobei, să-mi 
spui iar o poveste din 
tinerețea ta, înțelepciunea 
vieții cuprinsă in poeme, 
în psalmi și in colinzi.

Aș vrea să vin din nou

Bunico-n sat la tine, pe ț 
drumul prăfuit și ocro- t 
tit de plopi, să-mi faci J 
culcuș în patul plin de} 
perne și-n zori de zi s-aud j 
un cântec de cocoș. ț 

Mi-e dor să-ți scriu ț 
Bunico, mi-e dor să vin ( 
la tine, mi-e atât de dor ' 
să mă cuprinzi în brațe, 
tristețea să-mi alungi. ' 
Dar drumul cel de țară ' 
azi. nu mai are plopi și ț 
chiar mergând la capă- 
tu-i m-așteaptă un mor
mânt și-o lumânare ce se 
vrea aprinsă... •

In suflet mi-e pustiu 1 
și mi-e durere, știi Bu
nico ? Și ale tale brațe 
azi nu mă pot cuprinde, 
mi-aș plânge tot amarul 
și n-am la pieptul cui. 
Mi-e dor să-ți scriu Bu
nico...

1
l

Frumusețea...în definiții
© „domnie de scurtă durată**.

SOCRATE
© „bun van și îndoielnic, o izbucnire de lumi

nă ce se stinge dintr-o dată; o floare ce se usucă 
după ce abia a îmbobocit; un cristal fragil ce s-a 
și spart1*.

SHAKESPEARE
0 „podoabă țesută și lucrată de mâna naturii, 

așezată de către filosofi printre cele mai prețioase 
bunuri ale trupului**.

I. STRAMUSOLI
© „eternitate de un minut, pe care noi am 

vrea totuși să o prelungim la infinit".
A. CAMUS

© „prezența divină în lucruri".
P. VALERY

© „armonia hazardului și a binelui".
S. WE1L

© „este adevărată atunci când e însoțită de 
onestitate; dacă nu, e doar aparență...".

CERVANTES
© „ce este ?, să lăsăm întrebarea asta pe sea

ma orbilor...".
AR1STOTEL

Selecție de ILIE LEAHU

INA DELEANU

I *

4

Stiati că...
...de la vârsta de 55 de 

ani, omul începe să sca
dă în înălțime, lucru con
statat mai ales la femei. 
Până la adânci bătrâneți, 
omul pierde în înălțime în
tre 5 și 15 cm.

...creierul uman pierde 
zilnic circa 100 000 de ce
lule. Din fericire rezerve
le celulare ale creierului

sunt suficiente pentru 100 
de ani.

...corpul nostru funcțio
nează foarte bine la o tem
peratură de 36,9 grade G 
și la pulsul de 70—85 de 
bătăi pe minut. Mușchii 
(celor sănătoși, evident) re
zistă la o viteză de aproxi
mativ 8 km pe oră, la 
mers.

„Bărbați ! Amintiți-vă că se apropie Ziua Femeii !**

Martie
înmuguresc cireșii 
Curând vor înflori. 
Și-apoi cireșe roșii 
Și dulci vor dărui.

Prin frunzele căzute, 
De fag și de stejar, 
De sub zăpadă, veseli,
Albi ghiocei răsar.

GEORGIANA 
ANDREEA BARB, 

cls. a V-a A, 
Liceul teoretic 

„Iancu de Hunedoara**

N.R. : Impresionantă prin 
sinceritatea sentimentelor 
exprimate poezia „Martie" 
o dedicăm cititoarelor noas
tre cu prilejul apropiatei 
zile a Femeilor, ca un măr
țișor delicat, împletit din 
roșul cireșelor și albul 
ghioceilor.
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Foto : ANTON SOCACI

Nicicând o mamă n-are odihnăi
i
I
k

i
I
I
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Mama ne-a iubit din 
prima zi de viață și ne 
iubește și acum. In nu
mele acestui adevăr — 
n-aș puteă admite că ar 
exista și mame neiubi
toare — doamne, câte îi 
mai cerem I

Ne-a obișnuit de mi
cuți să fie lângă noi la 
cel mai mic scâncet, să 
ne vegheze somnulși du
rerea ei era nemărginita 
când eram bolnavi; ne-a 
luat apoi de mână să ne 
ducă la grădiniță și n-a 
lipsit de la prima noas
tră zi de școală. Când ieșea 
de ia serviciu, mereu era 
prin magazine în căutare 
de hăinuțe și pantofi — că 
noi creșteam repede și ne 
rămâneau micj —, mereu 
cu sacoșa prin piață cău
tând produse bune și mai 
ieftine și apoi în fața 
aragazului ne pregătea 
masa de fiecare zi, dar 
și conservele și gemurile 
pentru iarnă. Numai .de 
propria persoană nu avea

