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Au mare dreptate 
țăranii, dar nimeni nu-i
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SRI A ALES SCHIMBAREA
întrebat, după alegerile 

din noiembrie 1996, pen
tru ce a votat, șeful Ser
viciului Român de Infor
mații, dl. Virgil Măgu
reanu, a răspuns scurt, 
cu abilitatea-i binecunos
cută: „Pentru schimbare". 
Poate s-a gândit atunci, 
poate nu s-a gândit, că 
a votat șl pentru propria 
schimbare din funcție, 
pe care, zice domnia sa, 
o cere de vreun an șl ju
mătate. Și avem toate mo
tivele să_i credem argu
mentele aduse în susți
nerea dosarului de depu
nere a demisiei cum că 
șapte ani într-o funcție 
Importantă, cum este și 
cea de șef al SRI, sunt 
de ajuns, poate chiar 
prea mulți. După cum 
avem toate motivele să 

(. apreciem prestația dlui 
| Virgil Măgureanu într-un

domeniu vital pentru si
guranța națională, chiar 
dacă au existat și la SRI 
— dar unde n-au exis
tat? — carențe, necon- 
cordanțe, influențe, tem.

de îndeplinire a atribu
țiilor profesionale. Ori
cum, schimbarea din 
funcție a țefului SRI nu 
trebuie înțeleasă, așa 
cum au afirmat unii par-

mai ia în seamă

porizărl în elucidarea u- 
nor fenomene negative.

Fără îndoială că înce
puturile reorganizării sis
temului de informații au 
fost anevoioase. Și dato
rită dificultăților în for
marea cadrelor — chiar 
cele rămase din fosta 
securitate adaptându-se 
greu Ia noile cerințe și 
exigențe în domeniu —, 
și datorită dotării teh
nice precare, și datorită, 
mai ales, mentalității și 
comportamentului unora

lamentări, ca o mișcare 
politică, nici ca măsură 
în urma presiunilor ve
nite din afara țării, așa 
cum au susținut alții, șl 
nici ca un capăt de țară, 
cum se mai afirmă pe ici 
pe colo, chiar prin ziare 
centrale. Schimbarea de- 
spre care facem vorbire 
este normală într_un sis
tem democratic, iar fap
tul că survine într-un mo. 
ment extrem de impor
tant pentru țară — dis
cutarea accederii Romă-

niei în NATO — poate 
fi doar o coincidență.

Pe de altă parte, este 
de înțeles șl afirmația 
șefului statului, dl. Emil 
Constantinescu, potrivit 
căreia este nevoie de 
oarecare reorganizare și 
perfecționare și a Servi
ciului Român de Infor
mații. Pentru că, în po
fida recunoașterii voalate 
a unor minusuri din pro
pria activitate, „lapsusuri- - 
le" dlui Virgil Măgureanu 
privind unele afirmații, 
date, nume etc. sunt 
atâtea puncte negre 
munca sa, altminteri 
trem de diversă și 
complexă, de temeinic a- 
cordata cu profesionalis
mul său, cu diplomația 
sa.

DUMITRU GHEONEA

Acționând după prin
cipiul considerat ca foarte 
vechi și sănătos, dar și 
păgubos în același timp, 
conform căruia' „arde-1 pe 
țăran, că nu-1 apără ni. 
meni", asistăm cum viața 
oamenilor de Ia sate, ca 
și a c lor de la orașe, se 
degradează văzând cu o- 
chii. Asta în ciuda faptului 
că principiul respectiv ar 
părea a fi depășit acum 
ia sfârșit de veac și de 
mileniu, mai ales după 
alegerile din anul trecut 
care promiteau marea cu 
sarea pentru țărani (de la" 
pensii mari, scutiri de 
impozite, tractoare și ma
șini agricole ieftine, cre
dite cu dobânzi simbolice 
și câte și mai câte povești 
de acest gen). Iată însă 
că tot țăranul este cel ars 
la buzunar și peste tot 
unde mai este posibil, fie 
că în discuție se află pro
cesele în care se zbate 
să-și câștige dreptui de 
proprietate, alimentarea cu 
resurse bănești a buge
tului local, repararea dru. 
murilor sau realizarea 
tor obiective unde și 
ranul este contribuabil 
tiv și autentic. Așa

tot 
în 

cx- 
de

(Continuare in pag a 7-a)
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chin pentru elevi?
VREMEA

al- 
ță- 
ac. 

se 
întâmplă că cei sacrificați 
nu sunt aleșii, ci tot ale
gătorii, care acum se văd 
abandonați și tot mai sin
guri. lipsiți de subvenții 
sau de alte stimulente și 
puși la concurență pe pi-

cior de egalitate cu pu. 
tcrnîcii fermieri occiden
tali, aceștia din urmă 
fiind nevoiți deseori să 
protesteze, constițuiți fiind 
în asociații pe diverse pro
file, pentru imposibilitatea 
asigurării piețelor de des
facere a produselor. Ga și 
în alți ani bântuiți de ca
lamități naturale — cum a 
fost mai ales cazul inun
dațiilor din această primă
vară, unii țărani și-au vă
zut recolta sau chiar ago
niseala de. o viață pierdute 
în câteva ceasuri, fără ca 
cineva să-i mai despăgu
bească la valoarea reală a 
daunelor suferite.

Plină de controverse și 
în continuă agitație, viața 
țăranului, mai ales a ce
lui fără mijloace 
riale, 
puțin 
unor 
aflați 
terii, 
pricopsit țăranii, cu
90 de mii de tractoare cum
părate, revenind mai pu
țin de 100 ha pentru un 
tractor, nu stă câtuși de 
puțin în picioare dacă a. 
vem în vedere că acestea 
mai mult stau din cauza 
costului ridicat al rnotori-

mate- 
nu este câtuși dc 
de invidiat. Părerea 
mai mari ai zilei, 
acum la vârful pu- 
potrivit ’ căreia s-au 

cele

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCĂ 
PROTECȚIE SOCIAL A HUNEDOARA 

DEVA
Organizează cursuri <Ic calificare — 

lilicare pentru șo.aeri în următoarele

«)
b)
c)
d)

zidar — fcncuitor; 
zugrav — vopsitor; 
finisor — finisaje uscate; 
instalator sanitare — termice.

După 
fi angajați 
minată, în

Pentru
eklc două clădiri ale 

Școlii Generale Brănlșca 
sunt de-o parte și de alta 
a șoselei. Dc când n-am 
mai fost în școală s. au 
finalizat câteva lucrări 
importante, cu ajutorul i 
Inspectoratului Școlar și 
mai ales al Primăriei Bră- 
aișca. Urmează să se pună 
lambriuri în interior șl să i
sa facă In terasit exterio- i
rul, materialele necesare 
fiind deja procurate. Mai 
lipsește un grup sanitar, 
eel existent fiind comun ,
pentru cadre didactice și j
elevi.

Dacă de starea școlii 
cei ce predau aici sunt 
mulțumiți, nu același lu
cru s ar putea spune de'

spre unele manuale. Ghiar 
șl la ciclul primar» la li
nele materii, șl nu la ci
tire ori matematică, ma
nualele sunt greoaie, au 
lecții lungi pe care bieții 
elevi abia reușeso să le 
citească, dar să le mai 
și rețină. Sunt In schimb 
frumos și sugestiv realizate 
cărțile de limbă franceză, 
care plao șl elevilor. Dar 
serioase semne de în
trebare ridică manualele 
alternative. De exemplu 
la limba română sunt pro
puse patru variante de

Vremea se va încălzi 
în continuare și va fi în

general frumoasă. Excep
ție fac nordul țării si zo. 
nele de munte, unde vor 
fi înnourărl temporare 
ale cerului și ploi răzlețe, 
în rest va ploua cu to
tul izolat mai ales după- 
amiază.

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Q _ Tipa aia este îndrăgostita dc automo
bilul ei.

— Așa_i acum. în to! locul, omul este în 
locuit de mașină...

una pe zi

• FUGA DUPĂ NATO. 
In cursul săptămânii tre
cute, primul ministru 

Victor Ciorbea și ministrul 
de externe Adrian Seve
rin sau deplasat la 
Bruxelles, ministrul apă
rării Victor Babiuo a 
efectuat o vizită în SUA, 
iar președintele PD și af 
Senatului României, Pe
tre Roman, sa aflat la 
Budapesta. Demnitarii 
români au prezentat și 
susținut argtimcntele țării 
noastre pentru intrarea 
în NATO in primul val.

• A FOST PERFECTAT 
TRATATUL ÎNTRE RO. 
MANIA Șl UCRAINA. 
Miniștrii de externe ro
mân șl ucrainean s-au 
întâlnit la Kiev, unde 
au definitivat Tratatul

de bază româno.ucraînean, 
document important în 
perspectiva discutării. în

această vară, la Madrid, 
a șanselor aderării Ro - 
mâniei la NATO. Tra
tatul are acceptul majo
rității parlamentarilor 
din coaliția aflată la gu
vernare.

• MINIȘTRII AGR1-
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acestor cursuri, absolvenții vor 
dc muncă pe perioadă nedeter. 
ASAR CONSTRUCT S.R.L DEVA.

terminarca 
cu contract 
cadrul S.C.
meseria de zugrav — vopsitor pot fi selec- f 

; ționate și femei.
' Informații și înscrieri so pot lua de la Direcția Ge- j 
»ncrală de Muncă și Protecție Socială Hunedoara — |
1 Deva, Serviciul calificări — recalificări șomeri. (O-P-) * 
» 1 • — ț*-» - • —A —i4-

I

* FOSTUL REGE MI. 
HAI I — IN PELERINAJ 
PRIN ȚARĂ. Fostul rege 
al României, Mihai I, și 
soția sa, Ana, au sârbă. 
torit Poștele la Timișoara, 

după care au pornit într-un

CULTURII, LA SFAT. In 
Capitală a avut loo cea 
de „A IV-a Reuniune a 
miniștrilor agriculturii din 
țările Europei Centrale 
și de Est". Au participat 
miniștrii agriculturii din 
18 țări. Tema principală 
a reuniunii a fost „Ca
drul instituțional necesar 
sectorului agricol în tran. 
ziție. către, o economie 
de piața';

f

■!

pelerinaj prin (ară, po
posind pentru câteva mi. 
nute, luni, 28 aprilie a.c., 
și în centrul municipiului 
Deva. Majestatea Sa și 
suita care l însoțește a 
vizitat mai multe loca, 
lități din Banat, Ardeal, 
Muntenia și Moldova.

• A INTRAT IN VI
GOARE NOUL COD VA
MAL. De la 1 mai a in
trat în vigoare noul Cod

Vamal al României, Con
ceput după cele mai 
moderne modele cura, 
pene, aliniindu-ne și din 
acest punct de vedere 
țărilor dezvoltate ale 
Europei. Numai să-l res
pectăm...

• ȘEFUL STATULUI 
MEDIAZĂ ÎMPĂCAREA 
CULTELOR. Președintele 
României, dl. Emil Con. 
stantinescu, s a întâlnit 
cu reprezentanți ai bise
ricilor ortodoxe și greco- 
catolică. între cele două 
culte religioase se mențin 
divergențe și au loc con. 
flicte după cc comuniștii 
le-au confiscat celor din 
urmă o serie de drepturi, 
inclusiv lăcașuri de ru • 
găciune pe care orto
docșii nu cor să le mai 
restituia posesorilor 
drept.

dc
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chin pentru elevi?
(Urmare din pag 1)

manuale, fiecare având alte 
texte de analizat la autorii 
studiați. Ce se va întâmpla 
la admiterea în licee? Cum 
vor fi formulate subiec. 
tele? Sunt întrebări care i 
frământă de acum pe pro
fesori. Despre aceste pro. 
bleme și altele, care în
carcă exagerat memoria 
elevilor, am discutat eu 
dnele Rodica Motrescu, 
Elena Duță, Sonia Costar 
și Elena David, cu dl. 
Mircea Miron, profesori la 
Școala Generală Brănișca.

Peste drum de clasele 
de gimnaziu, cei mai mici 
studioși ai comunei învață 
în sistem simultan. Atât 
clasele I—IV care J au ca 
învățător pe dl. Victor 
Ștef. cât și grădinarii. In 
diferenți deocamdată la 
problema manualelor, pre. 
școlarii din grupa mixtă, 
îndrumată de dna educa, 
toare Emilia Nojogan, fac 
primii pași în ale învăță, 
turii. I am găsit în pauza 
de masă și era impresio.

