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LA POLICLINICA DIN CĂLAN

Mai buna organizare, programare a consultațiilor
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IN ZIARUL DB AZIi

POTF-VIT DICTONULUI „CINE SE SCUZA

SE ACUZA“

Vrând sâ-și corecteze 
imaginea, domnul 

Nicolae Segesvari n-a 
reușit acest lucru

Dna dr. radiolog Lidia Dobrei, directorul Centrului 
de Sănătate Călan, nc-a rugat să precizăm pentru cei 
interesați în investigațiile cu tomograful — computer din 
dotarea unității urmatoarelei Datorită suprasolicitării 
aparatului în ziua de joi. 15 mai a.c., când au fost exa
minați peste 100 de pacienți, de dimineață până la ora 
19, acesta n-a mai răspuns la comenzi, având nevoie de 
o verificare tehnică. Operațiunea se va efectua în prima 
jumătate a acestei săptămâni, urmând ca din 22 mai 
a.c. să fie repus în funcțiune.

Pentru evitarea unor defecțiuni mai pronunțate ți 
pentru prelungirea vieții aparatului, el va fi exploatat 
mai puțin, mai rational. In acest sens, pacienții vor fi 
programați pentru consultații, câte 10 pe zi, în afara 
celor din sectorul sanitar Călan, care au prioritate. Ca 
urmare bolnavii din alte localități decât orașul Călan 
vor trebui să sune la telefonul 730193, zilnic între orele 
8 14.

S-a întâmplat ca joi, 
15 mai a.c.. să trec pe Ia 
Policlinica din Călan, să 
urc la etajul al doilea al 
clădirii, acolo undp doc, 
torul radiolog Lidia Do
brei. cu al său celebru

tomQgraf — computer, e- 
fectuează zilnic între 50 
și 100 de examinări. Lume 
multă, îmbulzeală, nervo
zitate. La ora 10 erau 
înscriși pe liste 100 de 
paciențî, cărora, în orele

următoare, li s. au adău. 
gat mulți alții. Din Uri- 
cani și Hunedoara, din 
Orăștie și Brad, din Deva 
și Ilia, din alte localități 
ale județului. Fiecare cu 
boala lui, cu gândul lui, 
cu speranța lui. Unii a. 
cuzau încetineala în efec
tuarea investigațiilor, alții 
lăudau performanțele a- 
paratului, profesionalis
mul doctoriței șl calitatea 
diagnosticelor, cei mai 
mulți însă erau de părere 
că se Impune o mai bună 
organizare a consultațiilor, 
programarea telefonică a 
acestora» pentru ca oa
menii — mulți fiind bă
trâni și destul de bolnavi 
—să nu aștepte atâtea

DUMITRU GHEONEA

Recunosc că itlul acestor 
rânduri este voit ambiguu 
din motive pe care le voi 
arăta mai jos.

Față de calitățile juristu
lui titrat, dacă nu mă 
înșel, cu două licențe, 
semnatarul acestor rân- 
duri a avut și are tot 
respectul cuvenit autori
tății în materie. Același 
respect l-am avut și încă 
îl am față de omul' poli- 
i;
Democrate Maghiare din 
România. Nicolae Seges
vari. Scriu aceste cuvinte 
în nume propriu dar și al 
cotidianului care le găz-

duiește și care și a făcut 
un mod ie conduită pu
blicistică din respectarea 
adevărului ți echidistanței 
politice pe «are Ie îm
părtășește.

Deloc din întâmplare, 
însă, demnul Nicolae Pa
ve.' Segesvari, pe numele 
domniei sale întreg, nu 
este doar cetățeanul cu 
drepturile comune tuturor 
cetățenilor României, nici 
doar omul politic a cărui

(Continuare in oat a 2-a)
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Dezvoltarea regională - între 
^deziderat și realitate

Sâmbăta trecută, din 
inițiativa dlui Varujan 
Vosganian, președinte al 
comisiei buget, finanțe, 
bănci a Senatului, la Pre
fectura județului Hune
doara s a desfășurat o 
întâlnire fructuoasă la 
care au participat parla
mentari hunedoreni. re
prezentanți ai autorităților 
locale, oameni de afaceri, 
manageri de întreprinderi 
private și de stat, repre-

zentanți din domeniu] ban
car, personalități ale vieții 
publice locale. Tematica 
abordată a vizat o arie 
largă de probleme, de la 
căile rapide și eficiente 
de dezvoltare regională, 
la întărirea poziției oame
nilor de afaceri în plan 
local și în relația cu 
Parlamentul, la noua po
litică bugetară, punând 
accent pe laturile sale 
esențiale — reforma pic-

țelor financiar — bancare, 
dezvoltarea capitalului 
autohton privat, reforma 
microeconomică.

In context, dl. Vosga
nian și parlicipanții la dis
cuții au detaliat proble
mele supuse atenției, adu
când în prim plan nece
sitatea de a coborî din i

NICOLAE TIRCOB

(Continuare in pag. a 8-a)

(Continuare în pag. a 2-a}

Sărbători sub semnul muzicii
După șase ani de la 

moartea ilustrului compo
zitor și muzicolog Si
gismund Toduță, născut 
m județul nostru, la Si- 
raeria (17 mai 1908), iată 
că eforturile conjugate ale 
organizatorilor — Inspec
toratul Școlar și Inspecto- 

ittfl pentru 
alo județului,

ale muzicii contemporane 
românești (implicit ale în
vățământului muzical); în 
lucrările 
niile lor 
repere 
activități

prezentate, Dom- 
s-au referit la 
ale prodigioasei 
artistice șî ști.