• ■■■» 4 • »aar a a

A fi frumoase și primăvara
Numeroase persoane se 

plâng de apariția, în tim
pul primăverii, a pistruilor 
său acneii. Ce trebuie fă
cut? In primul rând — sunt 
de părere specialiștii — 
trebuie respectată o igienă 
riguroasă. Se spală fața, u- 
rechile, gâtul, de două ori 
pe zi, cu apă călduță și 
săpun pentru copii. Se u- 
sucă tenul cu un șervețel 
de hârtie și ap>i se apli
că o loțiune specială pen. 
tru acnee pr'C, rată din 

nicicând timp, căci eram 
doi frați — și adesea și 
pe tata il trata ca pe un 
copil — și avea aproape 
zilnic de spălat sau de 
împletit un ciorap, un 
fular, o vestă. Sâmbăta, 
când toți respiram ușu
rați, simțindu-ne în week
end, ea își aduna din nou 
puterile că o dată avea 
de aspirat, altă dată de 
călcat și de fiecare dată 
de gătit. Iar duminica, 
când mai toți întârziam 
m pat sau nu puteam re
nunța la romanul capti
vant ori găseam o emi
siune 
ciiiar 
scula 
micul 
de
prânz ceva dulce, iar la 
spălatul veselei tot 
dul ei era.

Mai apoi, 
plecat — eu 
din alt oraș 
la universitate — grijile 
ei au devenit și mai mari.

interesantă la tv, 
și duminica, ea se 
prima Ne pregătea 
dejun și mai avea 

completat pentru

rân-

am 
liceu 
mea

când 
la un 

și sora

a M*  a aaaaa, a aa*a>  »

magazinele cu pri duse cos
metice.

Alimentația are totoda
tă un rol important. Vor 
fi evitate mâncărurile gra
se, condimentate și dulciu
rile, înlocuindu-le cu legu
me, fructe și produse lac
tate (și acestea fără gră
sime).

Nu se va atinge nicioda
tă fața cu mâinile murda
re și, dacă este posibil, se 
va schimba cât mai des 
fața de pernă.

Nu uita niciodată să aș
tearnă câteva rânduri de 
suflet pentru fiecare, și-n 
pachetele 
grijă, din 
niciodată 
tam mai
Venea din când în când 
la noi, să vadă cum în
vățăm, ce probleme a- 
vem. Bucuriile noastre e- 
rau și ale ei, iar necazu
rile de asemenea.

Acum, când suntem la 
rosturile noastre, mama 
ne sună din când în când 
și nu uită niciodată să 
ne felicite 
sau când e ziua noastră 
și chiar să ne ofere, din 
modestele-i economii, o 
mică atenție, împreună cu 
marea-i iubire. Căci ne 
iubește pe fiecare, clipă 
de clipă, fără odihnă, fă
ră duminici. De unde atâ
ta putere, atâtea resurse 
sufletești și cu ce preț? 
Numai Dumnezeu poate 
ști... (M.M.)

I
1pregătite cu 

care nu lipseau 
prăjiturile, cău- 
întâi plicurile. I

I
I
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de sărbători
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Pentru că acneea este 
însoțită de obicei de par 
gras, pentru a nu fi deza
greabilă, trebuie spălat la 
două zile și chiar a trece 
dușul zilnic — nu de fie

care dată cu șampon — pes
te.păr. Evitați bretonul ca
re menține acneea pe frun
te și tundeți-vă pe cât po
sibil. Permanentul „usucă" 
de obicei părul, așa încât 
se poate apela și la acest 
mijloc pentru a arăta bi- 
ne.

Prezentare de carte „Fericirea Îîl doi“
„Fericirea în doi", car

tea lui John Gray, apăru
tă la Editura „Vremea" în 
Colecția Zodiac, are două 
subtitluri: „Ghid practic
pentru păstrarea romantis
mului și pasiunii în dra
goste" și „Marte și Venus 
în dormitor". Cartea este 
un best-seller tradus în toa
te limbile de largă circu
lație și se adresează deo
potrivă femeii și bărbatu
lui care formează un cu
plu și care ar trebui s-o 
citească împreună. în ace
lași timp volumul poate fi 
util, prin sfaturile cuprin
se — John Gray a condus 
20 de ani seminarii pe a- 
ceastă temă — tuturor cu
plurilor în impas, atât ce
lor aflate la început de

Retete trimise de cititoare
♦

„întrucât postul patimi
lor și învierii Mântuitoru
lui începe în 10 martie, cu 
multă plăcere trimit și eu 
câteva rețete culinare de 
post", își prefațează re
comandările dna Didina 
Dăescu, din Deva. îi mul
țumim pentru promptitu
dine cât și pentru cele 
„câteva" (de fapt mai mul
te) rețete, din care azi vă 
propunem:

+ Ciorbă de salată ver
de. Se dunstuie în ulei 2 
cepe tăiate mărunt. Se a- 
daugă salata tăiată, 2 lin
guri făină, usturoi pisat și 
se mai continuă dunstui- 
tul. Se stinge cu apă rece. 

căsnicie cât și celor care 
au deja zeci de ani de con
viețuire.

Autorul consideră că ne
înțelegerile dintre femeie 
și bărbat, în ceea ce pri
vește viața intimă, se da
torează structurii lor di
ferite, faptului că nu-și cb’- 
nosc unul altuia nevoile 
specifice, ceea ce-i face să 
nu și le înțeleagă. Sau, 
cum afirmă el „Așa cum 
o femeie are nevoie de 
dragoste pentru a fi dis
pusă la sex, bărbatul ara 
nevoie de sex pentru a fl 
receptiv la dragoste". Iar 
când aceste relații sunt 
bune, toate celelalte merg 
bine.