(Urmare din oag I»

nei, în care pe nedrept 
s a inclus și o taxă pen. 
tru drumuri <!). Colac 
peste pupăză, pe unii vine 
să-i mai lovească și taxa 
iui Băsescu pentru auto
tractoare. pe lângă cei 400 
mii lei ce trebuie plătiți 
la asigurări pentru fiecare

nant să-i vezi cât sunt de 
ordonați. Deprinderea de 
a mânca civilizat face 
parte tot din educația lor, 
alături de cântece, poezii, 
modelaj, desen sau lu. 
cruri mai complexe pen
tru cei de grupă pregăti
toare. i

Impresia pe care o lasă 
această școală este că cei 
ce-o gospodăresc se inte
resează de ea. Intre ca
drele didactice există bună 
înțelegere iar cei aproxi.. 
mativ 90 de elevi plus I 
preșcolarii sunt cuminți 
și silitori. Dificultățile — 
și nu sunt doar ale Iot — 
țin de manuale. Cei care 
le concep nu lucrează 
direct cu eopiil, altfel ar 
ști că nu toți sunt supra- 
dotați. Ar fi mai bine 
dacă dascălii cu vechime, 
în loc să aleagă între un 
manual și altul, ar fi con
sultați înainte de realiza
rea acestora asupra con- , 
ținutului și felului în care | 
acesta este prezentat, spre 1 
a fi accesibil elevilor.

dl. Mihai Voica din Ra.. 
poltu Mare, dar nu numai 
el. încearcă zadarnic săj 
sensibilizeze pe parlamen. I 
tari sau pe cei de la par
tidele politice, pentru că 
găsește peste tot uși în- j 
chise sau indiferență și 
neputință. In astfel de 
condiții, ca și mulți alți 
producători agricoli, dl.

«

In ziarul „Cuvântul li
ber" nr. 1846 din 18 mar
tie s.au publicat însem
nări de Ia o conferință 
de presă a dlui dr, Con 
stantin Blejan. Din acest 
articol am aflat, cu stu
poare și cu mare sur
prindere, că P.N.L., par
tid care face parte din 
C.D.R., nu sprijină pro
priul Program de guver
nare, concretizat și prin 
Contractul cu România, 
prezentat alegătorilor în 
campania electorală din 
1996. în care sunt cu. 
prinse și problemele ță
rănimii române, cu pri. 
vire la reabilitarea drep
tului de proprietate asu
pra tuturor bunurilor a- 
vute Înainte de instala, 
rea regimului comunist. 
Prin program s. a stabilit

însemnări pe marginea unui conflict de muncă

Ce vor membrii sinaicatulu* „Blindajul" din cadrul REMPES Diva
Așa după cum ziarul 

nostru a informat, sindi
catul „Blindajul" din ca
drul S.C. „Rempes" S.A. 
Deva a organizat, vineri 
2 mai a.c., o grevă spon. 
tană în semn de protest 
față de modul cum se a- 
plică reforma economică 
și privatizarea în unita
tea mai sus amintită. 
Trebuie precizat că la 
Rempes acționează patru 
sindicate — al șoferilor, al 
lucrătorilor de la reparații 
și al personalului TESA 
la care se adaugă „Blin
dajul" cei adună sub 
umbrela sa pe lucrătorii 
secției turnătorie. Ei bine, 
conflictul de muncă a fost 
declanșat numai de acest 
din urmă sindicat, celelalte 
trei neluând parte la ac
țiune.

șl elaborarea unui set de 
legi care să vină în spri
jinul țăranului român, 
prin înlăturarea abuzuri
lor și a nedreptăților care 
1 s-au făcut in cei 6 ani

Dreptul la replică
de către neocomunismul 
instalat după 1989.

In baza Legii 18/1991, 
care nu a fost bine gân
dită. după cum recunoaște 
și dl. 
ruptă 
având 
terea 
a acaparat tot ce se mai 
putea acapara, fmbogă- 
țindu se peste noapte, iar

senator, mafia co
și bine organizată 
de partea sa pu. 

a exfoliat țăranul.

In ultimii ani, activitatea 
turnătoriei de la „Rempes" 
s-a redus continuu din 
cauza lipsei de materii 
prime și a comenzilor. 
Astfel că s_| trecut la 
lucrul în două schimburi 
de la trei, apoi la lucrul 
Intr ,un singur schimb — 
cel de noapte. Tn ultima 
vreme, din pricinile e- 
nunțate mai sus au fost 
trimiși mulți oameni în 
șomaj fenomen care s«a 
amplificat odată cu apli
carea Programului de re
structurare și privatizare a 
Guvernului Ciorbea. In 
cadrul grevei la care ne 
referim dl. Cristian Cosma, 
președintele sindicatului 
„Blindajul", spunea:

— Ne nemulțumește pro
fund modul tn care con

A. ♦

țăranul din sărac ce era, 
a ajuns și mai sărac.

Cităm din opiniile dini 
senator: „Proiectul de 
modificare a Legii 18/ 
1991 a fondului funciar a 

fost o greșeală a parla
mentarilor care L-au L. 
nițiat. Modificarea Legii 
18/1991, acum primăvara, 
ar duce la perturbarea 
unor situații stabilizate, 
cât de cât".

Din cele spuse de dl. 
senator, am înțeles că 
dumnealui și P.NJL. din 
Județul Hunedoara sunt 
de acord cu abuzurile și 

ducerea înțelege să aplice 
reforma economică In ab
sența unui program econo
mic de restructurare a so
cietății și aceasta în primul 
rând datorită nepriceperii 
de care a dat dovadă până 
în prezent. Este, deci, 
firesc, să ne punem în
trebarea, dacă vrem să ne 
fie mai bine, cu cine mer
gem mai departe? Ne o- 
punem categoric conce
dierilor colective sub pre. 
textul reformei economice. 
Ne întrebăm de ce n «a 
fost scos nimeni în șomaj 
din cadrul personalului 
Tesa?

Participanțil Ia grevă 
s-au adunat apoi într-nn 
miting spontan ce sa ți. 
nut în fața pavilionului 
administrativ al societății, 

ilegalitățile făcute de Ma
fia din județul Hunedoara 
sau chiar din țară, sub 
acoperirea Legii 18/1991 
și ambiguității acesteia, 
care an dat naștere kk 
mii de nemulțumiri și 
procese.
Prin acest drept la re

plică cerem ca PNL să-și 
precizeze clar și concis 
poziția față de problemele 
țărănimii în general și a 
amendării Legii 18/1991 
în special.

Comitetul județean al 
sindicatului țăranilor 

proprietari de pământ 
și acționari 

„PROPACT" Hunedoara —— 
Deva 

Președinte 
Ing. MIHAt IONEL, 

secretar general, 
ROMULUS ClOROGARiU

unde, în sala de ședințe 
avea Ioc o întâlnire I 
reprezentanților Prefec. 
turii — dl. Nicolae Stee, 
gesvarfc subprefect, — 
F.P.S. — dl. director Vio 
rel Ceposesea, conduc, 
societății și liderii c - 
trei sindicate care ni 
participau la grevă. S_: 
strigat „Hoții", „Vrem d 
lucru și salarii". „N 
vă fie frică birocrațl 
pică!" ș.a. Sindicatul „Blin 
.dajul" este hotărât să uz< 
ze de toate mijloacele sp< 
eifice luptei sindicale pen 
tru apărarea locurilor d 
muncă ale salariațiknr șl p 
firmarea dreptului die a 
consultat în apllearea re 
formei și restructurării.

TRAIAN BONDO

Au mare dreptate 
țăranii, dar nimeni nu-i 

mai ia în seamă

tractor. Ca să scoată ceva 
din banii ce trebuie plă. 
tiți sub formă de taxe și 
ii opozite, proprietarii de 
tractoare sunt obligați să 
mărească tarifele la presta
ții, iar beneficiarii lucră, 
rilor, neputând suporta 
prețurile ridicate, preț eră 
să nu și mai lucreze o. 
goarele. Greu de întrevă. 
zut o ieșire rezonabilă din 
acest cerc vicios. Aceasta 
cu atât mai mult cu cât 
nimeni nu-i mai ia în 
seamă pe țărani

Pentru a_și exprima o. 
piniile legate de taxele și 
impozitele insuportabile 
percepute pentru tractoare.

M.V. se întreabă: oare
de ce n-au fost cinstiți 
cei ce au fost aleși în 
campania electorală tre
cută, făcând promisiuni 
fără acoperire?

Durerile tranziției le 
simt țăranii pe propria 
piele, fn economia de 
piață fiecare se descurcă 
cum poate, producția a- 
gricolă internă fiind do
minată de haos și de ne
siguranță. Nădejdea este 
că vor veni, totuși, și vre
muri mai bune când munca 
țăranului român să fie 
apreciată la adevărata ei 
valoare. Dă Doamne să 
fie așa!

MARȚI, 6 MAI

C TVB1 ]
6,00 România: ora 6 fix; 

8 20 Lancelot Link (s); 9,15 
Petrece noaptea cu mine 
(s/r); 10,00 Știri; 10,05 
Limbi străine; 11,05 Pânză 
de păianjen (f/r); 12,50 
Ritmuri muzicale; 13,05 
D.a.; 13,30 Tradiții; 14.00 
Știri; 14,10 Muzica pentru 
toți; 15,00 TVR lași; 15,35 
Băiatul Judoka (d.a.); 16 00 
Tribuna partidelor parla
mentare; 17,00 Știri; 17,10 
Katts și câinele (s); 17.35 
Pro Patria; 18,30 Zonă de 
impact Brașov '97; 19,00 
Căsuța cu povești; 19,05 
Recital Marina Florea; 19,25 
Medicina pentru toți; 19,50 

> 300 de secunde. La zi în 
j agricultură; 19,55 Doar o 
1 vorbă...; 20,00 Jurnal, me- 
? teo, ediție specială, sport; 
I 21,00 Bay watch (s); 21.55 
| Universul cunoașterii (mag.); 
i 22,30 Zona de impact, Bra- 
’ șov '97; 23,00 Jurnal de 
1 noapte; 23,20 Memoria e- 
L xilului românesc (do).

C TVR 2 J
7,00 TVM. Telematinal;

8,30 D.a.; 9,00 „Harvey" 
(teatru/r); 11,00 Caleidoscop 
satelit; 13,05 Bay watch (s/ 
r); 14,00 In fața dv. Ir); 
14,50 D.a.; 15,20 Limbi 
străine (r); 16,20 Maria (s); 
17,15 Zodia Balanței (mag. 
juridic); 17,40 Șeicul (s); 
18,35 Club 2020 (mag.); 
19.00 Opțiuni (mag.); 19,40 
Meridianele dansului; 20,05 
Puterea, pasiunea (s); 20,30 
Forme și culori; 21,05 Ce-’ 
de făcut?; 22,05 TVM. Me
sager; 22,35 Misterele 

Sankt — Petersburg (s); 23,30 
Pânza de păianjen (f, ultima 
parte).

Cpro - Tvj
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 0 00 Tânăr și ne
liniștit (s/r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (s/r); 10,30 Forța dre 
gostei (s/r); 11,15 Spitalul 
de urgență (s); 12,00 Aven
turile lui Brisco County (s); 
12,55 Știrile PRO TV; 13,00 

Deșteaptă-te române! (r); 
14.3Q D.a.; 14,55 Povestea 
zilei; 15,00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștii 
(s); 16,45 Forța dragostei 
(s); 17,30 Peștera mon
strului sacru (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,25 Chestiunea 
zilei; 18,30 Știrile PRO TV; 
18,35 Cina asta șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi (cs);
19,30 Știrile PRO TV; 20,00 
Chicago Hope (s); 21,00 
Secrete de familie (s); 21,50 
Știrile PRO TV; 22,00 Fa
milia Bundy (s); 22,30 Viața 
ca în filme (s); 23,00 Știrile 
PRO TV; 23/20 Revista pre
sei; 23,-< Deșteaptă-te ro
mâne; 1.15 Sport la minut. 

( ANTENA T)
7,00 Știri/Rev. presei; 

7,15 Văduva (s/r); 8,00 In 
vizită la Antena 1; 9,50 
Conan (d.a.); 10,20 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (s/r); 12.00 Avocații 
străzii (s); 13,00 Orașul
ascuns (s); 13,30 Ursuleții 
Berenstein țd.a.J; 14,00 Ști
rile amiezii; 14,20 Omul 
cu o mie de fețe (s/r); 
15,10 A treia planetă de 
la Soare (s/r); 15,40 Me

dalion; 16,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 17.00 Știrile 
după-amiezii; 17,10 Iluzii 
(s); 18.00 Conan |cLa.);
18,30 Dosarele Antenei 1 
(talkshow); 19,30 Văduvi* 
(s); 20,30 Observator; 21,' 
Din lumea afacerilor; 21,j„ 
Nash Bridges (s); 22,30 
Sparks (s); 23,00 Știrile
nopții; 23,05 Milionarii de 
la miezul nopții; 0,30 Kas- 
sandra (s)

[DEVASÂT^I
7,05 Dulce ispită; 8,00 

Desene; 8,30 Școala miste
relor (doc.); 9,00 Când i- 
nima așteaptă; 9.30 Far
macia de gardă; 10,00 
Clanul Capone (f); 11,30
Maeștrii cascadori; 12,30 
Mămica detectiv particular 

(s); 13,00 Influență nefastă 
(f); 14,30 Videotext; 17,05 
Dulce ispită; 18,00 Desene;
18,30 Provocarea naturii' 

(doc.); 19,00 Când inima
așteaptă; 19 30 Farmacia 
de gardă; 20,00 Darrow 
(f);.21,30 Maeștrii casca
dori; 22,30 Brigada de șoc 
(s); 23,00 Crimă pe cărare

0,30 Serial erotic; 1,30 
videotext.
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DIVIZIA AP
■ț

J B3®VIZ'A Bg
REZULTATELE ETAPEI: Univ. Cra

iova — FC National î—0; Dinamo — FC 
Chindia 2—1; FC Argeș — Steaua 1—2: 
Poli. Timișoara — „U" Cluj 4—1; Spor
tul Stud. — FCM Bacău 2—0; Jiul Pe
troșani — Ceahlăul P.N. 1—2; Otelul Ga
lați — FC Brașov 2—1; Gloria Bistrița 
— Farul C-ța 3—2; Petrolul — Rapid 1—1. 