Gultură 
Fundația 

..Sigismund Toduțâ" din 
(sluj-Napoca și Liceul de 
Muzică și Arte Plastice 
cu același nume din Deva 
— au făcut posibilă des
fășurarea unor Importante 
manifestări, sub genericul 
„Zilele Sigismund Toduță". 

Simpozionul de muzico
logie a reunit o seamă 
de personalități marcante

ZILELE SIGISMUND 
TODUȚĂ

ințifice a celui care le-a 
fost Un adevărat mentor 
— prof, univ. Dan Voi- 
culescu și prof. Mircea 
Ghircoiașu (președintele și, 
respectiv, secretarul Fun
dației „Sigismund Todu
tă"), profesorii univ. dr. 
Valentin Timaru, Hans 
Peter Turk, Bujor Dânșo-

reanu, dr. Gheorghe Firea 
(secretar al Uniunii Gom- 
pozitorilor și Muzicologi
lor din România).

Manifestările au conti
nuat cu ceremonia atri
buirii numelui Sigismund 
Toduță Liceului de Mu
zică și Arte Plastice, 
câteva din motivațiile ți
nui astfel de demers (în
ceput cu ani în urmă și 
apreciat ca onorant nu 
doar pentru liceu, cât și 
pentru municipiu și ju
deț) fiind invocate de dl. 
Simion Molnar, directorul 
liceului: rezultatele constant 
bune obținute de elevi la

A consemnat 
GEORGETA BARLA

Alături de organizatori, distinși oaspeți ai simpozi
onului de muzicologie l-au omagiat pe maestrul Si
gismund Toduță. Foto: ANTON SOCACI

[Continuare în pag. a 2-a}

• PNL ARE ACELAȘI 
PREȘEDINTE. La Con
gresul. PNL, ținut la 
sfârșitul săptămânii tre
cute în Capitală, s-a a- 
doptat noul program al 
partidului, 
statutul 
fost alese 
conducere, 
președinte 
Mircea Ionescu 
fost ministru al 
iar în cea de 
ședințe, Valeriu 
actualul ministru 
justiție. Ideea dc unifi
care liberală totală face 
încă obiectul unor dez
bateri aprinse.*

s-a aprobat 
modificat, au 
organele de 
in funcția dc 
a fost reales 

Quintus, 
justiției, 
vlcepre .. 

Stoica, 
de

• BILANȚ AL LUPTEI 
GU CORUPȚTA.. Consiliul 
Național de Acțiune înv

——
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Ambasadorul Franței la București cinstit 
ieri, cu mari onoruri, la

Ieri, la Gonsiliul local 
Petroșani și la Universi
tatea Petroșani au avut 
loc festivități prilejuite 
de vizita în Valea Jiului 
a Excelenței Sale Bernard 
Boyr — ambasadorul Re
publicii Franceze la Bu
curești.

Ambasadorului i-a fost 
decernat titlul de Cetă
țean de Onoare al Mu
nicipiului Petroșani, iar 
Universitatea Tehnică 
Petroșani l a onorat pe 
înaltul oaspete cu titlul 
de Doctor Honoris Causa.

Distincțiile au fost în
mânate de dl. Caro!

Petroșani
Schreter, primarul 
nicipiului Petroșani 
respectiv, prof. dr. 
Tiberiu Iliaș, rectorul U- 
nîvcrsității Tehnice Pe
troșani. Amănunte în pa
gina „Cuvântul liber 
pentru Valea Jiului".

mu
ll 

ing.
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Accident de muncă la Mina Dâlja
rezultat că accidentul s-a 
soldat cu un mort, iar 
șase mineri sunt internați 
în stare critică Ia spital.

Ieri, la Mina Dâlja, s-a 
produs un accident de 
muncă grav. Din primele 
Informații obținute de 
la dl. Ionel Deac, dispe- ’ Se presupune că trage- 
cer în cadrul R.A.H., a dia a avut ca sursă o

potriva Corupției yi Cri
mei Organizate s-a în
trunit în prima ședință 
de bilanț al celor patru 
luni de la constituire. 
S-au vehiculat cifre dc

grâului11, PDSR a depus 
la parlament a doua sa 
moțiune din actuala le
gislatură, care a vizat 
taxa pe drumuri, propusă 
de ministrul transportu-

reducere cu 870 de mi
liarde de lei a prejudi
ciului global în econo
mia subterană și dc 153 
de miliarde de lei recu
perări. Prezent la dez
batere, președintele Emil 
Constantmescu a apreciat 
eficiența CNAICCO și 
a măsurilor întreprinse.
• A DOUA MOȚIUNE... 

PICATA. După „moțiunea

rilor, Traian Băsescu. 
Cum era de așteptat, și 
această moțiune, ca și 
prima, a fost respinsă dc 

majoritatea parlamentară.
Dar opoziția
PDSIi pregătește, 
treia moțiune 
executivului, 
îndeplinirea 
lor făcute, pe care o va 
depune în parlament- în

insistă, 
o a 

împotriva 
pentru ne- 
promisiuni-

metan. In 
cercetează 

catastrofei, 
investiga-

explozie de 
prezent se 
amploarea 
demarându-se 
țiile cu privire la cauzele 
declanșării ei. (A.S.)

luna iunie, la împlinirea 
celor 200 de zile dc gu
vernare Ciorbea. ,

• BANCA MONDIALĂ 
DĂ BANI. S sirea la 
București, in Cursul săp
tămânii trecute, a preșe
dintelui Băncii Mondiale, 
James D. Wolfensohn, a 
fost de bun augur. înal
tul comisar european a 
anunțat că BM va acorda 
României un împrumut 
de 635 dc milioane de 
dolari — din care 380 
dc milioane de dolaii în 
acest an — cu termen 
de rambursare 20 de ani. 
Suma va .fi dirijată spre 
agricultură, protecție so
cială, drumuri, învăță
mânt superior, alimentare 
cu apă.