Chiar dacă vorbește de
spre lucruri atât de inti

adăugându-se cantitatea ne
cesară ciorbei (după pre
ferință se poate adăuga și 
o ceșcuță mică de orez). 
După ce a fiert, se pune 
mărar tocat, piper, sare și, 
după gust, puțin oțet.

+ Sarmale de post. Se 
dunstuie 2—3 cepe în ulei. 
Se adaugă un morcov ras 
și orezul și se lasă în con
tinuare. Se pun apoi puțin 
bulion, cimbru, piper, mă
rar și sare. Se fac sărmă
luțele și se fierb în -apă 
sau zeamă de varză com
binată cu apă, ca să nu ia
să prea acre. Pentru cu
loare se mai poate adăuga 
în vasul în care le fier

me, despre care din pu
doare poate mulți soți nu 
discută, cartea nu conți, 
ne nimio jenant, nimic pro
vocator ca în anumite ro
mane de dragoste. Nici 
măcar repetițiile și subl'- 
nierile frecvente nu fao 
dificilă lectura cărții.

De același autor, la Li
brăria „Gheorghe Lazăr" 
Deva se mai găsește ți 
„Cum să reușim în dra
goste" („Ghid practic pen. 

•tru îmbunătățirea relații- 
lor cu persoana iubită"^ 

' In finalul primului capi
tol John Gray concluzio
nează „Când bărbații și 
femeile sunt în stare să 
se respecte și să-și accep
te deosebirile, atunci dra
gostea are șanse să înflo
rească". (V, Roman)

bem 2—3 linguri de bu
lion.

4- Găluște cu prune. Un 
litru de apă se fierbe cu 
100 g zahăr și puțină sa
re. Se adaugă în ploaie 100 
g griș, 100 g mălai și 100 
g făină. Se amestecă și se 
mai fierbe puțin. Rece, se 
ia câte puțin aluat cu mâ
na udă și se întinde ușo» 
(în palmă). Se pune pru
na sau gemul la mijloc și 
se face gălușca. Se tăvă
lesc apoi pe rând în pes
met puțin rumenit și în
dulcit, se așază într-o ta
vă și se țin la cuptor, la 
foc potrivit, 30—40 de mi
nute.

T ■V
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Intrarea spre cea mai impunătoare construcție din capitala Daciei — Romane 
are astăzi porțile larg deschise. A fost liberalizată trffcerea căruțelor și a ani
malelor I Cu ani în urmă te mai îndruma cineva ce se poate vedea dincolo de 

1 gard. Turistu] de orice fel este astăzi liber descoperă singur tainele trecutului. 
La intrare nu se mai plătește taxă, iar curățenia lasă de dorit.

FORUL LUI TRAIAN a 
mizcgetusei. El se găsește

fost centru politic, religios 
în centrul orașului.

șl administrativ al Sar>>

FORUL LUI TRAIAN (interior). Zi duri neamenajate care se află într-o sta- 
avansată de degradare. Vântul șl ploaia își spun cuvântul.

a
FORUMUL LUI TRAIAN. Șantier arheologic abandonat din cauza iernii ș’ 

lipsei de fonduri. Sunt scoase la iveală piese valoroase ce pot fi furate.
Foto : ANTON SOCACI

Ne doare
Strângerea curelei pA- 

nă la sufocare, cerută a- 
cum de executiv cu in
sistență, se reflectă des
tul de acut mai ales în 
cazul omului de la bloc. 
Una dintre problemele 
ce-i dă serios de gândit 
este și Încălzirea apar
tamentului, al cărui cost, 
după liberalizare, va spo
ri de peste 3 ori, costul 
pe gigacalorie ajungând 
astfel la peste 62 000 lei.

în asemenea condiții, o- 
pinia exprimată de mal 
mulțl locatari, care șl 
până acum făceau cu

Fapte sub incidența legii
municipiul Brad, str. G. 
Vasile Milea, nr. 3, ap. 
8, fără ocupație. Ce a fă
cut? Folosindu-se de O 
rangă a pătruns în locuin
ța părții vătămate I.P, 
din aceeași localitate de 
unde a furat bunuri în 
valoare de 2 000 000 lei. 
Acum așteaptă ca legea

Dl col. Gherasim Ba- 
llnt, șeful poliției muni
cipale Brad, nc-a oferit 
câteva cazuri de încălcări 
■le legii săvârșite de U- 
nele persoane.

gigacaloria
greu față cheltuielilor 
încălzirea, este aceea 
RAGCL și furnizorul 
energie termică să ; 
sească neapărat 
pentru a optimiza consu
murile, aceștia făcând a- 
luzie directă la faptul că 
și in anotimpul de pri
măvara nu se corelează 
totdeauna furnizarea căl
durii cu temperatura ex
terioară, poate tocmai din 
interesul de a încărca no
ta de plată a locatarilor, 
care acum au ajuns la li
mita suportabilității chel, 
tuielilor. (N.T.) 

cu 
ca 
de 

gă- 
soluții

să-și spună cuvântul pen. 
tru fapta sa.