CLASAMENTUL
1. Steaua 28 18 4 6 63—32 58
I. FC Național 28 17 5 6 53—29 56
*. Dinamo 28 15 5 8 46—25 50
4. Oțelul 28 13 • 9 40—36 45
5. Ceahlăul 28 12 7 9 41—38 43
6. FC Argeș 28 11 8 9 36—30 41
f. FCM Bacău 28 12 4 12 34—37 40
8. Rapid 28 10 7 11 38—36 37
LJJ* Cluj 28 11 4 13 49—52 37

18. FC Chindia 28 11 4 13 28—37 37
■L Jiul 28 11 4 13 31—53 37
12. U. Craiova 28 10 « 12 40—42 36
13. GL Bistrița 28 9 8 11 31—35 35
14. Petrolul 28 9 7 12 34—37 34
15. Farul 28 10 4 14 37—43 34
16. Sportul 28 10 4 14 29—39 34
17. Poli. Timiș. 28 8 5 15 37—48 29
18. FC Brașov 28 7 4 16 33—52 25

ETAPA VIITOARE (10 mai): FCM Ba-
eăi> — Jiul; Steaua — Dinamo; Ceahlăul
— FC Argeș; Chindia — Univ. Craiova; 
FC Național — Poli. Timișoara; „U" Cluj
— Oțelul Gl.: Rapid — Sportul; FC Bra-

— Gl. Bistrița; Farul — Petrolul.

O NOUĂ „ROCADA" ÎN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI

Unul dintre capetele de afiș al etapei 
B 28-a din Divizia Națională, Universita
tea Craiova — FC Național disputat du
minică, ta Tg. Jiu, a fost așteptat cu ma
re interes, nu numai de cele două tabe
re, dar și de cel care cochetează cu fot
balul. Studenții craioveni -decimați" după 
cele întâmplate pe stadionul din Craiova 
tn meciul cu FC Argeș se luptă pe viață 
ți pe moarte să scape de locurile pericu
loase din subsolul clasamentului, iar ban
carii trebuiau să-și păstreze primul loc de 
lider al clasamentului. Meciul, așa cum 
l-a văzut ți pe micul ecran, a fost in ma. 
re măsură dominat de craioveni, bine 
susținuți din tribune de suporterii lor. Au 
Macat mereu, uneori foarte greu opriți de 
apărarea oaspete în frunte cu portarul 
Lucescu. La poarta bancarilor, in câteva 
faze „aprinse" in careu, Vrăjitoarea și Lu- 
>• (îndeosebi} și-au creat o sumedenie de 

ii de a marca, dar golurile nu ve- 
Au reușit însă spre finalul par

adei să înscrie prin Silvian Cristescu in 
nin. 76 și apoi să pecetluiască scorul a- 
'.estei partide in min. 88 prin Luțu, care 
lin apropiere l-a învins din nou pe por- 
‘arul Lucescu: 2—0. Un scor ce a adus 
tiuită bucurie în rândurile craiovenilor fi 
ui Luțu (care a ieșit de pe terenul de joc 
că—fi manifeste bucuria) al doilea „galben* 
d deci „roșu" fi nu va juca cel puțin o 
ttapă. S-au bucurat și steliștii fiindcă, ia- 
<, au făcut o nouă rocadă cu „Naționa- 
ul" in fotoliile din fruntea clasamentu- 
ut Cel puțin până la derby-ul militarilor 
Un etapa viitoare cu Dinamo.

Din păcate. Jiul a suferit o nouă înfrân„ 
jere pe propriul teren și in continuare îl 
isteaptâ zile grele la Bacău și pe urma 
W Rapidul la Petroșani. Rapidiștii, cu 
tear un egal obținut la Ploiești, au urcat 
ret tocuri in clasament. Pe măsură ce ne 
tpreptem de finalul campionatului, dispu- 
ele diu Divizia Națională devin tot mai 
itracttve.

REZULTATELE CONCURSULUI

Fond de câștiguri; 187 866754 lei.

DIN 4 MAI 1997
t. Atalanta — Parma 1—2 1
e. Juventus — Sampdorla 0—0 X
8. Perugia — Fiorentina 1—1 X
4. Hacenza — Bologna 1—1 K
K. Baggiana — Cagliari 0—3 2
C. Roma — Lazio 1—1 X
f. Udinese — Milan 1—1 X
8. Verona -— Napoli 2—0 1
9. Bari — Pescara 2—1 1
0. Cosenzu — Lecce 0—0 X
L Foggla — Cremonese 1—2 2
2. Ravenna — Chievo 1—2 B
3. Salernitana — Brescia 4—1 1
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Cu Romică Gabor la
„pupitru"

CORVINUL — ARO 
C-LUNG 3 — 0

Cu câteva zile înaintea partidei 
de sâmbătă, s-a decis ca antrenor 
p. .ncipal al Corvinutui să fie RO
MULUS GABOR, ce credem că nu 
mai are nevoie de o prezentare. A 
revenit pe acest însemnat post din 
conducerea tehnică intr-o perioadă 
de regres a formației hunedorene, 
același lot de jucători ce părea să 
dea rezultate bune iu tentativa 
clubului da a a situa in acest 
campionat în fruntea clasamentu
lui, începuse in retur să dea sem
ne de slăbiciune, si piardă puncte 
prețioase și acasă.

Sigur, Romică nu poate face mi
nuni intr-un timp așa scurt. A iz
butit insă să pregătească bine a- 
cest wc cu o echipă puternică, ar
ticulată, cu dezvoltat spirit ofen
siv — ARO C-lung. Se pare că s-a 
insistat și pe pregătirea psihologi
că a hunedorenUor, pe reinstaura- 
rea încrederii în propriile forțe fi 
întărirea spiritului de echipă. 
Fiindcă, altfel a fost abordat acest 
joc: cu o mobilizare exemplară, 
angajament fizic fi dăruire, cu o 
orientare limpede pe atac. Din pri
mele minute ale meciului am a- 
sistat la câteva faze electrizante 
la poarta oaspeților. Rână pe rând 
Mitrică, Sterean, M, Dăscălescu, 
Haidiner (bară min. 6) se află la 
originea unor ocazii bune de a 
scutura plasa porții lui Atanasescu. 
Și totuși, golul „cade" in min. 15, 
când balonul circulă rapid pe „ar- 
tera“ Mitrică — Bardac — M. Dăs
călescu, care finalizează cu capul 
o nouă „șarjă" de atac: 1—0.

Imediat după pauză, gazdele pu
teau marca prin Păcuraru (46) și 
apoi prin Costăchescu (52). Urmeo 
ză apoi o suită de atacuri ale oas
peților la poarta lui Lobonț, be
neficiind de 7 cornere in 10 mi
nute! Insă hunedorenii în min. 
62 ii surprind pe contraatac și Mi
trică de la 20 de metri marchează 
cu un șut senzațional aproape de 
vinciul porții, lăsându-l „mască" 
pe portar! Nu trec decât 2 minute 
și același Mitrică, nemarcat, scapă 
spre poarta adversă, intră în ca
reu, se face că trage cu dreptul, 
dar trimite ușor balonul cu stân
gul pe lângă Atanasescu, în pla
să: 3—Ol Oaspeții sunt in „corzi", 
hunedorenii zburdă și mai ratează 
ocazii excelente de a mări sco
rul. E bine și așa! Și remarcăm 
începutul bun pentru Romică pe 
banca tehnică a Corvinului, care 
a aliniat formația: Lobonț, Bordean 
(62 Petroesc), Sterean, Haidiner, 
Dinu (70 Jilăveanuj, Chezan, Cos
tăchescu, Păcurar, M. Dăscălescu 
(64 Ciorea), Bardac, N. Mitrică.

REZULTATELE ETAPEI: U.F.K 
Cluj — Minaur Zlatna 2—0; Dacia 
Pitești — Inter Sibiu 1—0; Electro- 
putere — A.S.A. Tg. M. 5—1; Min. 
Motru — Gloria Reșița 0—1; Gaz 
Metan — F. C. Maramureș 2—0 ; 
Corvinul — ARO C-lung 3—0; 
U.T.A. — Olimpia S.M. 1—0; C.S.M. 
Reșița — Unirea Dej 1—0; C.FJL 
Timișoara — Apullum A.L 2—0.
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C.S.M. R-ța 
Eiectrop. 
Gas Metan 
Un. Dej 
Dacia Pit. 
Min. Motru 
Olimpia 
Corvinul 
CFR Cluj 
ARO C. 
U.T. Arad 
Inter Sibiu 
GL Reșița 
Maram. 
A.S.A. 
Apullum 
Minaur 
CFR Timiș.
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REZULTATELE ETAPEI de duminică: 
Petrolul Ticlenl — FC Drobeta 1—0; Min. 
Mătăsuri — Min. Certej 5—0; Mine-Ral — 
Vega Deva 5—1; FC Vâlcea — AS Paro- 
șeni 0—0; CS Olt — Min. Lupeni 3—0; 
Min. Urlcani — Petrolul Stoina 3—1; Pa
rângul Lonea — Min. Berbești 0—2; Min. 
Anina — Unirea Pitești 1—0; Termo Tr. 
Severin — FC Alexandria 1—2; Petrolul 
Videle — Metalul Bocșa — nu s-au pre
zentat oaspeții.

CLASAMENTUL
1. FC Drobeta 29 18 6 5 61—26 60
2. Vega Deva 29 19 3 7 53—43 60
3. Min. Certej 29 16 0 13 54—47 48
4. Un. Pitești 29 14 5 10 40—24 47
5. Min. Uricani 29 14 4 11 57—48 46
«. CS Olt 29 13 6 10 48—34 45
7. Min. Mătăs. 29 14 3 12 48—39 45
8. Parângul L, 29 14 2 13 57—53 44
0. Min. Berbești 29 14 2 13 48—47 44

10, Petr. Stoina 29 13 3 13 54—49 42
11. Min. Anina 29 12 4 13 45—41 40
12. Mine-Ral 29 13 1 15 43—51 40
13. Petr. Ticleni 29 12 3 14 46—52 39
14. Min. Lupeni 29 12 3 14 38—50 39
15. Petr. Videle 28 12 2 14 35—47 38
16. FC Vâlcea 29 11 4 14 34—47 37
17. FC Alexand. 29 9 4 16 26—40 31
18. AS Paroșeni 29 9 4 16 30—47 31
19. Termo Tr.S. 29 8 5 16 28—47 29
20. Met. Bocșa 28 9 2 17 32—55 29

ETAPA VIITOARE (duminică, 11 mai): 
FC Drobeta — Petr. Videle; Min. Certej
— Petr. Țicleni; Vega Deva — Min. Mă- 
tăsari; AS Paroșeni — Mine-Ral; Min 
Lupeni — FC Vâlcea; Petr. Stoina — CS 
Olt; Min. Berbești — Min. Uricani; Un. 
Pitești — Parângul Lonea; FC Alexandria
— Min. Anina; Met. Bocșa — Termo Tr.S.

SCANDAL LA
JIUL PETROȘANI

Că Jiul se confruntă cu greutăți finan
ciare după arestarea lui Cozma, o știm. 
Dar iată că scandalul ce tot a mocnit, 
s-a aprins. Săptămâna trecută, în cadrul 
emisiunii postului local din Petroșani 
— DAGSTV — jucătorii Jiului, Matincă, 
M. Cristescu, Cioabă, Teodor, Bisăceanu și 
Stancu și-au exprimat nemulțumirile lor 
privind problemele financiare ce le au, 
mai clar spus, neachitarea in întregime 
a datoriilor de către conducerea clubului. 
Și mai mult, inaintea meciului cu Cea
hlăul Piatra Neamț, au fost evacuați și 
din camerele ce le ocupau la casa de 
oaspeți din Petroșani!

După cum se știe, Jiul a pierdut me. 
ciul cu Ceahlăul și acum așteptăm cum 
va rezolva conducerea clubului problema 
spinoasă a cazării fotbaliștilor de la Jiul, 
ce au domiciliu in alte orașe din țară 
(mulți din București).