4.___ ------------- — —
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Vrând sâ-și corecteze imaginea, domnul 
Nicolae Segesvarî n-a reușit acest lucru

(Urmare din pa» I;

imagine ar putea fi ma
culată în scopuri în care 
nu ne pronunțăm. Domnia 
sa este însă subprefectul 
județului Hunedoara, a- 
dică unul din factorii de 
bază ai echipei care re
prezintă Guvernul Româ
niei în județul nostru. 
Echipa aceasta, în frunte 
cu prefectul, subprefectul 
șl directorul general 
Prefecturii — oameni 
litici, să nu uităm l 
ajutată de aparatul 
de specialitate, toți plătiți 
de la bugetul care 
constituie 
fiecăruia 
milioane 
României 
uităm! - 
pală sarcină să 
la respectarea 
în teritoriu de către toată 
lumea, potrivit articolului 
16 din Constituția Româ
niei, conform căruia „Ni
meni nu este mai presus 
de lege".

Domnul N.S. a omis cu 
bună știință că, înainte 
de a i se propune această 
demnitate î.i urn iră sta
tală, a fost în conflict cu 
legea, atât pe plan juridic- 
material (împotriva dom
niei sale existau hotărâri 
judecătorești a ât ca per
soana fizică, precum și ca 
persoană jur.dică , dar și 
în plan moral. Toate a. 
cestea nu-i dădeau dreptul 
să accepte demnitatea care 
i s-a propus.

Ziarul „Cuvântul liber" 
a aflat aceste fapte 
lea tratat în lumina 
Ccptelor mori,, pe 
I reședințele Emil 
stantinescu și alianța 
guvernare alcătuita 
CDR — USD

președinte al 
județean
Cos tel 

fostului
Și 

Alic, 
pre-

al 
po-

său

se 
cu contribuția 

dintre cei 23 de 
de cetățeni ai 
— iarăși să nu 

are ca princi- 
vegheze 

legalității

Și 
pre
care 
Con- 

la 
din

UDMR 
le-au proclamai la prelua
rea puteri’, și le reafirmă 
mereu spre cinstea dumnea
lor.

oa-

Dar 
nu o 

și-o 
din

Ni- 
dorit 
ima-

Reamintim celor intere
sați de adevăr că, de 
câte ori am deținut infor
mații indubitabile, același 
lucru l-am făcut și în ca
zul fostului 
Consiliului 
fost prefect, 
și în cazul
fect, Georgel Răican.

Sigur, demnitarii, 
menii politici au dreptul, 
ca orice cetățean al țării, 
la propria imagine, 
imaginea aceasta
construiește presa, ci 
alcătuiește fiecare 
faptele' sale.

Domnul subprefect 
colae Segesvari a 
să corecteze această
gine, maculată de faptele 
relatate de ziarul nostru, 
și a încercat s-o facă 
convocând de două ori 
oresa cu activitate în ju
deț la ceea ce s-ar putea 
numi încercare de refacere 
a imaginii publice. Sim.. 
țind intenția de a fi o- 
coliți, la prima nu am par
ticipat. Ca să respectăm 
adevărul, am fost invitați 
și noi numai după ce 
ne-am interesat dacă _la 
ora 12 are Ioc „ceva" la 
Prefectură". La cea de a 
doua, la care am fost 
solicitați oficial, am parti
cipat cu o echipă. A a- 
vut Ioc vineri, 16 mai, la 
ora 15, tot la Prefectură. 
Au fost convocați acolo — 
fapt aproape unic de tra
gere publică la răspundere 
— și ofițerii de pol’ție care 
au instrumentat 
fetelor 
toare de 
tură cu a 
este pusă 
nului N.S.

Cu prima ocazie, ne 
pare rău că am lipsit, 
domnul subprefect a făcut 
poate unicul gest 
onoare săvârșit de 
demnitar și om 
după 1989 — ți-a anunțat

demisia din funcție. Dacă 
rămânea la acest gest, 
acest act de onoare, s-ar 
fi bucurat de stima nedi
minuată chiar de niște 
fapte reprobabile trecute 
ale multor concetățeni.

Uitând înțelepciunea dic
tonului „Cine se scuză se 
acuză", domnia sa s-a 
înfățișat presei vineri, 16 
mai, într o suită care în 
accepția domniei sale pu
tea constitui „Arielul" pen
tru o imagine maculată. 
O suită din care n-au 
lipsit, după cum am spus, 
ofițerii de poliție care au 
cercetat unul din fapte, 
avocatul domnului Seges- 
vâri și chiar Prefectul 
județului. Au mai fost 
pe acolo și „avo'dați" nesti- 
pendiați sau poate, cine 
știe...

Col 
trecut 
faptul
ale unei

ce 
cu 
că

ne-a invitat a 
uitarea peste 
acte economice 

societăți comer

cazul 
presupus vânză- 
plăceri, în legă, 
căror „activitate-1 
și persoana dom-

de 
un 

politic 1

Sărbători sub semnul
muzicii

(Urmare din pag. 1)

acestui 
Vasiu,

olimpiadele școlare, cali
tatea deosebită a forma . 
țiilor liceului (respectiv a 
Coralei acestuia). consa. 
crarea concursului națio
nal de interpretare instru. 
mentală organizat an de 
an aici ș.a. De altfel, una 
dintre laureatele 
concurs, Dianna
împreună cu Edith Deneș 
au susținut un moment 
solistic instrumentai din 
creația lui Sigismund To- 
duță. Tot în semn de o. 
maglere a maestrului a 
avut loc și un pelerinaj 
la casa natală din Sime . 
ria (pentru care vor con
tinua eforturile de a fi 
transformată în Casă Me- 
morială) și depuneri de 
flori la mormântul său.