• Au fost definitivate 
cercetările. Recent, au fost 
definitivate cercetările în 
dosarul penal privind pe 
Ciprian Petru Amorăriței 
de 20 de ani, fără ocupa
ție, care a furat un auto
turism aparținând numi
tului S.B. Acest infractor 
este cercetat și pentru 
conducerea autoturismului 
fără permis, și sub in
fluența băuturilor alcoo
lice. La săvârșirea fur
tului au mai participat și 
numiții: Claudiu Anghel 
Golguț șl Lucian Viorel 
Tuțu. în asemenea ca. 
zurl legea este foarte as
pră, jar pentru faptele 

„Michimaus" fără
autorizație

Chiar așa, SG „MichL 
maus*  Impex SRL Hu
nedoara a funcționat mal 
bine de un an fără a a- 
vea autorizație din par-

• A fost arestat Adrian 
Gheorghe Rusu, de 27 ani, 
recidivist, domiciliat In

lor vor trebui să dea so
coteală.

numitului Pe- 
de 24 ani, re. 
fără ocupație, 
în localitatea

• A fost oprit Ia timp, 
împotriva 
tru Adam, 
cidivlst, 
domiciliat
Băița, s-a luat măsura a- 
Testării preventive, în
trucât este cercetat pen., 
tru furtul unei biciclete 
aparținând numitului C.S. 
din Brad. A fost oprit la 
timp din plăcerea plim
bării pe bicicletă, iar a- 
cum așteaptă îngându
rat hotărârea instanței de 
judecată.

S. CRIȘTEOREANU, 
corespondent

tea primăriei. In această 
perioadă a încasat necu. 
venit suma de 1056 000 
de lei. Banii au ajuns la 
bugetul statului. (V.N.)

La Petrila nu este nevoie
de gardieni publici?!

Singurul oraș din ju
deț care a renunțat la ser
viciile gardienilor publici 
este Petrila. Măsura a 
fost motivată de adml. 
nistrația locală prin lip.

Ceaiuri și produse

'De curând, Farmacia 
„Naturalis Farm" Deva, 
situată pe Aleea Pescari
lor, bloc 54, în apropie
rea Complexului comer
cial Kogălniceanu, și-a 
diversificat oferta farma
ceutică, punând la dis
poziția cumpărătorilor, pe 
lângă medicamentele u- 
zuale, ceaiuri și produse 
din plante, după rețetele 
dnei Virginia Faur, spe
cialist în medicină natu
ristă. Preparatele sunt 
realizate în laboratorul de 

șa de fonduri. Și aceasta 
în condițiile în care, cu 
destule eforturi, în 14 din
tre comunele județului, 
în sprijinul administrației 
locale, acționează și gar
dienii publici. (V.N.) 

produse naturale Favisan 
din Lugoj, iar oferta cu
prinde, intre altele: cea
iuri pentru slăbit, ceaiuri 
antistres, ceai afrodisiac, 
ceai antirid, ceai antigri- 
pal, ceai contra tusei, 
preparate împotriva fu
matului, ceaiuri și pro
duse pentru impotență, 
acnee, antitabac, antial- 
cool, varice și hemoroizi - 
etc. Farmacia este des
chisă, pentru cei intere
sați, zilnic între orele 8 
—19. (C.P.)
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Am trecut și prin două 
magazine devene ale S.C. 
Cetate.

OAMENII SOCOTESC, 
COMPARA ȘI... ÎNJURA

Magazinul 14 din Micro 
15. Dna Cornelia Lavu, 
șefa de magazin, susținea 
că întotdeauna după scum
piri oamenii comentează. 
Oricum, fiind aliment de 
bază, se cumpără. Dar, 
adaugă o altă vânzătoare 
„foarte mulți intră, văd 
prețurile și ies înjurând". 
Chiar în prezența noastră 
o doamnă a ieșit din ma
gazin, fără pâine, bom
bănind necăjită: „vai de 
capul nostru", în timp ce 
alte persoane se intere
sau dacă mai este pâine 
la 1000 de lei și-și nu
mărau banii. Am între
bat-o pe dna Claudia 
Chiroșca, o cumpărătoare, 
ce părere are. Considera 
că „prețurile sunt exage
rate. Cei care au copii, 
se descurcă foarte greu" 
Apropo de copii, ei for
mează o mare parte din 
cumpărătorii acestui ma-

ȘCCUL TRANZIȚIEI
gazin. Școala Generală Nr. 
6 Deva fiind situată peste 
drum. Ni s-a relatat că 
un copil a venit, cu 500 
de lei, să și cumpere doi 
covrigi. La prețul de a- 
cum, de 600 lei, n-a re
ușit să-și cumpere nici 
măcar unul. Și în situația 
lui sunt foarte mulți alți 
copii, cartierul fiind mai 
sărăcuț.
PAINEA ARE ACEEAȘI 