■V 9 9 9 9 ^9* 9 9 9 9 M9M9 9

STAREA SĂNĂTĂȚII LUI
DAN GRECU SE MENȚINE

GRAVĂ
0 veste tristă de la Reșița a făcut o- 

colul țării: multiplul campion internațio
nal de gimnastică, actualul antrenor-coor- 
donator al lotului reprezentativ mascu
lin, DAN GRECU, se află internat in Spi
talul Departamental din Reșița într-o sta
re a sănătății gravă. Sâmbătă. 26 aprilie, 
după ce a consumat o conservă de toca
nă de legume i s-a făcut rău, dar nu s-a 
prezentat imediat la medic, internarea la 
spital făcând-o abia in data de 28 aprilie, 
cu grave afecțiuni la ficat, rinichi, tensiu
ne scăzută și complicații la aparatul res
pirator. La intervenția chirurgicală a fost 
descoperită o peritonită.

Dan Grecu se află sub permanentă su
praveghere șl îngrijire medicală (Minis
terul Sănătății a trimis la Reșița medici 
specialiști din București), insă starea să
nătății lui continuă să se mențină criti
că, având diagnosticul de „șoc toxico-sep- 
tlo"

Pagină realizată de SABIN CERBU
VAWAWA\WAWAW.W?AVAW

CFR MARMOSIM SIMERIA
— MINERUL GHELAR

3—1
Duminică, pe stadionul din Si

meria am văzut un meci tipic de 
campionat, intre două formații de 
la mijlocul clasamentului. în care 
gazdele au dominat mai mult și au 
obținut o victorie meritată cu 3—1. 
tn evoluția ambelor echipe s-a vă
zut pregnant lipsa unor jucători de 
buză tcei doi fundași centrali — 
Bădoi și Moglan de la Marmosim/, 
Asaftei, Ștachî și "Păsat de la Ml- 

•nerul Ghelarl. Jocul a fost animat 
de la primul fluier al centralului 
Eugen Pallco din Deva și până la 
sfârșitul partidei, cele două forma
ții dovedind multă putere de luptă 
și dăruire pentru culorile echipelor 
lor. Oaspeții au opus o dârză re
zistență. La desele acțiuni de atac 
ale gazdelor, Popa, Vereș și Sirbu 
căutând să riposteze prin contra
atacuri periculoase la poarta lui 
Sava .Deși „mijlocul" gazdelor n-a 
funcționat la parametrii ridicați, 
ceferiștii au avut multe ocazii bu
ne de a înscrie, in minutele 31 șt 
32. creând chiar derută în careul 
minerilor, când Pac,i, .mmtte ba 
Ionul in transversala porții, oas- 
ții răspund șt ei, în min. 31. la un 
frumos schimb de pase între Popa 
și Vereș, insă ultimul ratează din 
apropiere. Și totuși, cei care înscriu 
sunt gazdele, in min. 40, prin A- 
vasiloaie, ce fructifică excelent o 
centrare a lui Baciu și 1—0. Nu 
trec însă decât 2 minute și oaspe
ții egalează prin Mladin scăpat 
singur de la linia de centru a te
renului și scorul se egalează: 1—1

La reluarea jocului, fotbaliștii de 
la cele două formații mențin ace
lași ritm ridicat, oaspeții căutând 
și ei să iasă mai des pe contraatac. 
După ce in min. 52 minerit res
ping balonul de pe linia porții, ce
feriștii iși continuă incursiunile la 
poarta lui Pirvu, dar nu reușesc 
desprinderea decât in minutul 72, 
când Fr. Biri, la o lovitură liberă 
de la 25 de metri, puțin lateral, se 
înalță și trimite din apropiere ba
lonul in plasă. 2—1. Abia acum 
oaspeții se dau parcă invtnși, după 
ce luptaseră să păstreze un rezul
tat de egalitate. Și după alte două 
ocazii de a înscrie, in minutele 79 
și 87, simerienii stabilesc scorul 
final in min. 90, prin Bal, ce șu- 
tează puternic de la 23—24 de me
tri în plasă: 3—1.

CFR MARMOSIM: Sava, Ursa, 
Dosan, David (53 Iordache/, Ava- 
siloaie, Popovici (46 Fr. Birt), Mla
din, Sicoe (64 Bal/, Bactu, Urzică, 
Z. Biri. MIN. GHELAR1: Pirvu, 
Crăciun, Tamaș, Pruteanu, Dun
gan, Vărlan, Pițian. (67 Andreescu), 
Sârbu, Vereș, Popa, Răcăreanu.

REZULTATELE ETAPEI DIN 4 
MAI: Casino Ilia — Favior Orăș- 
tie 0—0; CFR Marmosim Simeria 
— Min. Ghelari 3—1; Min. Ani- 
noasa — Min. Teliuc 0—1; Min. 
Livezeni — Min. Șt. Vulcan 4—3: 
Dacia Orăștie — Jiul Petrila (ne- 
prezentare); Metalul Crișcior — 
Victoria Călan 1—0; Constr. Hd. — 
Utilajul Petroșani 3—*. ASA Au
rul Brad — Min. Bărbăteni 4—2.

CLASAMENTUL
1. Aurul 26 19 6 1 71—17 63
2. Faviot Or. 26 13 7 6 51—29 46
3. M. Teliuc 26 13 5 8 31—21 44
4. Viet. Călan 25 13 3 9 45—24 42
5. M. Șt. Vulc. 26 12 5 9 49—41 41
6. Constr. Hd. 26 12 5 9 31—26 41
7. M. Ghelari 26 12 4 10 39—33 4G
8. CFR Marm. 26 12 4 10 37—38 40
9. M. Anin. 26 9 9 8 26—31 36

10 M. Crișcior 26 9 6 11 31—42 33
11. Dacia Or 26 8 7 11 45—42 31
12. Jiul P. 26 7 8 11 32—56 29
13. M Bărbăt. 25 8 3 14 48—46 27
14. Casino 25 7 5 13 28—43 26
15. M Livezeni 26 6 6 14 28—51 24
16. Utilajul 25 2 6 17 18—70 12
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yffla Prea multa

Bir
Ultimele reglementări 

ale Guvernului in dome
niul taxelor pentru dru
muri dovedesc că Româ
nia rămâne în continua
re nu numai o tară a fis
calității excesive, dar poa
te printre puținele țări 
unde se iau mai multe 
biruri pentru același lu
cru.

Instituirea recentelor ta
xe anuale pentru autotu
risme și autovehicule a 
creat un lanț de reacții în 
rândul posesorilor aces
tora, în prezent pentru un 
autoturism se percep trei 
tipuri de taxe: prin pre
țul benzinei sau al moto
rinei se percepe o taxă de 
25 la sută din prețul a- 
cestora, 10 la sută la cum
părare de la fabrică sau 
la intrarea în țară — da
că autoturismul este cum
părat din exterior — și o 
taxă anuală cuprinsă în
tre 50 000 de lei și 1 400 000 
de lei în raport de capa
citatea cilindrică.

Deși au trecut aproape 
patru luni de când din 
prețul combustibilului se 
percepe 25 la sută, adică 
<25 de lei la fiecare litru

de trei ori
de benziira, de exemplu, 
porțiuni importante de 
drumuri sau șosele arată 
jalnic, fără să mai discu
tăm de unele străzi inte
rioare din orașe și muni
cipii.

Fără a comenta deo
camdată prea mult aces
te decizii care se îmbra
că cu o nuanță fiscală ri
dicată, am consemnat câ
teva opinii :

Dl Ioan Jude: „Taxe
le caro sq percep în pre
zent său care se vor per
cepe în perioadele urmă
toare sunt exorbitante. Du
pă părerea mea, acestea 
nu trebuiau să se stabi
lească după capacitatea 
cilindrică sau puterea mo
torului, ci după numărul 
de roți care rulează pe 
carosabil, situație în care 
trebuie să plătească toată 
lumea — biciclete, moto
ciclete, motorete etc. —, 
întrucât și acestea circulă 
pe șosele nu circulă pe 
sus precum elicopterul. 
Repet, sumele sunt exor
bitante, iar să fim strânși 
de gât prin aceste taxe 
nu mi se pare normal".

1)1 Gheorghe Vodă: „în

pentru drumuri
primul rând, starea dru
murilor este sub orice 
critică. In al doilea rând, 
taxele au crescut fără nici 
o justificare. Este anor
mal să plătești 1 400 000 
lei dacă ai un autoturism 
ce depășește 2000 cmc. Era 
firesc să se meargă oare
cum progresiv, nu să se 
facă un salt atât de ma
re de la 50 000 — 100 000 
la 1400 000 de lei. Sau fă
ră să mai vorbim de ta
xa pentru o remorcă. Aș 
mai avea de adăugat fap
tul că actuala echipă gu
vernamentală s-a angajat 
că va reduce impozitele, 
fiscalitatea dar, dimpotri
vă, acestea au crescut cu 
un coeficient care nu are 
grad de comparație".

Dl Claudiu Munduca : 
„Cred că impozitele care 
se vehiculează în prezent 
sunt foarte mari. Ultima 
taxa pune capac la toa
te. S-a mai spus din bă
trâni că exista o taxă pen
tru fum, dar nu am pu
tut să cred că se va pune 
o taxă pe drumuri atât 
de mare, de 1 400 000 de 
lei. După părerea mea este 
total nejustificată. Pen

tru mașinile de transport 
marfă se pot percepe anu
mite taxe pentru că aduc 
venituri, dar pentru cele 
proprietate personală este 
anormal".

Dl Octavian Badea : 
„Aceste taxe fac parte din 
contextul unor fiscalități 
excesive care nu-și găsesc 
justificarea pentru că eu 
nu întrevăd în viitorul a- 
proplat nici o ameliorare 
a drumurilor care să ne 
dea satisfacția pentru ta
xele plătite. Pot să spun 
că sunt fericit că mașina 
mea are cu 50 cmc sub 
2000. Diferența este, însă, 
mare de la 2000 emo și 
peste 2000 cmc".

+Mai mulți conducători 
auto ne-au spus că în a- 
ccastă situație, când se 
percep taxe pentru dru
muri, este normal ca și 
unitățile specializate în 
întreținerea și reparația 
drumurilor să poarte o 
răspundere și să-i despă
gubească pe cei afectați 
de starea jalnică a aces
tora, opinie care mi se 
pare foarte corectă.

CORNEL POENAR

1 s . IIn loc de colaci, aluat gol !
2 Vineri, 25 aprilie a.c., 

dl Constantin Țuligă, din 
Simeria, s-a prezentat la

• redacție aducându-ne niș-
• te mostre (curate) de 
l aluat gol, învelit într-o

coajă puțin coaptă. A- 
i cest produs i-a fost dat 
’ la magazinul de Ia poar

ta Fabricii de pâine din
1 Simeria, unde a lansat 
; anterior o comandă pen

tru două prescuri (colaci) 
ț și alte sortimente de pa-
• nificație in valoare to- 
. tală de 60 000 lei. Ce l-a 
, determinat să facă atâta

cheltuială și cu drumul 
până la redacție ?

După ce a achitat su
ma cerută cu chitanța 
fiscală nr. 317846 (cele 
două prescuri comandate 
costând împreună 15 400 
lei), satisfăcut că și-a pri
mit marfa, dl C.Ț. s-a 
dus acasă. Aici i-a fost 
mare surpriza când a 
constatat că un colac • 
s-a rupt în plasă, ples- 
nindu-i coaja. în asta a 
fost și un mare noroc, 
pentru că astfel a văzut 
că miezul era ca o cocă,

adică aluat complet ne
copt, ceea ce l-ar fi fă
cut să se rușineze de ru
șinea altora, bineînțeles 
în cazul că se producea 
o asemenea întâmplare 
și colacii respectivi erau 
folosiți în scopul pentru 
care erau comandați.

Pe de o parte, supărat 
pe brutarii care i-au fă
cut figura, iar pe de al
ta mulțumit, totuși, că 
nu s-a făcut de minune 
în fața oamenilor pre
zentând asemenea pro
duse, dl C.Ț. a vrut să

arate cei doi colaci la 
Oficiul Județean pentru I 
Protecția Consumatorilor * 
din Deva. Cum acolo n-a ? 
mai găsit pe nimeni, a 1 
venit la redacție, rugân- 1 
du-ne Să-i facem publi- I 
că întâmplarea neplăcută * 
prin care a trecut. în f 
speranța că astfel de 
„surprize" nu se vor mai » 
petrece la Fabrica de I 
pâine din Simeria și nici f 
la alte brutării, bineîn- f 
țeles. Credem că cei în » 
cauză vor trage învăță- » 
mintele cuvenite. (N.T.) I

„generozitate"... costă
Avem mai multe sem

nale prin care beneficiarii 
prestațiilor de servicii — 
în special de agent ter- 

I mic — al RAGCL Deva 
! își exprimă nedumerirea 

legată de „generozitatea" 
ieșită din comun a aces
tei firme. Surprinderea lor 
este justificată mai ales 
când se gândesc că aceas
tă căldură furnizată (pe 
banii contribuabililor bine
înțeles, dar încă la preț 
nemajorat, prea usturătoa
re la buzunarul de auste

ritate) ar putea să fie nea
părat oprită 
temperatura 
apropie de 
pentru

cea
perioada

atunci când 
de afară se 

normală 
calenda-

ristică în care ne aflăm.
Credem că se va lua act 

de o astfel de propunere 
care arde aspru la buzu
nare dacă nu se iau mă
surile de rigoare privind 
asigurarea agentului ter
mic în strânsă corelați 
cu starea temperaturii e*.- 
terioare. (N. T.)