Recitalurile din cele două 
seri n-au făcut decât să

aureoleze practic și să 
consfințească atmosfera de 
înaltă ținută a întregii 
manifestări. N-au fost prea 
mulți cei care s .au nu
mărat priștre privilegiații 
spectatori ai unor astfel 
de momente, dar aplauzele 
și aprecierile s-au dovedit 
semnificative pentru pro
tagoniști; orchestra de ca
meră a Filarmonicii „Tran
silvania" din Cluj-Napoca 
apoi, duminică, la ineditul 
recital susținut 
rea doamnă a 
rice românești" 
Slătinaru-Nistor, 

violoncelist 
Moroșanu și 
Stângaciu, o ta- 
elevă a doamnei

de „ma. 
scenei IU 
— Maria 
de apre- 

Ale. 
de

ciatul 
xandru 
Roxana 
lentată
Maria Slătinaru-Nistor. A 
mai participat la acest 
moment și eleva liceului 
devean, Monica Dăian, 
remarcată la București de 
dl. Al. Moroșanu.

ț 
(

V

ț 
ț
i 
ț

iI 
ț

J 

ț
* 
l

ciale la care a fost ad
ministrator asociat și apoi 
numai asociat au fost su.. 
puse sancțiunilor legii că
reia domnia sa nu i s a 
supus. Cerrfrul de greutate 
al dezvinovățirilor publice 
ale domniei sale a fost 
mutat pe faptul cu tentă 
de imoralitate încercând să 
plaseze vinovăția asupra 
unei presupuse lipse de 
bună-credință din partea 
ofițerului anchetator, care 
i-a speculat naivitatea. A 
lipsit, ce i drept, acuza 
că Poliția l-a forțat prin 
presiuni fteice să scrie cu 
propria mână o declarație 
și să o semneze. Vcrba 
volant, scripta manent, 
domnule subprefect. Dacă 
ați fi rămas la gestul- de o- 
noare dictat de primul 
impuls v-ați bucura, în 
continuare, de stima mul
tora dintre concetățenii 

•dv. Deci, domnule sub
prefect 7

l

Mai bună organizare, 
nrogramare a consultațiilor

(Urmare din pag. I)

ore până le vine rândul 
la aparat.

O voce acuza publici
tatea pe care ziarul „Cur 
vântul liber" l-a 
doctoriței Lidia 
și aparatului său miraculos, 
deși „ia bolnavii preferen
țial". Iar din mediul sa. 
nitar ni s-a imputat, altă- 

i-am conferit 
respectivei doctorițe 
tutui de „cel mai 
dintre pământeni" și 
îi lăsăm pe unij medici
fără obiectul muncii, diri
jând bolnavii la Călan.
Nimic programat, nimic 
adevărat. Ziarul n-a făcut 
decât să informeze popu
lația, concret și obiectiv, 
cum face și acum, despre 
o stare de fapt, să apre
cieze eforturile unui mc-

dată, că

făcut o 
Dobrei

sta- 
iubit 

că

n—0 — O 9

ir
S.C. Matex S.A. Deva. Aspect din secția Jesătorie. Foto: ANTON SOCACI

die de a aduce în orașul 
său un aparat modern, ale 
cărui performanțe le pune 
cu pricepere și devotament 
în slujba oamenilor su. 
ferinzi. Invidiile și ran- 
chiunile unora nu au da
rul să aline suferințe, nici 
să le deturneze pacienților 
opțiunea spre un medic 
ori spre altul. Fiecare, prin 
profesionalism și coin, 
portament civic, îșî poato 
atrage pacienții.

întrucât în ziua res
pectivă nu am putut co
munica cu dna dr. Do
brei, am întrebat-o a doua 
zi ce motive i au provocat 
starea de nervozitate și 
de supărare. Ne-a răspuns 
scurt: „De nervozitate nu. 
de supărare da. Și asta 
pentru că a început re
structurarea în domeniul 
sănătății. Nu-i simplu, 
nu-i ușor să lași oameni 
fără serviciu, fără sala
riu. Mai ales întrun oraș 
(Călan — n.n.) în care 
lipsește orice alternativă 
a unui nou loc de muncă. 
Personal, nu am vreun 
reproș la adresa Direcției 
sanitare județene ori a 
directorului acesteia, acolo 
găsind sprijin și înțelegere, 
insă reforma ne pune șl 
nouă mari probleme. Poate 
iau șl vreo săpuneală pen
tru suprasolicitarea tomo- 
grafului și aducerea lui la 
nevoia de verificare teh
nică și de reorganizare a 
consultațiilor. Accept, dar 
s-a întâmplat numai din 
bunele mele intenții de 
a servi cât mai muiți 
pacienți, de a da cât mal 
multor oameni 
vindecării de 
fecțiuni și a i 
stării normale < 
Sunt în viață 
cesare".

i speranța 
anumite a- 

redobândirii 
de sănătate, 
și rele ne-
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6,00 România: ora 6 fix!; 
8,20 Lancelot Link (s); 9.10 
Sângele altora (r); 10,00 
Știri; 10,05 Limbi străine; 
11,05 Rio Das Mortes (f.r);
12.35 Julio Iglesias în con
cert; 13,05 D.a.; 13,30 Tra
diții; 14,00 Știri; 14,10 Muz. 
pentru toți; 15 00 TVR lași; 
16,00 Tribuna partidelor 
parlamentare; 17,00 Știri; 
17,10 Katts și câinele (s);
17.35 Pro Patria;
Transfocator; 19,05
preți ai cântecului popular; 
19,25 Medicina pentru toți; 
21.00 Baywatch (s); 21,55 
Universul cunoașterii; 22 30 
Zona de impact; 23,00 Jur
nal; 23,20 Memoria exilu
lui românesc (do); 0,00
Scena.