TRECERE
Pentru că sâmbăta se 

cumpără mai multă pâine 
— ni s-a explicat la ma
gazinul 16 (situat peste 
drum de poșta nouă), — 
lunea „merge mai greu". 
Revenind la ziua de sâm
bătă, când au apărut 
produsele cu actualele 
prețuri, vânzarea n-a scă
zut. susține dna Elena 
Bodea și colega dumnea
ei. Totuși nemulțumiți am 
văzut și aici, indiferent 
de vârstă. O bunicuță, cu 
o pensie de 60 000 lei/ 
lună, după o chibzuială 
îndelungată, și-a cumpă
rat o jumătate de pâine

neagră, cu 800 de lei. 
Alți doi tineri își expri
mau nemulțumirea. cu 
voce tare: ,‘,Uite. domnule, 
s-au șmecherit și ăștia".

MICII PRODUCĂTORI 
TRAG CU OCHIUL LA 

PREȚURI
Tn piața centrală, co

merț cu pâine fac mai 
multe societăți particu
lare. S.C. Panicon Nica 
Impex vindea pâinea nea
gră, de 700 grame, cu 
1700 de lei, iar cea albă 
între 2250 și 3800 de lei; 
o spirală costa 600 de lei. 
Prețuri apropiate de cele 
ale magazinelor S.C. Ce
tate.

S.C. Pândi Corn Serv 
S.R.L. din Călan prezenta 
spre vânzare mai multe 
sortimente, între care 
franzela de 1 kg cu 3000 
de lei sau de 700 grame, 
cu 1900. Dl. patron Ionel 
Pândele spunea că în cos
tul pâinii intră și trans
portul, dar și cel al com
bustibilului, cuptoarele 
funcționând pe motorină.

ISO 9001 
121005761

6

I

• linii de îmbuteliat lichide alimentare ca
pacitate 1500 -r 18000 butelii / oră

• fabrici de prelucrat lapte, cap. 2000 l/zl
• instalații pt. camere frigorifice cu vpl*  i

de 4*  100 m’ • 1
• schimbătoare de căldură cu plăci in6X
• aparate de înghețată la cornet si pe băț*
• lăzi frigorifice cu volume'de 240 și 5001
• dulapuri frigorifice, cu volume de 240 1,

320 I, 600 I Si 1600 I **
• vitrine frigorifice orizontale,lungimea 2rn
• răcitoare distribuitoare de bere cu capa?

citatea de 40 l/oră *

Termene de garanție 12 luni; * Punere în funcțiune GRATUITĂ.

Str. F-cii de Chibrituri nr. 5-11,3400 Cluj-Napoca, România 
Tel.: 064-435285, 435296; Fax: 435302;Tel./Fax: 435297

BANKCOOP S.A. HUNEDOARA DEVA i
Vinde la J

PUBLICA î
*

I*
I*
I
I
*

I
I
I
*

I
IB
I
I

următoarele:
Solarii tunel L — 60 m. 
Preț: 500 000 lei/tunel. 
Sere reci sticlă L — 60 m. 
Preț 22 000 000 lei/seră. 
Cântar bascul 30 to.
Preț: 30 000 000 lei. 
Remorcă 2 R BB.
Preț: 2 
Mașină 
Preț: 5 
Tractor

000 000 lei. 
săpat sol.
000 000 lei.
U 445 cu dublă tracțiune și ca*

Preț: 25 000 000 lei.
Calculator 386 cu imprimantă.
Preț: 6 000 000 lei.
Stație de telefoane cu stații mamă.'
Preț: 4 000 000 lei.
Licitația are loc in ziua de 7 martie 1997, 

sediul firmei „SOLARIS", situată in Sân*  • 
*. 8, ora 10. Informații supli*  I

Deva, teL j

!la

| tandrei, ferma nr.
J mentare la sediul BANKCOOP
I 227951 și 226292.

;■
■ I

I î 

I ‘ 
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i' 
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I
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Dar s-a orientat și după 
prețurile celor care vând 
aceleâși produse. „Omul 
se uită chiar și la 100 de 
lei", mai spunea.

Dna Viorica Ispas, pen
sionară, afirma că dum
neaei cumpără pâine nu
mai de la cei din Rapolt 
(S.C. Compani S.R.L. — 
Brutăria Râpolt), consi
derând că-i cea mai gus
toasă. „Prețurile însă sunt 
de groază. Au crescut în 
galop (referindu-se și la 
alte alimente vitale — 
n.n.), în timp ce protec
ția socială promisă de 
guvern încă n-a ajuns la 
oameni". Prețuri mai mici 
practica Asociația fami
lială Gașpar, care se a- 
provizionează cu pâine de 
la o fabrică din Crișcior 
și cu specialități de la 
Hunedoara.

☆
Cum am văzut, micii 

producători și cei care le 
desfac marfa urmăresc 
prețurile practicate de 
concurență. Intr-un fel, 
aceasta este în avantajul 
cumpărătorului, care poate 
găsi același sortiment la 
diverse prețuri. E drept, 
foarte apropiate între ele. 
Dar aceasta este valabil 
numai pentru Piața Cen
trală a Devei, unde co
mercializează pâine mai 
multe societăți.