„Ambulanța" — pildă 
de profesionalism

și strădanie
1

I 
I

Sunt unii oameni care 
— cum se zice — n-au 
Crăciun, n-au Paști, nu 
țin. seama de vreme, de 
zi sau noapte ș.a. Printre 
aceștia se numără și cei 
aflați la volanul mașini
lor albe și cu Cruce Roșie 
în creștet — cei ce lucrea
ză la „Ambulanța". Am 
luat legătura cu dl Ladis- 
lau Balasz, directorul „Am
bulanța" Deva.

— Ce s-a întâmplat în 
primele două zile de Paști, 
die director ?

— Ce să se întâmple ? 
Nimic ieșit din comun. Toți 
oamenii, fără excepție, au 
fost la datorie, s-au ono
rat cu promptitudine toate 
chemările.

— Câte Chemări au fost 
și, în principal, din ce 
cauză ?

— Circa 40 pe zi, în ge
neral pentru afecțiuni di
gestive. De Paști oame
nii au mâncat și 
■băut mai mult, au 
cut exces cu ceea ce m 
le pria. Lucru absolui 
normal. Felul cum s-t 
desfășurat activitatea este 
încă o dovadă că „Am 
bulanța" Deva are profe 
sionaliști de înaltă clasă 
iar printre aceștia i-aț 
numi pe dnii Constanții 
și Marius Sîna, Virgil Cri 
șan, Vasile Sănduleac, Vie 
tor Donici ș.a., pilde d< 
strădanie și înaltă con 
știință a datoriei. (Tr. B.

Trecând prin cartierul 
„Oituz" din Deva, zis mi
cul „Dallas", rămâi plă
cut impresionat de ceea ce 
vezi. Totul este perfect. 
Zonele verzi frumoase și 
cu gust aranjate, gardul 
viu la linie, narcisele, la
lelele săpate și îmboboci
te; privindu-le ai un sen
timent de bucurie, de în
noire. Nici o urmă de hâr
tie, de frunze veștede, în
cât nu te poți abține să 
nu spui : „Ce proprietari 
gospodari !".

Mergând mai departe, pe 
strada Carpați — și aceas
ta o stradă de „proprie-

i>“ ! TRJ'BWhfA

tari" —, rămâi cu un gust 
amar. Nu se vede nimic 
frumos. Ba, mai mult, de 
la blocul D înspre blocul 
A, încă de anul trecut, din 
vară, s-a săpat de către 
RAGCL Deva un șanț de 
1,5 m lățime (pentru schim
barea conductelor de în
călzire), distrugând tot ce 
a fost zonă verde, flori, 
gard viu, în jocul lor, co
piii își creează tot felul de 
case și de castele prin

acel .șanț. Este aproape un 
an de zile ae când stăm 
cu acest șanț care stă să 
se surpe și care dă iluzia 
de pustiu. Când e frig a- 
fară se vede cum ies a- 
burii mai ceva ca de la 
o locomotivă, iar noi plă
tim căldura cu bani grei.

întreb — totodată — 
până când să mai aștep
tăm executarea lucrării 
promise încă de acum 10-15 
ani, cât și astuparea șan

țului ? Așteptăm fapte, nu 
vorbe.

ELENA MAGDICI,
Deva, str. Carpați, nr. 4

UN MARE „OF"...
Ne ferim să mai zâm

bim. Dar ce veselie, ce re
laxare este aceea fără 
zâmbet ? Ne abținem pen
tru a nu ni se vedea știr- 
biturile din gură. De câți
va ani nu mai avem aici, 
la Ghelar, medic stoma
tolog. Din această cauză 
suferim. Avem tehnician 
dentar și cabinetul este 
pregătit și „așteaptă" de 
multă vreme medicul. Poa
te ne ajutați dv. (Radu 
Geologu — Ghelar). Foto PAVEL LAZATotuși, a venit primăvara!

Pentru o față de 
primăvară a localității

unde funcționează șan- degradare și arată foarte 
tierul de la Mihăileni, î urât. Au început » lucră- Ajutoare sociale

—

în localitatea Crișcior, 
din inițiativa Primăriei, 
dar cu sprijinul nemijlo
cit al locuitorilor, se des
fășoară ample acțiuni edi- 
litar-gospodărești de pri
măvară. S-au tăiat coroa
nele arborilor de pe mar
ginea șoselei, _ s-au văruit 
o parte din pomi, acțiu
nea este în curs de fina

lizare, s-a săpat terenul 
și s-au plantat flori do
nate de unele familii, cum 
sunt: Elena Gruber, Bella 
Boszitz, Ioan Crișciu, An
drei Forgaci.

O imagine frumoasă are 
acum și parcul din Gura- 
barza de unde s-au adu
nat resturi aruncate la 
întâmplare. Blocului 3,

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

s-a făcut o toaletă exte
rioară de invidiat, invidie 
ce stârnește chiar de la 
celelalte trei blocuri, dar 
mai cu seamă cel cu nr. 
2 din vecinătate, care sunt 
într-o stare accentuată de

rile de strămutare a pie
ței de alimente din cen
trul de comună într-un nou 
loc, acceptabil pentru 
populația di/i toate zonele.

(Al. J.)

Așa cum ne-a informat 
dl loan Bașa, primarul 
comunei Crișcior, de la 
începutul trimestrului IV 
al anului trecut și până 
în prezent s-a făcut plata 
tuturor persoanelor în
dreptățite la ajutorul so
cial în cele 70 de dosare 
care însumează valoarea de 
5 600 000 de lei.

în conformitate cu H.G. 
nr. 125/1996, față de luna 
decembrie a anului trecut, 
când au existat 124 de pe- 
tențl la ajutorul social, 
dosarele acestora au fost 
revizuite, constatându-se

că nu toți beneficiarii d 
până atunci îndeplines 
condițiile cerute de Le 
gea nr. 67/1995. Unora 9 
s-au oferit locuri de mur 
că, dar e regretabil că a 
toți au acceptat. Alții s 
gospodăresc în familie e 
membri care au venitul 
care depășesc condiții] 
cerute de lege. Primam 
de Grișcior și-a reaminti 
că, totuși, pe lunile di 
vara lui 1996 mai sur 
restanțe, dar Guvernul n 
a trimis banii necesari plî 
ților. (Al. J.)
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Un român, un austriac 
și șapte copii de țigan

Discuția cu dl Dinu Puș
caș, patron al SC Turism 
Pușcaș SRL Călan, era a- 
proape spre terminate. 
Ceea ce a fost de consem
nat s-a consemnat. Și to
tuși l-am mai întrebat ce
va. Un lucru pe care îl 
cunoșteam mal de mult, dar 
nu aveam noutăți despre 
el.

Imaginea nu are o legătură directă cu cei de 
la Luncani. Este pur și simplu o „amintire de va
canță". Distractivă pentru unii, dar cât de dure
roasă...

□ -ZZ- E

Un gând și o poantă la CLUB T
*•.

Există o demnitate care nu atârnă de 
noroc : este o anumită atitudine care ne 
distinge și care pare a ne destina pen
tru lucruri mari; este prețuirea pe care 
ne-o dăm singuri, fără a ne da seama t 
prin această calitate câștigăm respectul 
celorlalți oameni și de obicei ea este a- 
ceea care ne pune deasupra lor mai mult

decât nașterea, funcțiile și decât însuși 
meritul.

LA ROCHEFOUCAULD* * *
— Draga mea strigă intrând furtu

nos pe ușă un tânăr savant, draga mea, 
am reușit să interceptez voci galactice 
din cosmos,,, dra....

— Mă bucur iubitule, dar spune-ml, 
ai dus rufele la spălat ?

— Ce mai face familia 
Adrian Drlngă din Lun- 
câni, die Pușcaș ?

— Eu zic că bine, cu 
mult mai bine decât 
înainte.

— Pentru ca cititorii noș
tri să cunoască exact ce 
este Cu această familie, 
spuneți-le câteva chestiuni.

Foto ANTON SOCACI

C

— Da. Este o familie de 
țigani din Luncani, comu
na Boșorod, pe care de 
câțiva ani eu și Hanz 
Klatz din Austria -încer
căm să o ajutăm. Facem 
acest lucru in primul rând 
pentru că in această fa
milie sunt șapte copii, iar 
la un moment dat trăiau 
intr-o mizerie cruntă.

— Ce noutăți sunt în
aceste demersuri ?

— Ar fi câteva. dar nu
vrem să se creadă că ne
facem publicitate sub a-
ceastă formă.

— Doamne ferește I
— In primul rând ne-am 

făcut niște socoteli și când 
a-m tras linie am consta
tat că de când am început 
reconstrucția locuinței (ca
re nu putea fi numită ast
fel n.n.), am cheltuit în
tre șase și șapte milioane 
de lei. In acest an vrem 
să tencuim exteriorul, să 
închidem târnațul cum i 
se spune in acea zonă și 
să renovăm grajdul.

— Despre cei șapte copii 
ce puteți spune ?

— Am mai spus, ei sunt 
ținta noastră prioritară. La 
ei ne-am gândit și ne gân
dim întotdeauna. Acum vă 
spun doar două chestiuni 
legate de el. In primul 
rând, dl Hanz s-a angajat 
și le plătește pâinea zil
nică pentru întreg anul. 
Este vorba de trei pâini pe 
zi. Vă garantez că pâinea 
ajunge acolo unde trebuie.

— Știm că o parte din
tre ei merg la școală.

— Așa este, dar legat 
de acest lucru vreau să 
vă spun o altă treabă. Doi 
dintre ei învață mai bine. 
Unul este in clasa a Vil-a, 
iar celălalt în clasa a 
Vili-a. Ei bine, văzând a- 
cest lucru, prietenul din 
Austria le-a promis că o 
să-l țină pe cheltuiala lui 
până unde pot și vor să 
ajungă.

— Frumos, credeți că 
se va putea ?

— Hanz s-a ținut de cu
vânt întotdeauna.

V. NEAGU

Samuel,
întrebarea pusă de tine 

cred că se pune de la în
ceputul lumii, fiecare du
rere, fiecare încercare a 
pus pe buzele omului în
trebarea : „De ce ?“ ridi- 
cându-și ochii și mâinile 
spre cer. De ce îngăduie 
Dumnezeu durerea, suferin
ța, de ce își lasă mâna 
Destinului grea, încât să 
te simți strivit sub greu
tatea ei 7 Și oare mai exis
tă Dumnezeu, oare este el 
atât de bun și îndurător 
precum se spune ? Atunci 
„de ce" nu ajută când strigi 
către el, oare intr-adevăr 
„Dumnezeu a murit" ?

Dacă aș ști să-ți răspund 
la toate aceste întrebări 
disperate poate aș putea 
să mă asemui regelui So
lomon, dar și eu sunt un 
biet muritor care în tim
puri grele și-a pus și își 
pune astfel de întrebări. 
Dacă Dumnezeu există sau 
nu, este — după părerea 
mea — decizia personală 
a fiecăruia dintre noi, Gân- 
dește-te ce s-ar schimba 
în viață, în comportamen
tul și modul tău de a gân
di dacă ai ști cu siguran
ță că Dumnezeu există. 
Dacă șimți că nu te-ai 
schimba cu nimic, atunci 
nu mai are rost să-ți pui 
întrebarea. Omul este du
pă chipul și asemănarea 
Divinității și este liber !

Suntem liberi să fim 
răi, e g o i ș ti, indife
renți, necredincioși. Sun
tem liberi să facem cele 
mai mari păcate și sun
tem liberi să ne bucurăm, 
să fim buni și milostivi. 
Putem să ne revoltăm și 
putem să ne resemnăm. 
Iar dacă ești disperat și te 
simți năpăstuit găsește cu
rajul să strigi către Dum
nezeul tău, apără-ți drep
tatea, luptă pentru ea pre
cum a făcut și Iov. Pre
cum pasărea Phoenix și 
omul se ridică mai puter
nic și mai înțelept din su
ferințele pe care i le dă 
Destinul, cu condiția să 
găsești rostul suferinței, să 
poți aduna înțelepciunea 
și partea constructivă din 
fiecare întâmplare dure
roasă.