18,30 
Inter-

7,00 TVM. Telemalinal; 
8,00 Postmodernismul ber- 
îinez (do); 8,30 Da.; 9 00 
Gala Premiilor Naționale 
de Televiziune 
Caleidoscop — satelit; 13,05 
Baywatch (r); 14,00 In fata 
dvs. (r); 14,50 D.a.; 15,20 
Limbi străine (r); 16 20 Se
cretele nisipului (s); 17,15 
Zodia Balanței; 17,40 Șei- 
cul (s); 18,35 Club 2020; 
19,00 Opțiuni; 19,40 Meri
dianele dansului; 20,05 Pu
terea. pasiunea (s); 20,30

-Forme și culori; 21,05 Ce-i 
de făcut?; 22,05 TVM Me 
soger; 22,35 Misterele S.P. 
(s); 23,30 Beatriz (f).

(r); 10,30

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport 
minut; 10,00 ~
mate; 10,30 Forța 
gostei (r); 11,15

la
Desene ani- 

dra- 
Spitalul

de urgență (s); 12,00 Aven
turile lui Brisco County (s); 
12,55 Știri; 13,00 Deșteap- 
tă-te române! (r); 14,30 D.a.; 
15 00 “
meni 
năr 
Forța
Peștera monstrului sacru (s);
18,15 Sport la minut; 18 30 
Știri; 18,35 Cine este șeful? 
(s); 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Chi
cago Hope (s); 21,00 Se
crete de familie (s); 21,50 
Știri; 22,00 Fam. Bundy 
(s); 22,30 Viata ca în filme 
(s); 23,00 Știri; 23 30 Pro
fesiunea mea — Cultura; 
0,30 Sport la minut;

Vânătorul de oa
fs); 16,00 Tâ- 

și neliniștit (s); 16,45 
dragostei (s); 17,30

(ANTENA 1]
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 

Văduva (r); 9.55 Ocolul Pă
mântului în 80 de zile (r); 
10,20 Viafa în trei (s); 11,00 
Știri; 11,10 Iluzii (r); 12,00 
Avocafii străzii (s); 13,00 
Orașul ascuns (s); 14,00 
Știri; 14,20 Omul cu o mie 
de fe(e (r); 15,10 A treia 
planetă de la Soare (r);

16,00 Lumină călăuzitoare 
(s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii 
[sj; 18,00 Ocolul Pământu
lui în 80 de zile (s); 19,30 
Văduva (s); 20.30 Observa
tor; 21,15 Din lumea afa
cerilor; 21,30 Nash Brid
ges (s); 22,30 Sparks (s); 
23,00 Știri; 23,05 Milionarii 
de la miezul nopții; 0,30 
Kassandra (s).

(DEVASAT+)
7,00 Dulce ispită; 8,00 

Desene; 8,30 Prozac (doc.); 
9,00 Când inima așteaptă;
9.30 Farmacia de gardă; 
10,00 Jack Reed (f); 11,30 
Maeștrii cascadori; 12,30 
Mămica detectiv particular 
(s); 13,00 American Yacuza 
(f); 14,30 Videotext; 17.05 
Dulce
18.30 
19,00
19.30 
20,00 
21 30
22.30 
23,00

ispită; 18,00 Desene; 
Provocarea naturii; 
Când iqjma așteaptă; 
Farmacia de gardă; 
Strada Grosvenor 92; 

Maeștrii cascadori; 
Brigada de șoc (si; 
Cazul Thornwell (f);

0,30 Serial erotic; 1,30 Vi
deotext;

Ziar editat de CASA DE PRESA Șl EDITURA. CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculata la 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991 Cont 3 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscal t 2116827.
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Derivai etapei a >8.a tfintre Untver- 
(•atee Oatona — Steaua ți-a onorat pe 
deptin titlul. Cei peste 39 909 te spec
tatori ți nsuaeroții telespectatori (me
ciul a feti retransmis duminică pe TVR 
tf om avtti satisfacția să urmărească o 
■erttfă «Mmfeă, cu acțiuni apreciate 
id ambele părți. Onaiovenfi au atacat 
deseori fi au reușit să înscrie in mina- 

12, prin Silvia» Cristescu și cu toate 
ca Steaua a reușit egalrtren prin Cătă
lin Munte anu, studenții din Bănie reu
șesc desprinderea conducând ta un mo
ment dat cu 3—1, însă Stetiștti nu reu
șesc decât tn repriza a ff-a reducerea 
handicapului prin Laurertțiu Roșu. Da
că militarii au fost înfrânți la Craiova, 
adversarii lor :la titlu — FC Național — 
au câștigat lejer la Cluj, cu 3—0 și au 
izbutit să detroneze pe Steaua de pe 
primul loc. Studenții din Cluj sunt de
ja cu gândul la vacanța mare, evoluând 
(tn ultimele etape și in Cupa României) 
sub posibilitățile lor.