Din câte am reținut, mo
dificările le prețuri vor 
însemna, de' fapt, în lu
nile imediat următoare, 
creșteri. Dar sperăm că 
nu se va ajunge ca la 
bulgari să ne vindem 
hainele pentru a ne cum
păra pâinea de fiecare zi.

Magazinul > Deva
B-<liil Deeebal Bl.*  II parter 

Tel 054/211261

Va anunța.
10% REDUCERE cu ocazia MĂRȚIȘORULUI 

(Preturi calculate la cursul 1 $ =6500 lei) 
DOAR IN PERIOADA 1-15 MARTIE •

Grahili-va , inflația uu iarta !!!, 
I.a va topește economiile*  

-----------------  -------------- ■--------- «—■ _*

S.C. „CONDOR" S.A. DEVA

NOTIFICARE
privind intenția de modificare a prețurilor 

și tarifelor produselor din producția pro“ 
prie precum și la prestări servicii (transpoi**  
turi, utilaje), funcție de frecvența schimbării 
prețurilor la furnizorii de resurse.
S.C. „CONDOR" S-A. DEVA

!• Forma de proprietate: De stat 
Forma juridică: Societate comercială

i Sediul: Deva, str. Avram Iancu, bl. H3
i Nr. Reg. Comerț: J/20/93/1991 
ț Cod fiscal: 3364111

I
I
l 
ț

BENEFICIARI, 
Agenții economici și 

persoane fizice

COOPERATIVA DE CONSUM ORAȘT1E
x Cu sediul în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 8.

SCOATE LA LICITAȚIE PUBLICA:
— mașini auto 2 buc tip TV a 1,2 tone
— mașină auto 1 buc tip papuc Dacia
— mașină auto 1 buc IFA 5 tone izotermă
— mijloace fixe și obiecte de inventar disponibile
Licitația va avea Ioc în ziua de 12 martie 1997, ora 11,00 

unității.
In caz de neadjudecare, licitația se va ține in fiecare zi 

curi, până la epuizarea stocului.
Cererile se depun la secretariatul unității, cu achitarea 

participare.
Relații suplimentare la telefoanele: 642393, 641716.

Ț, 
t 
* 

la sediul f 
„ * J
de mier i 

r4 
taxei de |

ț
■
L•— • —4--4
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PROTEJAȚI-VĂ ECONOMIILE!
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE

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

CATEGORII DE CLIENȚI

1. PERSOANE FIZICE

-...Jar/

TERMENUL

— IN PROCENTE PE AN —

90 zile

■W.WA •AWAWAWiVA'. «*.'

J AAi iii i i i

Tn cazul plS}iî dobânzii la 
expirarea termenului

2.

— între 100 mii —> 500 mii lei — 147 148 149 150
— între 501 mii — 2 mil. lei — * 152 153 154 155
— peste 2 mii. tei — — 157 * 158 159 160

—- In cazul plâ(ii dobânzii lunar 131 132 133 134 134 135
Suma minimâ a depozitului este de 100 mii lei.

PERSOANE JURIDICE
— Cu plata dobânzii la

expirarea termenului 95 96^ 97 98 99 100
milioane lei.a depozitului SSuma minimaX*.

TȚ
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VAN ZĂRI — 
CUMPĂRĂRI
Vând radiocasetofon 

stereo șl

I
/
•

marca NOVA, 
televizor Snagov 235 noi 
Informații tel. 628536.

iGRT)
• • Vând mobilă, diverse 
obiecte societate srl. Tel. 
B23071. după ora 17,00.

(6367)
• Vând teren intravilan

10000 MP cu 200 mp la 
DN 7. ruta Sebeș — Deva 
cu apă, gaz, canal, tele
fon. curent. Tel. 058 — 
733272. (8534)

• SC Coninvest Sebeș 
Vinde la prețuri 1996 che-

•restea stejar și rășinoase, 
execută la comandă 
produse din lemn. Tel/ 
fax 058 — 733272.

• Vând 58 ari în 
Bârsăului. Bălata, 
Preț negociabil. (8575)

• Vând apartament 3 
Camere Simeria, str. Ate
lierului, bl. 8, sc. 
tl. ap. 25.

• Vând 
Banpotoc,

• Vând 200—250
tercr casă Simeria, 
bună, gaz, apă. canalizare. 
Informații tel. 054 — 
6601! 1 (8572)

•. Vând camionetă ARO 
320 cu prelată, an fa
bricație 1992. Deva. Tel. 
213201: 222398. (8570)

• Vând mașină erbl-
cida. MC—300—P. Tel. 
614088 (8568)

• V ;lnd apartament O-
rățtie. str. Nicolac Băl- 
cescu, bl. 53/19, tel. 
647018 (8557)

■ Vând apartament 3 
camere, et. 4, zona piață, 
tel 230695. după ora 18.

(8556)
• Vând spray «ontra eja

culării rapide, medicamente 
potență, frigiditate, zahăr 
afrodisiac, 01—6376273.

(8544) 
să-
cu 

In-

biliard și joc distractiv. 
Tel. 660091.