INA DELEANU

r3L

Cu multă muncă 
și pasiune

Liceul de Artă din 
Deva continuă să se si
tueze în „topul" școlilor 
cu cele mai numeroase 
distincții obținute la e- 
tapa națională a olim
piadelor școlare. Doi din
tre elevii liceului au 
reușit performanța de a 
„recidiva" în privința re- 

1 zultatelor avute, fiecare 
câștigând locul I doi ani 
consecutiv: Mihaela Lu
minița Duda — la arte 
plastice și Cristian Ben- 
ce-Muk — la muzică.

Ge se ascunde în spa
tele unor asemenea suc- 

i cese nu e prea greu de 
* bănuit: multe ore de 
\ muncă, perseverență, am- 
i biție, exigență, o foarte 
' bună pregătire și, nu în 
J ultimul rând, pasiunea 
l pentru ceea ce fac.

Mihaela Duda este la 
1 clasa de ceramică (cl. a

Xl-a), de reușita sa la 
1 cele două concursuri fiind 
J „răspunzători” și profe- 
ț sorii de specialitate de 
l la clasă — Silvia Sze- 
J kely și Mircea Bâtcă. Pa- 
j siunea Mihaelei pentru 
l ceramică este destul de 
i recentă: „O pasiune pe 
i care am descoperit-o trep- 
ț tat, pe parcursul anilor. 
■. Nu m-am născut cu ta- 
.’ lentul în sânge, cum s-ar 
1 spune, prin muncă mul- 
i tă am ajuns aici, mărtu- 
. risește Mihaela. în lut 
1 îmi transpun și senti- 
ț mentele, fiind necesară 
i întotdeauna o anumită 
J dispoziție ca să lucrez 
) cu lutul...". Mihaela Bu- 
1 da și-a făcut din cera- 
’ mică, din arta plastică, 

un țel în viață, „ținta » 
următoare fiind faculta-1 
tea de profil din Cluj- ț 
Napoca, chiar dacă, deo- J 
camdată, nu întrezărește ț 
prea multe șanse de rea- 1 
lizare aici, în țară, este f 
de părere merituoasa ele- 1 
vă a Liceului de Artă. I

Lui Cristian Bence- Z 
Muk de mic i-a plăcut J 
să asculte muzică cultă I 
în general, școala de (i 
muzică, respectiv vioara, J 
fiind alegerea sa. Gu toa- ’ I 
te că atunci „când sunt i, 
cu vioara în mână mă 
simt altul”, spune Cris
tian, participarea la o- 
limpiade a fost în cadrul 
disciplinelor teoretice 
(teorie, solfegiu, dicteu și ' i 
armonie). „IAipă ce-am 
intrat la liceu a trebuit 
să aleg între instrument 
și profilul teoretic: vi
sul meu este să fac com
poziție (în cadrul Con
servatorului din Cluj) și 
pentru asta trebuie să 
mă axez pe aceste disci
pline teoretice". Așa în
cât lui Cristian pregăti- l 
rea de specialitate îi o- i 
cupă practic tot timpul, 
mai ales acum, înainte 
de admitere. Răsplata ar 
fi însă că „muzica îmi 
dă o liniște și o fericire 
uneori care nu poate fi 
descrisă prin cuvinte...". 
Cristian mai ține să-i a- 
mintească pe cei care 
l-au ajutat să ajungă pe 
acest drum, respectiv pe i 
dnii profesori Tiberiu 
Bardan, Adrian Lazăr, 
Monica și Viorel Soltan.

GEORGETA BiRLA |

Intr-un interviu Jona- 
I than spune: „Am intrat 
, în studioul din Huntin- 
Igton Beach fără nici un 

cântec și nu aveam nici 
I' cea mai mică idee ce o 

să facem. Aproape o lu- 
• nă de zile nu am făcut 
| altceva decât să ne dis- 
< trăm. La sfârșitul lunii 
| septembrie am plecat la 
* studioul Indigo Ranch 
I Recording Studio 5 din

Malibu / California unde 
J am început să lucrăm 
’ intensiv la noul material 
» pe care l-am finalizat în 
| luna octombrie. A fost 
« distractiv să lucrăm cu 
I Ross, un profesionist ca- 
J re știe să îmbine momen- 
Itele de destindere cu lu

crul serios. După apari- 
î ția pe piață a noului al- 
I bum vom pleca din nou

într-un turneu mondial", 
în luna noiembrie apa

re pe piață albumul inti
tulat „Life Is Peachy" 
(Immortal/Epio) care a 
intrat direct pe locul 3 
în revista Billboard (2. 
11. 1996) locul 37 în re
vista germană Rock Hard 
(noiembrie), No. 2 în Me
tal Hammer (decembrie), 
figurând în luna ianua
rie ’97 în Top 40 britanic 
de albume. Life Is Peachy 
cuprinde 14 piese (pe GD 
ca bonus track apare și 
piesa Twist Acapella), te
ma albumului fiind mi
zeria. Jonathan Davis și-a 
exteriorizat și de această 
dată prin texte demonice 
și chitări agresive frica 
și durerea. într-un inter
viu Jonathan spune i
„Gând am lansat pe pia-

Korn
ță albumul am fost foar
te anxios, deoarece am 
renunțat la soundul cla- 
sio Korn și mă gândeam 
că nu o să se vândă. Noul 
sound Korn este matu

MUSIC BOX
rizat. Fără să renunțăm 
la agresivitate am înlo
cuit țipătul de furie cu 
melodii emoționante în 
care mi-am utilizat din 
plin vocea".

Pe Life Is Peachy gru
pul Korn a folosit duri
tatea, invectivele și mal

jt jb^w n a mb

(IV)
ales tempo-ul grupurilor 
de speed metal din anii 
’80 și începutul anilor 
’90. în locul mascotelor 
grotești, sau al cântecelor 
satanice, Korn a găsit 

soluții originale de ex
primare a antipatiei și 
revoltei față de societa
tea actuală. Life Is Pea
chy este un album atât 
de greu și zgomotos, în
cât era imposibil să nu 
fie remarcat și de presa 
europeană, unde Korn 

era încă o trupă anoni
mă. Din acest album, o 
combinație de metal, 
hardcore și rapp, se re
marcă piesele: No Place 
To Hide, Mr. Rogers, 
Twist, A.D.I.D.A.S., Low 
Rider (un cover după 
War mai reușit ca cel al 
lui Exodus), K • G, Kill 

•You, Kunt și Good God.
Ales ca single promo

tional, No Place To Hide 
(a atins locul 26 în UK 
ia 14.10.1996) are ca te
mă principală lupta îm
potriva drogurilor. Jo
nathan spune: „Odată 
am avut și eu înclinație 
spre droguri. Dar am 
stat și m-am gândit câți 
muzicieni nu au murit 
sau sunt internați în 
clinici de dezintoxicare.

* tunat * t « 4

4 
Ajunși la un anumit ni- |
vel al succesului ei nu •
fac față presiunii psihi- I
Ce și faimei, recurgând la „
droguri. Heroina și mu- |
zicienii au fost împreu- I
nă de când m-am născut Z
eu. încă din copilărie l|
mi-am dorit să devin *
star, așa că acum când 
am atins pragul succe- *
sului ar fi fost păcat să |
stric totul. M-am gândit ;
o săptămână la aceste |
lucruri și așa s-a născut “
piesa No Place To Hide". g
Pe acest single mai fi- II
gurează un remix al pie- »
sei Shoots N’ Ladders în l|
variantă hip-hop, reali- «
zat de producătorii The |
Dust Brothers.

> (va urma)
HOR1A SEBEȘAN

▼
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Va fi reglementată juridic situația 
unor construcții neautorizate?

* I î Pe de o parte pierderi, pe de alta i 
i jecmănirea buzunarelor cetățenilor î

■
tn ședința din 22 apri

lie, Consiliul local Deva a 
adoptat «nai multe hotă
râri între care: stabilirea

■ amplasamentului pentru
■ am puț sec, extinderea ci- 
ț aaitirului din cartierul M

ero 15, deratizarea și dez- 
(■secția subsolurilor blo
curilor, colaborarea cu a- 
sociația de protecția ani
malelor „Fidelius" pentru 
activitatea de ecarisaj, con
cesionarea prin licitație a 
unui teren In str. „Orhi
deelor" pentru construirea 
junui bloc de locuințe con- 

I atituirea dreptului de pro- 
I prietate asupra unor te

renuri pentru beneficiarii 
articolului 35 din Legea

■ 18/1991, ai Legii 112/1995 
| Și Legii 44/1994.
I 1 Și au mai adoptat con

cilierii o hotărâre aștepta
tă cu sufletul la gură de 
mai mulți posesori de ga- 

| raje sau chioșcuri construi
te fără autorizație pe te-

1 renuri proprietate a do
meniului public. Ea se nu
mește „hotărâre privind 
reglementarea juridică a 
terenurilor din proprieta
tea municipiului Deva o- 
cupate de garaje sau chioș
curi construite abuziv".

S-ar părea că hotărârea

își propune să legifereze 
niște abuzuri. Adevărul es
te insă pe la jumătate. Șl 
cei care au ridicat aseme
nea construcții au avut 1» 
nițial un capăt de încu
viințare a autorităților lo
cale incât cele actuale se 
află în fața unui fapt Îm
plinit.

Ca să se facă o treabă 
cu temei, înainte de a a-

prezintă amplasamentele 
respectivelor construcții să 
fie scoase la licitație pu
blică, proprietarii lor bu- 
curându-se de un punctaj- 
bonificație din pornire la 
licitație. Tot pentru ei se 
prevede ca, la oferte e- 
gale, câștigători ai licita
ției să fie declarați proprie
tarii construcțiilor.

Acele construcții realiza-

(ONSILII L LOCH SI PRIMUIU
fl j PARIAMENT SI GUVERN ALE CETĂT1I I g

vansa inițiativa de hotă
râre, executivul consiliu
lui a convocat toți facto
rii care ar putea fi inte
resați în această reglemen
tare: proprietari de rețele 
electrice sau telefonice sub
terane, de rețele de apă. 
canalizare sau termoficare 
și împreună au judecat 
situația fiecărei construcții 
astfel realizate.

Pentru cele care nu pre
judiciază sub nici un fel 
funcționalitatea rețelelor 
subterane s-a făcut propu
nerea, acceptată de consi
lieri, ca terenurile ce re-

te fără autorizație. Insă, 
care sunt amplasate peste 
rețele subterana sau care 
perturbă altp funcționali
tăți din zonă, cu tot regre
tul, vor fi demolate pe 
cheltuiala proprietarilor a- 
șa cum prevede legea.

Toate hotărârile inclu
siv cea asupra căreia ne-am 
oprit mai mult sunt su
puse termenului de 30 de 
zile de la adoptare. In C4 
re Prefectura le validează 
legalitatea sau le atacă în 
contencios.

ION CIOCLEI

IMai marii Ministerului 
Transporturilor ne a»un- 
; ță periodic că SNCFR In- 

I registrează pierderi și că 
• prețul biletelor de călă- 
I torie trebuie majorat. Ul- 
* timele creșteri de prețuri 
I pentru o călătorie cu tre- 
! nul nu dezmint cele a- 
I firmate de conducerea 
* Ministerului Transportu- 
■ rilor.
J Ceea ce nu observă cel 
I In drept este că o parte 
I din bani se pierd datori- 
* tă unor dispoziții inter- 
I ne, așa cum este cea re- 
« feritoare la biletele de 
I călătorie pentru trenurile 
J accelerate sau rapide. La 
1 casele de bilete din gă- 

rile mart un anunț spu- 
Ine că „nu se eliberează 

legitimații de călătorie 
‘ fără loc la trenurile ra- 
| pide sau accelerate". Da- 
• că ar fi curioși, cel ca- 
I re mențin în vigoare a- 
« ceastă dispoziție ar pu- 
I tea observa cu ușurință 
’ că unele trenuri nu eir- 
« culă întotdeauna cu toa- 
| te locurile ocupate.
a Ce se întâmplă dacă, 
| totuși, trebuie să călăto- 
J rești cu rapidul sau ac- 
I

celeratul, iar în gară ți 
se spune că nu mai sunt 
locuri? Te descurci cum 
poți! Unii, mai curajoși, 
urcă și „se Înțeleg cu 
„nașul". Alții cumpără 
bilet de personal și cer 
supliment de loc și vite
ză în tren. Care supli
ment este de trei ori mai 
scump. Prin urmare se 
ajunge, dacă se poate, 
tot la varianta „nașul". 
Dacă nu, scoți banii șl 
plătești.