Deși au jucat în fața tribunelor goale 
— federația a decis ca dmtă etape di- 
nemuviștii sS joace cu ușile închise, du
pă isprava „suporterilor" din etapa a 
29s, în meciul cu Steaua din Ghencea, 
când au produs daune mari clubului mi
litar, gazdele au obținut o victor., cla
ră, cu 4—1 in fața Ceahlăului Piatra 
ffettmț, care n-a mei reușit si facă 
meciurile sale bune rn deplasare. Dacă 
FC Argeș, Oțelul Galați și Petrolul Plo
iești mi izbutit si încheie învingători cu 
2—3 poluri diferență, în întâlnirile Jiul 
Petroșani — Rapid, Poli Timișoara —

FC Chindia și Sportul Studențesc — Fa- | 
rul rezultatele finale au stat mereu sub . 
semnele incertitudinii. Cu toate că Jiul I 
a condus cu 1—0 prin golul înscris de ’ 
S. Radu, napidiștii au egalat până la ur- j 
mă prin Cătălin Popa ți mecM s-a în- I 
cheiat la egalitate. Rapidul având cel ' 
mai mare număr de meciuri nedecise. | 
Strâns au evoluat scorurile ți le Timi- • 
șoara, cei care au condus fiind oaspe- I 
ții, iar Za București, Farul a egalat în ' 
ultimele minute ale partidei, dar și la I 
Timișoara și la București gazdele au * 
reușit să fie victorioase în final. ■ 

Portarului Toader de la Kul care a • 
împlinit 33 de ani ti urăm ani tnulți, cu î 
sinătatt I

REZULTATELE ETAPEI: „V Cluj 
—• FG. National 0—3: Poll Timișoara 
— FjC. Chindia 2—1; Univ. Craiova — 
Steaua 3—2; F.C, Argeș — FJC. Bacău 
3—0; Dinamo — Ceahlăul PJî. 4—11 
Otelul Gl. — Gloria Bistrița 3—4); Pe
trolul — F.C. Brașov 4—2; Sportul 
Stud. — F.C. Farul 6-ța 8—1; Jiul
Petroșani — Rapid 1—!.

CLASA M E N T U L
1. F.C. Național 30 19 5 « 61—30 «2
2, Steaua 90 19 4 r 68—96 61
3. Dinamo 30 46 5 S 50—28 53
4. Oțelul Galați 30 14 T 3 44—37 49
5. Ceahlăul P.N. 30 13 7 10 43—42 46
6. F.C Argeș 30 12 8 18 40—32 44
7. F.C.M. Bacău 30 13 4 13 36—40 43
8. Univ. Cv. 30 12 « 12 •5—44 42
9. Rapid 30 10 9 11 40—38 39

10. „U- Cluj 30 11 5 14 50—55 38
11. Sportul Stud. 30 11 5 14 32—41 38
12. Jtai 30 11 5 14 32—54 38
13. Petroial 30 II 7 13 38—40 37
14. Farul C-ța 30 11 4 15 39—45 37
15. F.C. Chindia 30 11 4 15 29—41 37
16. Gl. Bistrița 30 9 8 13 32—40 35
17. Poli. Timiș, 30 9 5 16 40—54 32
18. FX. Brașov ■ 8 4 18 37—57 28

ETAPA VIITOARE: Oțelul — F.C.
Național: Farul — Jiul; C.S.M. Bacău 
— Dinamo; Rapid — F. C. Argeș : 
Ceahlăul — Univ. Craiova; F£.. Chin
dia — „U" Cluj ; Steaua — Poli. Ti
miș.; FC. Brașov — Sportul; Gl. Bis
trița — Petrolul.
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DIVIZIA A2'|

Dup5 un joc spectaculos,

al hunedorenilor.

De mult timp hunedorenii n-au mai 
abordau. meciul cu atâta aplomb și dă
ruire, cu a circulație rapidă a balonu
lui spre poarta lui Vlădoiu și atenție, 
cu presing la adversar, din jumătatea 
lor de teren. Adică, așa cum își doresc 
și spectatorii, înflăcărații suporteri ai 
Corvinului să-și vadă favoriții jucând. 
Oaspeții, în ciuda locului ocupat în cla
sament, a situației grele în care se află, 
au opus o dârză rezistență, dar n-au re. 
zistat decât până în minutul 16, când 
M. Dăscălescu este deschis în adâncime 
fi irezistibil spre careu driblează și pe 
Gatea care îl „agață" în suprafața de pe
deapsă și lovitura de la 11 m este trans
formată impecabil de Mitrică, 1—0. Deșt 
Corvinul atacă în continuare, ocaziile 
sunt ratate în prima parte a jocului, deșt 
în sprijinul înaintării i-au venit și Ste- 
rean (cu t mari ocazii și o bară!), Ilai- 
diner și Dinu.

La numai un minut de la reluare. Pă
curar U surprinde cu un șut puternic 
pe Vlădoiu, de la 20 metri și scorul de
vine 2—0 pentru gazde. Corvinul, bine 
dirijat de pe margine de Gabor, nu re
duce motoarele și joacă ca și cum sco
rul ar fi fost „alb", cu dezinvoltură, me
reu spre poarta adversă și în min. 59, 
la o nouă fază fierbinte în careul oas
peților, Bardac șutează puternic, Vlă 
doiu respinge și M. Dăscălescu pe fază 
marchează al treilea gol al partidei. Du
pă o nouă ratare în min. 64 de către

t

iDIVIZIA B3
REZULTATELE ETAPEI DE DU

MINICA: Vega Deva — Drobeta Tr. 
Ser. 2—0; Petr. Stoina — Mine-Ral 
Rovinan 1—0; Min. Berbeș-ti — F. 0. 
Vâlcea 2—0; Minerul Lupeni — Mi
nerul Mătăsari 2—1; Termo Tr. Sev. — 
Minerul Anina 7—1; F.C Alexandria
— Minerul Uricani 1—0; Met. Bocșa — 
Parângul Lonea 2—4; Minerul Certej
— Petrolul Videle 3—2; A.S. Paroșeni
— Petrolul Ticleni 2—0; Unirea Pitești
— C.S. Olt ©—1. Meciul Petr. Videle
— Termo Tr. Sev. a fost omologat cu 
3—6 pentru Videle.