DIVERSE

SG Krone
Brad anunță

îdiant i ndepe nde n

orice

(8534) 
lunca 

nr. 67.

Dacia
nr. 88.

S, et. 
(8574) 
1300, 

(8573) 
mp 

, zonă

• V indem cartofi 
tnânță SÂNTE I. 
certificat de calitate, 
formații Ia tel. 214770.

(79)
• Vând canapea exten

sibilă, 2 persoane, 
bună. Deva, tel.

stare 
223472.

(6364) 
anexe, 

de sacri-
• Vând casă,

grădină, punct 
ficarc. Tăuț loan, Beriu, 
92. (9546)

• Vând urgent aparta
ment 2 camere, etaj IV, 
Deva. str. Teilor, bloc 46 
Informații Orăștie, Mure 
șuiul, bl. 16 A/169 sau la 
chioșcul de ziare lângă 
magazinul Palia.

• Vând țiglă lemn, scân
dură. bolțarj, din demo
lări Pricaz — fabrică.

(8324)
• Vând camion SRD 5 

tone. București, tel. 659126.
(6626)

• Vând Citroen BX 19 
Diesel, înmatriculat, con 
vonabil. Tel. 651579.

(6627)
• \ and urgent cabană 

Izvor. Vălișoara, tel. 
650375 Familia Chiriță.

(6628)
• Vând orice piesă O-

pel record. 2,3 Diesel. Tel. 
718604. (7407)

• Vând Lada 1500, în- 
stare

Tel.
(7409)

niatiiculată, 1980, 
bună, 2300 mărci. 
.777078.

ÎNCHIRIERI
e închiriez spațiu 

tnercial ultracentral, 
formații la tel. 219320, 
tre orele 7—22.

• Ofer de închiriat masă

(8560)

Impex 
depu-SRL 

nerea documentației pen
tru autorizare din punct de 
vedere al mediului pentru 
magazin. (8559)

• SG Comtour Lowe 
SRL Deva, str. Sântuhalm, 
nr. 1, anunță că a depus 
la APM Deva documen
tația pentru obținerea a- 
utorizației de mediu pen
tru spațiul Complex Co
mercial Imbis situat în 
Sântuhalm, nr. 1 și chioșc 
alimentar, situat în Hu
nedoara, Piața Obor. ~ 
ventuale reclamați! se 
în termen de 15 zile 
la apariția anunțului 
APM Deva.

• Societatea comercială 
Foricon SA Deva con
voacă adunarea generală a 
acționarilor pentru data 
de 24 martie 1997. ora 
11, la sediul societății 
din municipiul Deva, str. 
Dorobanților, nr. 28. Or
dinea de zi estfe afișată 
la sediul societății șl se
diile subunităților. Con
siliul de administrație.

(8567)

E- 
fac 
de 
Ia 

(8578)

Tel. 056 — 
(8558) 

„Agromicia" SA 
cu sediul în

• In ziua de tl februa
rie 1997 s-a furat de pe 
strada Take Ionescu, nr. 
43. Timișoara, mașina BMW 
325 I. neagră, cu nr. TM 
434612/97. Ofer 1000 DM 
recompensă.
130037.

• SG 
Vețel
Mintia, str. Luncii, nr. 5, 
județul Hunedoara, orga
nizează licitație publică 
deschisă, cu strigare pe 
data de 10 martie 1997, 
ora 10, pentru închirierea 
unor mijloace fixe și spa
ții, cu alte destinații de
cât locuințe. Relații su
plimentare se pot obține 
la sediul societății sau Ia 
tel. nr. 215999, zilnic în
tre orele 8—15. (8577)

• SC Cambor SA cu
sediul în Orăștie, str. 
Luncii, nr. 3, organizează 
în data de 19. 03. 1997, 
ora 10, licitație în vederea 
închirierii spațiului corner 
cial din incinta cantinei. 
Informații suplimentare Ia 
sediul firmei sau Ia tel. 
642350. (8325)

PIERDERI

• Pierdut legitimație
călătorie pe numele Drâ- 
gan Vidosava. © declar 
nulă. (6366)

• Pierdut legitimație că
lătorie pe CFR eliberată 
de Inspectoratul handica- 
paților Neuromotori Deva, 
pe numele Stoica Dorin. 
O declar nulă.

• S.C. IMPACT INTERCOM S.R.L. DEVA |

4 Angajează agenți de vânzări pentru distri“»
* buirea produselor RJR Reynolds. Relații la f
1 tel. 223400, Deva. î
1 r

I
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Abonament la ziarul 
„CUVÂNTUL UBEJ*'';

•  ■ • ■ ■____________________ ■  • ■ ■  •

„Cuvântul liber’* este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

Redacția s-a străduit permanent să ofere 
ziarul la un preț cât mai scăzut și lungi pe
rioade de timp a reușit acest lucru.