Am fost martor joi 10 
aprilie la rapidul Iași — 
Timișoara la o asemenea 
întâmplare. Dumitru Mar
tin, pensionar din Deva, 
trebuia să ajungă la Ti
mișoara pentru o opera
ție la ochi, ti era teamă 
și jenă de ce s-ar putea 
întâmpla dacă ar ti fost 
prins fără bilet. Până la 
urmă grija de sănătatea 
proprie a învins. Omul 
s-a urcat cu bilet de per
sonal și „s-a descurcat* 
cum a putut. Un alt grup 
de cetățeni așteptau ace
lași rapid de dimineață 
cu destinația Timișoara. 
D.G. („și-atât “) îmi spu
ne că situația, cu lipsa 
locurilor la casieriile gă

rii șl cu existența lor In I 
tren, nu este nouă. „Că- . 
lătoresc la Timișoara o I 
dată la o lună șl nu am J 
văzut ca acest tren să fie Z 
aglomerat, de mult timp", I 
mai intră în vorbă cine- • 
va, evident, rămas fără | 
bilet cu loc.

Părerile interlocutori- I 
lor au fost certificate de î 
realitatea din tren. Fără | 
exagerare, aproape un I 
sfert era gol. Despre pier- 2 
derea înregistrată de | 
SNCFR se pot pronunța • 
specialiștii. Și dacă tot ne | 
dorim să ne aliniem stan- . 
dardelor europene, aceiași I 
specialiști ar mai putea J 
trage cu ochiul in vecini, ■ 
să observe cum rezolvă I 
ei problema călătoriilor. J 
In rândurile de față am | 
semnalat doar unele as- • 
pecte ale unei dispoziții I 
date cu mai mult timp ’ 
în urmă, și care, la vre- I 
mea ei, era. probabil, u- J 
tilă. Acum, vremurile s-au ■ 
schimbat. Poate ar tre- I 
bui văzută șl realitatea . 
din t(e)ren. Și unele dis- J 
poziții, dacă nu este cu > 
supărare. I* 

SORIN BLADA |

l

Ce aveți dlor cu soia?

X i

> I

MII

Cum se întâmplă și cu 
alte culturi agricole, în 
condițiile specifice aces
tei primăveri există o 
temere că și cultura de 
soia intră în dizgrație, 
punându-se serioase sem
ne de întrebare în legă
tură cu producția anului 
1997. Dar nu numai con
dițiile climatice nefavora
bile sunt de vină pentru 
trecerea culturii de soia 
pe linia moartă, ci și mă
surile anunțate de Minis
terul Agriculturii și Ali
mentației privind lichida
rea unor mari complexe 
zootehnice, ceea ce a de
terminat ca cererea pie
ței să fie serios subțiată, 
astfel nemaiexistând si
guranța valorificării pro
ducției.

Dar. tot legat de cul
tura soiei, mal este de

r r
Il

semnalat și scăderea dras- * 
tică a cererii din partea t 
sectorului de industrie a- * 
limentară, mai ales după 1 
1990 când, probabil, din î 
cauza „intoxicării" cu so- * 
ia, s-a dat un ordin prin f 
care se interzice ca, în * 
conținutul preparatelor 1. 
din carne, soia să intre I 
într-o proporție mal ma. | 
re de 2 la sută (!). ?

Surprinde o astfel de • 
prevedere mai ales dacă » 
se are în vedere că nor-1 
mele europene în mate-1 
rie stabilesc faptul căi 
proporția soiei în prepa-* 
rate poate ajunge până* 
la 15 la sută. Să fie elț 
oare mai cu moț decât > 
noi și să dorească atât * 
de mult să simtă și ei pe? 
propria piele gustul sala-» 
mului cu soia? Sau poate 
știu ei ce știu mai binel 
ca noi. (N.T.) r»

MATEX S.A. DEVA. Urzitor de mare productivitate Foto ANTON SOCACI

Ceasuri mute
Vechiul meu amic cu 

care mă întâlnesc din când 
tn când șl discutăm sin
cer, deschis, despre o mul
țime de chestii m-a abor
dat intr-o zi la modul di
rect:

— Am să fac ziarului 
■„Cuvântul liber* o reclama- 
Mție.
1 — Fă-o.

— Uite care-i treaba. Știi 
; șl tu că în centrul munl- 
I cipiului reședință de județ 

existau trei ceasuri. Unul 
instalat în turnulețul clă- 

i dirri Primăriei, unul pe 
I sediul Poștei centrale, iar 
i al treilea pe clădirea fos- 
; tului hotel „Dacia". Ulti- 

m”' ^'ntre acestea, la oră

fixă, transmitea un crâm
pei din „Imnul lui Iancu".

— îmi aduc aminte. Ce-1 
cu ceasurile?

— Ele există și acum, 
numai că minutarele lor au 
înțepenit cu multă vreme 
în urmă. Probabil din pri
cină că nu se mai ocupă 
nimeni de ele. Nu știu ce 
defecte au ceasurile, cât 
de grave sunt ele, dar ar 
putea fi depistate șl înde
părtate. Poate s-ar găsi 
niște pasionați ai angrena
jelor fine care din proprie 
inițiativă — poate și fără 
bani sau cu bani puțini — 
s-ar ocupa de repunerea 
în funcțiune a celor trei 
ornice din centrul Devei. 
(Tr.B.)

I 
I 
w
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„Sunt manifestări culturale care fără 
sponsori nu se pot realiza..."

Printre manifestările 
culturale ale Hunedoarei 
din ultimii ani mal cu 
seamă cele inițiate de 
clubul „Constructorul" al 
ICSII și-au câștigat un 
loc al ior în preferințele 
publicului hunedorean. Să 
amintim doar „Toamna 
muzicală hunedoreană*, 
care, cu fiecare ediție (din 
cele 17 de până acum), 
confirmă așteptările și a- 
precierile melomanilor. 
„Zilele chitarei clasice" 
(ajunse la a patra ediție) 
și expoziții ale artiștilor 
plastici hunedorenl — a- 
dieă cele care au deve
nit ori sunt pe cale să de
vină tradiționale și de 
referință, oarecum, în ac

tivitatea clubului. Acti. 
vitate ale cărei dimensiuni 
sunt și de altă natură, 
menționează directorul 
clubului, dl Mircea Go
lan.

— In ansamblu, func
ționalitatea unui club es
te de a asigura cetățeni
lor orașului, respectiv an- 
gajaților unei întreprin
deri, condiții ca ei să-șl 
poată petrece într-un mod 
plăcut și util o parte a 
timpului liber; în același 
timp, să ofere momente, 
acțiuni culturale tn care 
omul să se refugieze din 
stresul de zi cu zl.

„Oferta" clubului s-a 
diversificat mai ales de la

începutul acestui an (a- 
tunci când clubul s-a mu
tat în casă nouă), punând 
ia dispoziție o sală pen
tru gimnastică aerobică 
(cu dotare modernă) și 
pentru cursurile de dans 
de societate, sala pentru 
expoziții de artă plasti
că și o bibliotecă. Aici, 
cele cca. 50 000 de volu
me sunt cam aceleași de 
vreo șase ani, de când nu 
s-a mal achiziționat nici 
o carte nouă

Cât despre viitor, ți
nând seama de condiții
le actuale, dl Goian nu 
se arată foarte entuziast: 
„Cred că va fi o stagna
re în perioada imediat

următoare, lumea fiind 
îngrijorată mal ales de 
ziua de mâine. Totuși, 
dacă lucrurile vor fl a- 
șa cum se prevăd în Le
gea sponsorizării și a 
mecenatului, eu consider 
că va exista șansa ca ac
țiunile culturale să con
tinue. Pentru că sunt ma
nifestări care fără spon
sorizări nu se pot reali
za; de asemenea, nu se 
pot face fără personali
tăți, fără dotări tehni
ce, fără public. Iar da
că ajungi să al public, 
înseamnă că le al pe toa
te celelalte, că al Intr-a
devăr ceva de oferit. 
(G.B.)
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SRI a ales schimbarea;
l
*1
‘1

(Urmare din pag. I)

Tocmai de aceea nu
mirea succesorului dlui Vir
gil Măgureanu la co
manda Serviciului Român 
de Informați] nu este o 
treabă simplă, nici U- 
șoară. Se vor război ooate 
iar partidele din coaliția 
guvernamentală să-și pla
seze favoritul in acest 
post de importanță na. 
țională. Credem că acest

post — ca multe altele, 
de la bănci, de la finanțe, 
din alte structuri — nu 
trebuie politizat. In prU 
mul și in ultimul rând, \
aici trebuie să primeze ț 
competența, conjugată cu i 
patriotismul, cu dinamis. J 
mul, cu spiritul 
și al moralității

Poate că 
puncte de 
este nevoie 
și in SRL

cinstei 1

iiI 
ț 
i

din 
vedere 
de schimbare

aceste 
mai

I

TT

ș.c o t i d i a n 1 nd e p e n d e n
.v.\v.~77——

CASA DE AJUTOR RECIPROC A 
PENSIONARILOR DIN ORÂȘTIE

Str. Octavian Goga, nr. 23 a, solicită auto- I rizarea sediului privind Protecția Mediului. 
| Reclamațiile se depun în termen de 15 zile 
J la A.P.M. Deva.

Ik
Ik
I
Ik
I*
I*
Ik
I

de

Echipa manageriala a
SOCIETĂȚII COMERCIALE „VINALCOOL" S.A.

DEVA
Convoacă la data de 15. V. 1997, ora 10, th sala 
ședinjă a FEDERALCOOP HUNEDOARA — DEVA,

tirada 1 Decembrie, nr. 14. Adunarea Generală, extra
ordinară a acționarilor, pentru fofi acționarii înregistrați 
la Reqistrul Acționarilor la finele zilei de 10. V. 1997, 
cu următoarea ORDINE DE Zii

1) Raportul de gestiune pe anul 1997 i 2) Raportul 
comisiei de cenzori ; 3) Aorobarea bilanțului contabil, 
al contului de orofit ji pierdere și reoartiaarea profi
tului pe anul 1996; 41 Aorobarea huaetului. de venituri
și cheltuieli pe anul 1997 ; 5) Modificarea Statutului
Societății ; 6) Alegerea Consiliului de administrație 
și a cenzorilor.; 7) Diverse.

Incenând cu data de I.R.V, 1997 documentele șt

I
I% _ . - — ------------------
| materialele informative referitoare la problemele indu- 
’ se în Ordinea de zi se pot consulta la sediul Societă- 
| ții Comerciale „VINALCOOL" S.A. DEVA, din strada 
J Andrei Șaguna, nr. 1, tel. 627798. 216545, contra cost
| •— 20.000 lei. Formularele de procuri speciale se pot 

obține de la adresa de mai sus.
Tn cazul în care nu se vor întruni condițiile de re

prezentare prevăzute de lege, a doua adunare ge
nerală va avea loc la data de 29. V. 1997, în același 
loc și la aceeași oră.

Participarea se face pe baza certificatului de ac
ționar sau procură specială, conform modelului pu
blicat în Monitorul Oficial nr 176,1996 și Buletinul 
de Identitate. (Fact).
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I
I data de 29. 05. 1997, in fiecare joi, ora 11,00, 
! la sala CFU din cadrul unității, pentru vânza' 
| rea mijloacelor fixe amortizate, neamortizate și 
» mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, 
| aprobate la casare pe anul 1997, precum și 
J pentru următoarele tipuri de mijloace fixe dis- 
I ponibile: t

i
I k 
I 
î 054
! canic — Biroul Plan.
i Parlicipanții la licitație vor depune Ia ca

sieria unității o garanție de 10 la sută din va- 
! loarea de începere a licitației.
I------------------------------------------

S.C. SIDERURGICA S.A. i 
HUNEDOARA ■

Cu sediul in Hunedoara, str. Piața Iancu ' 
Hunedoara, nr. 1. 'k 

Organizează licitație publică incepând cu I 
'• i 

i 
k 
I 
k 
I k 
I * 
I k 
I 
I * 
I k 
I k 
I 

I INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI j I HUNEDOARA ‘
• 
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— mașini unelte;
— mijloace de transport auto;
— linii ferate cu ecartament normal;
— locomotive Diesel 2000 CP; 760 CP. 
Relații suplimentare se pot obține la tel.
— 716121 — interior 2526, Serviciul Me-

pos* 
mai

Organizează concurs pentru ocuparea 
ttilui de consilier juridic, in data de 20 
1997.

Condiții: vechime in specialitate — 5 
Dosarele se depun la secretariatul Inspec

toratului Școlar, până la data de 15. 05 1997.
Relații suplimentare Ia sediul I.S.J. din 

strada Gh. Barițiu, nr. 2. Telefoane: 213315; 
215755.

ani.

Firma „TRANSILVANIA" 
ARAD

Calea A. Vlaicu, bl. Z 26, tel. 057 — 246996 
252823.
Organizează excursii in Elveția, Irlanda, 

Austria, Slovenia, Malta, Egipt. Asigurăm vi
zele și serviciile turistice.

sau
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CUVÂNTUL 
IIBTR

■ PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT
situat in incinta S.C. POL1DAVA S.A.
din Deva. str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

VTNDE EN GROS
• Apă minerală B1BORȚENI, 13 1 PET.
• Bere

— REGUN
— SILVA

• Vodcă — 33 grade
• Rom — 32 grade
• Hârtie igienică.
■ PRIN CHIOȘCURILE Șl PUNCTELE 

PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber" din DEVA (lângă ..Comtirn“ si In „Mi
cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia'. BRAD 
(la sediul S.C. „Mercur"), ORAȘT1E (lângă 
„Palia"), HAȚEG (secția foto?