CLASAMENTUL

0 victorie trețiiasî, pe deplin meritată
VIG» DEVA - DROBETA Tr. S. 2 - II

Costăchescu și Ciorea, in min. 66 ace
lași M. Dăscălescu a scăpat singur de 
la centrul terenului și a pătruns în ca
reu, a driblat și portarul și cu toate că 
și-a închis unghiul a reușit al patrulea 
gol al Corvinului!

întrucât la o oră după meci FLAVIUS 
STEREAN a spus DA în fața ofițerului 
stării civile de la primărie, căsătorindu-se 
cu aleasa inimii sale, DANA, le urăm 
sd-și dureze „casă de piatră", tinerețe 
fără bătrânețe, bună înțelegere și feri
cire!

CORVINUL: Lobonț, Bordean, Stc- 
rean, Haidiner, Dinu, Chezan (57 Petro- 
esc), Costăchescu, Bardac, Păcurar, M. 
Dăscălescu (71 Ciorea), Mitrică (51 4- 
nița).
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iREZULTATELE ETAPEI : Corvl-

nul — Apullum A.I. 4—0; Gloria Re
șița — Minaur Zlalna 0—1; Min. Mo- 
tru — Inter Sibiu 2—0: CF.R. Cluj — 
A.S.A. Tg.M. 1—0; Dacia Pitești —

I

ARO C-lung 3—1 U.TA. — C.S.M.
Reșița 1—2; C.F.R. Timișoara — O-Jimpia S.M. 0—0: Gaz Metan — Uni-
rea Dej 2—1. |

CLASA M e :N TUL
1. CSM Reșița 30 20 4 6 48—25 612. Electroputcrc 30 18 6 6 47—18 60
3. Gaz Metan 30 13 8 9 29—21 47
4. Min. Motru 30 14 5 11 35—34 47
5. Dacia Pitești 30 13 5 12 43—38 41
«. Unirea Dej 30 12 7 11 46—34 43
7. Olimpia S.M. 30 11 1 15 48—40 43
8. Corvinul Hd. 30 12 6 12 40—35 429. C.F.K. Cluj 30 12 5 13 35—36 41

10. Inter Sibiu 30 11 7 12 32—35 10
11. Gloria ll-ța 30 11 7 12 30—41 40
12. F.C. Maram. 30 11 6 13 39—13 39
13. A.S.A. Tg. M. 30 11 6 13 34—38 391
14. ARO C-lung 30 12 2 16 28—36 38
15. U.T Arad 30 12 3 15 .35—48 38
16. Apullum A.I. 30 12 0 18 32—40 36
17. Minaur ZI. 30 9 6 15 34—47 3318. C.F.R. Timiș. 30 8 7 15 27—39 31

ETAPA VIITOARE: 
naur: Un Dej — Corvinul: 
ram .— Dacia: Apullum - 
putere: ARO — C.F.R. Cluj; 
M. Motru; Inter — Gl. Reșița; Olim
pia — Gaz M.; G.S.M. Reșița — C.F.R. 
Timișoara.

U.T.A. Mi-
F.C. Ma- 

— Electro- 
; A.S.A. —

i■I
i 
i 
i 
i 
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I 
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1. VEGA DEVA 32 22 3 7 68 -43 69
t. Orabeta Tr. S. 32 20 6 « 64—29 66
3. C.S OU 32 15 6 11 52—36 51
4. Mm Certej 32 17 9 15 58—52 51
«. Min. Berbești 32 16 2 14 56—49 50
6. Min. Uricani 32 15 4 13 61—57 49
T. Min. Mătăsari 32 15 3 14 50—43 48
«. Petr. Stoina 32 15 3 14 58—53 48
9. Un. Pitești 32 14 5 13 44—32 47

M. Parângul L. 32 15 2 15 61—61 47
11. Mine-Ral R. 32 14 2 16 46—53 44
It. Petr. Videle 32 14 2 16 43—51 44
13. Min. Anina 32 13 4 15 49—51 43
M. Min. Lupeni 32 13 4 15 41—54 43
(5. Petr. Țicleni 32 13 3 16 47—55 42
ÎS. F.C. Vâlcea 32 12 5 15 38—51 41
1T. F.C. Alex. 32 12 4 16 32—40 40
ts Termo Tr. S. 32 11 5 16 40—51 38
19. AJS. Paroș. 32 10 5 17 33—49 35
80. Met. Bocșa 32 9 2 21 36—67 29

ETAPA VIITOARE (duminică, 25 
mai): Min. Certej — Vega Deva; F.G. 
Drobeta — A.S. Paroșeni; Petr. Ti
cleni — Min. Lupeni; Min. Mătăsari — 
Petr. Stoina; Mine-Ral — Min. Ber- 
bești; F.C. Vâlcea — Un. Pitești; CS. 
Olt — Alexandria; Min. Uricani — 
Met. Bocșa; Parângul — Termo Tr. S. | 
Petr. Videle — Min. Anina.

Fără nici o tăgadă., devenii in fața tri. 
bunei arhipline, cu o galerie superbă, 
constituită din localnici, dar și din Si- 
meria și Hunedoara, au fost superiori 
adversarilor lor, obținând clar o victo
rie prețioasă, pe deplin meritată. Cre
dem că succesul jucătorilor de la Deva, 
jocul lor tehnic, laborios, intr-un desă
vârșit spirit de fair-play, intr-o partidă 
în care au dominat perioade îndelungate, 
demonstrează cât se poate de clar su
perioritatea lor tehnico-tacticâ in fața 
rivalei sale în lupta pentru titlu, com. 
bătând cu „puterea" valorii fotbalistice, 
meci direct cu severinenii, răutățile e- 
manate la adresa clubului devean. Su
porterii echipei Vega, toți spectatorii de 
duminică au aplaudat și purtat spre vic
torie echipa lor favorită, care le-a oferit 
o partidă frumoasă, spectaculoasă.