I
*

I
I
*

I
I
%

I
*

I
I
*

IValul de scumpiri din ultima vreme, creș
terea costurilor hârtiei de ziar și manoperei 
tipografice, majorarea tarifelor de transport . 
și a cheltuielilor de distribuire ne obligă să J 
ridicăm prețul exemplarului de ziar la 500 de 
lei, începând cu 1 aprilie 1997.

cea

I
J
;■

î
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Depunerea economiilor bănești 
la BANCA AGRICOLA

mijloc de sporire a veniturilor
la îndemâna tuturor

Ratele sau procentele anuale de 
dobânda se aplica de la data 

de 4 martie 1997

je

»

LA DEPUNEREA PE CARNETE

£

DE ECONOMII

Categoria și tipul de
carnet

Rata anuală de dobândă Limita minimă a unei 
depuneri

La vedere:
— Nominal
— La purtător
— La purtător cu parolă

22 o/o 10 000

Cu depozite pe 3 luni
— Nominal
— La purtător
— La purtător cu parolă

137 ’/, 200 000

Cu depozite pe 6 luni
— Nominal
— La purtător
— La purtător cu parolă

138 o/o 200 000

Cu depozite pe 12 luni 
■— Nominal
— La purtător
— La purtător cu parolă

140 % 200 000

Cu depuneri timp de 3 
ani „pentru investiții" 
— Nominal

142 0/0 20 000

Cu depuneri pentru 
garanții gestionari 
— Nominal

139 % 20 000

V

Pentru depozitele constituite de către persoane fizice pe bază de contract pe J 
6 ți 12 luni, ți pentru depunerile pe carnete de economii pe 1, 3, 6, 9 ți 12-!’3, . _______ ... ...

;>luni de peste 10 milioane lei, se acordă rate anuale de dobânzi cu 2 procente mai 
;!mari decât cele prevăzute mai sus :
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dobânzii, aferentă; ’

Dobânda se calculează lunar pe baza ratelor anuale de mai sus ți se ■ 
înregistrează într-un cont de disponibilități, la care se bonifică dobânda la vedere. , 
Depunătorii pot să ridice, în a doua parte a lunii curente, dobânda calculată pentru; 

“i, iar cea aferentă lunilor anterioare celei precodente în tot cursul ■
1! Depunătorii pot 
<;luna precedentă, 
!> lunii curente (exclusiv pentru depunerile reprezentând . garanții).
•! -- ■

!;anului precedent, se transferă (capitalizează) în contul de 
!>acordându-se aceeași rată anuală de dobândă ca pentru 
•’ anului curent.
i; Dobânda pe
!; economii cu depuneri 
Jipând cu luna februarie a 
•!numai după expirarea perioadei pentru care s-au depus sumele.

La lichidarea soldului unui carnet [depozit) de economii se restituie
! ■ banda pe anul curent până la data lichi dării.
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; soanc juridice și de 200 000 lei pentru persoane fizice. _ ,

;■ Dobânda sc calculează lunar conform proțgntelor de mai sus și se înrcgis'J;
■!trează într-un cont de disponibilități, la care se bonifică dobânda la vedere. J<

Depunătorii pot so ridice când doresc dobânda evidonțiată în contul de dis*  >;
• ponibilități. ■;

>; In situația în care se solicită restituirea înainte de expirarea duratei de consti- ;!
îjtuire a depozitului, acesta se lichidează și se va acorda dobânda la vedere. ■; 

•! Procentele anuale de dobândă pen tru depunerile efectuate pe carnetele de; <
Jjeconomii și depozitele bănești constituite pe bază de contract se modifică de către Banca*! 
5Agricola S.A. în funcție de evoluția dobânzilor pe piața financiară și nu se aplică ■; 
l! retroactiv. !■
• •;

La finele lunii ianuarie, soldul contului de evidență a < 
evidență a depunerilor, i. 

depuneri, din prima zi arată anuală de dobândă ca pentru

înscrisă în carnetele de ■J 
termene expirate, ince-!; 

fiecărui an, iar în cele cu depuneri pe termene neexpirate J>

anul precedent, capitalizată, poale fi 
la vedere ți în cele cu depuneri cu

ți do-!;
t

LA DEPOZITELE BĂNEȘTI 
CONSTITUITE PE BAZĂ DE CONTRACT

I w
I
*

I
I
•II w 

evident, 1 
pe lună, j
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Abonamentul rămâne in continuare calea 
mai avantajoasă de procurare a ziarului.

ABONAMENT LA 
LIBER” ESTE DE 
taxele poștale.

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

COSTUL UNUI 
RUL „CUVÂNTUL 
DE LEI/LUNĂ plus

ZIA-
5 000

■ :
:■
• !

NU UITAȚI: REINNO’ȚI VA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER”, 
dacă nu aveți abonament, solicitați 
rilor poștali să vă facă.

ABONA- 
iar 

iacto

i

■

fl

■Durata de 
constituire

Rata anuală a dobânzii

Persoane juridice Persoane fizice

1 lună 80 % 135 %

3 luni 82 % 136 o/0

6 luni 83 «/o 137 %

9 luni 84 % <38 %

12 luni 85 % 139 o/o
Depuneri la vedere 22 % 22 %

ș
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Limita minima de constituire a unui depozit este de 10 000 000 lei pentru perj! 
««« . . . **

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 I
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