SE AFLA IN VANZARE:
• Imprimate pentru preschimbarea per

miselor de conducere autc i
• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic |
• chibrituri k I

. • brichete
• timbre poștale
0 plicuri
In aceste unități funcționează AGENȚII | 

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

SOCIETATEA COMERCIALA 
TRANSILVANIA S.A. DEVA 

Vinde Ia

in fiecare miercuri, la ora 10,00, la sediul 
din Deva, str. O. Goga. nr. 2. mijloace fixe ș> 
obiecte de inventar, disponibilizate, specifice 
activității de alimentație publică, inclusiv am
balaje de bere.

Lista cu mijloacele disponibilizate F3 poate 
consulta la sediul societății sau la telefoanele: 
211485, 217309. Licitația continuă in fiecare 
miercuri până la epuizarea mijloacelor. (4957)

k 
ce va avea loc în data de 12. 05. 1997, I 

ora 10,00, la Judecătoria Deva, Birou executor | 
judecătoresc: *

— casă, formată din 2 corpuri, situată în | 
Deva, str. M. Eminescu, nr. 63—65, teren 1881 j 
mp. •

------------------------------------------ I*
Ik
I 
k 

MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARA, j

CU CELE MAI BUNE PREȚURI
Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA înțr-o J 
gamă diversificată ? i
Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC j 
pentru atelierul dumneavoastră ?
Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ dej 
cea mai bună calitate 7
TOATE LA CELE MAI BUNE PRETURI! | 
SUNAȚI-NE ACUM LA TEL.: 018 — î

Ia
I 
!Î
i
I
I*
Ik
I*
Ik
Ik
I*
I
k *

!
| 623482 sau 064 — 193493.
• Pentru clienții noștri fideli reduceri până
| la 12 la sută!
*■
Iw

„Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră. £

Abonamentul rămâne in continuare calea J 
cea mai avantajoasă de procurare a ziarului.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA- i 
RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 5 00» [1 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentuh ’ este evident, 
de 11 exemplare primite gratuit pe lună, . 
față de cumpărarea cu bucata. ! 1

NU UIT ATI: REIN NC’TI VA ABONA- , 
MENTLL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați facto* 
rilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT I Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ șl 
la factorii poștali — numai cu bani *n nume* 
rar —, iar Ja RODIPET Deva — prin vira* 
ment. Relații ia telefon 21 30 07.

str. Vulcan, nr. 22

PRIN DEPOZITUL DIN DEVA.

Zahăr
Ulei
Orez
Gris
Paste făinoase
Țigări

• Cafea import 
și indigenă

• Băuturi import
• Dulciuri
• Legume
• Fructe
• Citrice

PREȚURI FARA CONCURENȚA. 

Contactați-nc Ia sediul depozitului sau la 
620915.

ANGAJAM OPERATOR—CALCULATOR 
2 CU EXPERIENȚA.

CEL

ANUL UC • NR. 1878 .

MQDEX

Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj.
Orar: Zilnic 08—20; sâmbătă 08—16. RAMANEȚI CU NOII
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ANIVERSARI

• La multi ani, sănătate 
șl . fericire, dragă - Doru, 
cu ocazia zilei de • naștere, 
din partea soției Geta și 
fiului Sergiu.

■ Vând apartament 2 
camere, confort II, zona 
liceu) auto. Tel. 231940.

(4390)

/Cotidian
*•* ■’■•X&SSy

%i n d e iic h ci e n t Wj

OFERTE

DE SERVICII

• Angajăm bucătari spe
cializați în restaurante, 
641918. (4296)

«tfUMZvuuwnnJ•îxixWi
.lYVXK

fan Ioan, eliberată de A- 
socuiția Handicapaților Hu
nedoara — Deva. Se de
clară nulă.

• Cu ocazia împlinirii 
vârstei de 60 ani, soț -, 

^copiii, nurorile și nepoții 
..urează multă sănătate și 
<a multi anii, noroc și fe
ricire scumpului nostru 
ÎTCHFSCV BOGDAN.

(099449)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, etaj 
3, zonă centrală. Tel. 
611019, între orele 16—22. 

(5014)

• Vând apartament 3 
camere, decomandate, zona 
cantinei „Constructorul". 
Tel. 723297. (4220)

• Grupul Școlar Indus
trial Metalurgic Hunedoara 
încadrează profesor de 
matematică, pentru 30 zile. 
Cererile se depun în ter
men de 5 zile, la secre
tariatul școlii. (4213)

• Angajez vânzătoare Ia 
local Melody, carte de 
muncă, program 24 cu 72. 
Informații Mintia, 13 A, 
lângă FNQ. (4881)

DIVERSE

• Managerul societății 
comerciale „Devil“ S.A. 
Deva convoacă adunarea 
generală extraordinară a 
acționarilor la data de 20 
mal 1997, ora 10,00, la se
diul societății pentru toți 
acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor Ia 
sfârșitul zilei de 31. III. 
1997. A doua convocare în 
data de 3. VI. 1997, ora 
10,00, în același loo, în 
cazul neîntrunirii cvoru
mului Ia prima adunare. 
Informații Ia tel. 221015.

(4963)

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare -pu

vANZARl —

CUMPĂRĂRI
<1A

• Vând apartament 3 
camere (schimb) cu 2 ca- 
'tnerc. tel. 216771. (099448)

• Vând apartament trei 
camere, Dacia, Aleea Ro-, 
Mnanilor, bl. 26. sc. I, ap. 
•P. tel. 623162,

• De vânzare trei tone 
fân, în Govăjdie. Informații 
tel. 71811Ț. (4218)

• Vând tractor chine
zesc. două pistoane, plug 
și disc, toate noi, preț con
venabil. Tel. 722913. (42171

• Vând I.ada 1300 combi,
șl camion Ifa. Informații 
tel. 717446. (4216)

• Saut femeie pentru 
meditat engleză sau ger
man*, serviciu permanent 
în Simerla, tel. 212747, 
216183, zilnio între orele 
8—16. (4986)

• Vând casa cu brutărie 
grădină. Ilia, tel. 625360, 

W24013. (4973)

• Vând urgent dozator 
de suc, cu trei capete, 
preț convenabil. Tel. 721940.

(4215)

• Sursuți pentru adulți 
șl copil inițiere în utili
zarea calculatoarelor P0, 
secretariat computerizat, 
contabilitate computeri
zată. La absolvire se a- 
cordă diplomă. Informații 
231951, 625110. (4995)

• Managerul S3 Ardea
lul SA Deva convoacă a- 
dunarea generală a acțio
narilor la 14. 05. 1997, ora 
9, la sediul societății pen
tru toți acționarii înregis
trați în Registru Ta 31. 03. 
1997. IMPORTANT: Dacă 
Ia prima convocare nu se 
îndeplineso condițiile de 
validare, adunarea se va 
ține în 29. 05. 1997. In
formații suplimentare la 
tel. 054/219540. (4391)

MATRIMONIALE

• Vând mașină univer
sală de tâmplărie cu 6 

(< r~0 k"
sudură monofazic mare. 

(Deva, Dorobanților, bl. 
Ai, se. A. ap. 2. (4396)

• Vând armă vânătoare, 
marca SulI, calibrul 12. 
Tel. 717295, după ora 19.

<3214)

, • Vând repatriere eu
X>osibi litatea înscrierii u- 
w»ei mușini fără taxe va-
1«nalc. Deva, Al. Streiului, 

4 64. ap. 68. sc. 2 parter.
(4993)

• Vând tractor U 650, 
preț foarte» convenabil, 
stare bună, Deva, tel. 
225995, (4301)

• Getățean austriao de 
origine română, stabilit în 
Austria, vârsta 35 ani, 
doresc căsătorie cu o tâ
nără între 22—30 ani, de 
preferință blondă. Nagy 
Karol, Austria, 9020, Kla
genfurt, Humelgasse, nr. 8. 
ap. 14, tel. 00436642612723. 
Scrisoare numai cu foto.

(4211)

ÎNCHIRIERI

• Ofer garaj pentru în
chiriere, sau pentru spa
țiu depozitare- în supra
față de 20 mp (spațiul se 
află în curte). 713615.

(1929)

COMEMORĂRI

' • V and Dacia 1300, preț
negociabil, 3700 ari pământ 
^extravilan. Simeria tel. 
«60791. între 15—20. (4956)

• \ ând urgent, conve- 
t«*abil. casă 6 camere, de
pendințe intravilan. Săcă- 
râmb, 166. (4974)

• Vând apartament 3
camere, Orăștie, Pricazuluî, 
bloo 50, et. 1, plus garaj. 
Tel. 642142. (4302)

l
• Vând Gitroen BJ5 19,

Diesel, 1987, înmatriculat, 
stare perfectă, convenabil. 
Tel. 651579. (4089)

• Vând talon Ford 1081
și piese Fiat Groraa, Tel. 
651077. (4090)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
handicapat eliberată de 
AHL Hunedoara pe nu
mele Jurca 'Eugen. ® de
clar nulă,

• A trecut un an de 
lacrimi șl durere de 
Ia trecerea în eterni
tate a celei care a fost 
o scumpă soție șl O 
minunată mamă
VIORICA MARCHIȘ 

Parastasul șl slujba 
de pomenire vot a- 
vea loo în 11 mal 
1997, la Biserica din 
Lăpugiu de Jos. So
țul șl copiii. (4985)

i

blicitate în ziarul nostru, apelând la agen-
Ifule publicitare dini
I • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
|din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
[Tribunalului județean); — la chioșcul din 
! CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 
I zinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR- 
\TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
| „Orizont").
î • HUNEDOARA, pe bdul Dacia {tel. 
1716926).

1 • BRAD, strada Republicii (iei.
1650968), la sediul S.C. „MERCUR";

9 ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul „Palia";
I • HAȚEG, pe sir. Progresului; nr. 1 
pîn spațiul secției foto). Telefoane -j 770367, 
1770735.
I Agențiile ziarului nostru asiguri, lo 
|taxe rezonabile; publicarea cu maximă 
| promptitudine a tuturor anunțurilor de 
jmfcă și mare publicitate;

i

riiAGEREA LOTO SPECIAL „6/49" 
din 4. 05.

43, 33, 42, 46, 17, 7.
Fond de câștiguri: 1 

TRAGEREA 
din 4. 05.

0, 1, 0, 6, 0, 1, 3.
Fond de câștiguri: 365 226 161 lei.

1997

545 678 240 lei..
NOROC
1997

I 
I 
I

I 
I

I 
I I
I

I

TAXI

!'ciiRSULVĂLUTĂR"i
S MAI 1997 I

• 1 dolar SUA 7094 lei|
• 1 marco germană 4109 lei g
• 100 yeni japonezi 5605 leig
e 1 liră sterlină 11498 leii
• 1 franc elveție» 4828 leii
• 1 franc francez 1218 lei I
e 100 liro italiene 415 leii

Cursurile incluse in această listă au ia bază 
cotații ale societăților bancare autorizata să efee- 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta Bsta n« 
implică obligativitatea utilizării cursurilor în tran
zacții efective de schimb valutar și înregistrări con- 
tăblie.

| INTERNET
l prin RECEP PLUS
i DEVA Bd. DECEBAL BL P

Tel. 212726 218205

• Pierdut pașaport sim
plu pe numele Morar Ștes- 
fan eliberat de Poliția 
Județului Hunedoara. Se 
declară nul. (4992)

• Pierdut legitimație 
handicapat pe numele Ște-

WA-.-.-.'AVAYAYAW.

IN ORICE 

OCAZIE 

PUBLICITATE
* t

• T • * H si *

PRIN
„CUVÂNTUL

LIBER1

DEGESE

•-

• 6u durere rudela 
apropiate deplâng tre- 
«£gpa In neființă' a 
•elul care a fost 

giieorgiie ONIGA 
înmormântarea va a- 
vea loo la data de 7 
(mai, ora 16, Hune
doara, strada Grigo- 
rescu, 6. (4225)

ii

YELLOW CfiB 
TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ore din 24} 

lâ dispoziția dumneavoastră^ 

RAPID - IEFTIN - COMOD 
taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON
953

CEVA, StL
NI. Eminescu,hr.2 
Telefon 616663

Devasat
o(D situat pe str.A. lancu, bl. H1. parter, tel. 216196 
op Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13

---------- Dealer^
vă oferă (a cefe timi miei preîim\auiQTÎMi | 

■ proefusefe;

Panasonic & Techtiiesx
TWleo/Audio Hi-Fi

—-■T— ......... ...........................mr.'.'.V,,. J ;. > , .1 ■-. . ..
4-L
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