De la primul fluier al centralului So
rin Vădana din Cluj, devenii își desfă
șoară jocul lor tehnic, cu pase precise, 
in adâncime spre poarta lui Irimin. Pri
mul șut pe poartă este expediat de „me
tronomul" apărării devene Tănasă — 
foarte exact, prompt și sigur în toate în. 
tervențiile sale, în min. 4, și după ce 

Negoescu de la oaspeți se infiltrează în 
careul devenilor și reușește să șuteze, 
dar Cibotaru s-a aflat Ia post, In min. 
7 Popa — pistonul echipei și apoi Lu
ca, în careul advers, trec pe lângă gol. 
In min. 16, gazdele beneficiază de 3 cor- 
nere consecutive, executate cu măiestria 
de tânărul Covaci, dintre care dintr-una 
era să marcheze, iar alta, balonul a lo

vit bara! Și a „venit" și golul: DANCIU 
este găsit în adâncime în careu și de la 
8 metri, puțin lateral, înscrie un gol su
perb ce ridică tribuna în picioare! De
venii insistă în continuare și în min. 
21 și 24 Râdos și Danciu s-au aflat în 
bune situații de a marca. în min. 28 se 
înscrie al doilea gol: Covaci scapă sin
gur pe stânga, pătrunde cu mingea la 
picior în careu și șutează cu sete, Iri
min respinge, balonul revine la Popa, 
care, din apropiere, reia în plasă: 2—0. 
Oaspeții ripostează periculos în min. 34 
și 43, când a intervenit salvator Răducă- 
nefeuj dar scorul rămâne la pauză 2—0 
pentru Vega Deva.

După pauză, devenii cu o apărare si
gură și cu o înaintare inspirată — Popa, 
Rădos, Danciu, Covaci — își creează al
te ocazii bune de a marca.

Oaspeții încearcă să efectueze și ei 
câteva incursiuni la poarta gazdelor fă
ră rezultat. Spectatori nu mai trăiesc 
satisfacția altor goluri, dar trăiesc sa
tisfacția unor faze bine lucrate în careul 
oaspeților. Victoria gazdelor a adus bu
curie și satisfacție în tribună, care în 
final a aplaudat cu căldură evoluția fa- 
voriților lor.

VEGA: Cibotaru, Fartușnic (72 Stan), 
Tănasă, Voinea, Bcrindcl (87 Macavci), 
Popa, Danciu, Luca (63 D. Gabriel)r Ră. 
ducăncscu, Rădos, Covaci.

Pagină realizată de SABIN CERBU
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DIVIZIA O
REZULTATELE ETAPEI dm 18 mai: 

Met. Crișcior — Min. Livezeni 1—0; Vict. 
Călan — Min. Aninoasa 2—0; Min. Șt. 
Vulcan — Casino Ilia 5—2; Min. Teliuc 
— Constr. Hd. 1—0; Min. Ghelari — Au
rul Brad 1—0: Favior Or. — Utilajul Pe
troșani — nedisputat; Dacia Or. — Min. 
Bărbăteni 3—2.

CLASAMENTUL

Favior; Utilajul — Min. Ghelari. Aurul 
— Min. Teliuc; Constr. Ild. — Min. Șt. 
Vulcan; CFR Marmosim — Victoria; Min. 
Aninoasa — Metalul: Min. Livezeni — 
Dacia Orăștie.

1. Aurul Brad 27 18 7 2 68—18 61
2. Min. Teliuc 27 14 5 8 30—20 47
3. Favior Or. 26 13 7 6 41—27 46
4. Min. Șt. Vulc. 27 14 3 10 53—42 45
5. Marmosim 27 13 4 10 38—37 43
6. Vict. Călan 27 12 5 10 44—26 41
7. M. Ghelari 27 12 5 10 38—32 41
8. Constr. Hd. 27 12 5 10 29—25 41
9. Dacia Or. 27 9 8 10 48—42 35

10. M. Aninoasa 27 9 8 10 25—34 35
11. M. Bărbăteni 27 10 3 14 53—50 33
12. Met. Crișcior 27 9 6 12 33—48 33
13. Casino Ilia 27 8 5 15 32—53 29
14. M. Livezeni 27 6 6 15 28—52 24
15. Utilajul P. 26 2 6 18 18—72 12

ETAPA VIITOARE : Min . Bărbăteni —

Fond de câștiguri: 181003 216 Ic!.

I. Bologna — Vicenza 0—0 X

II. Milan — Lazio 2—2 X
III. Napoli — Fiorentina 2—2 X
IV. Piacenza — Cagliari 1—1 X
V. Reggiana — Perugia 1—4 2

VI. Juventus — Parma 1—1 X
VII. Sampdoria — Udincse 4—0 1

VIII. Verona — Atalanta 1—1 X

IX. Empoli — Brescia 0—0 X

X. Foggia — Genoa 0—0 9
XI. Palermo — Bari 1—2 2

XII. Reggina — Torino 2—1 1

XIII. Venezia — Crcmonese 3—2 1
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La Grupul Școlar de Transporturi și Telecomunicații „Transilvania"

Premii pentru cei mai buni Arături

^CUVÂNTUL TkBErI
rennnnnnaaaonr* * «no mjo m* ai mmiu u ti i i a i.....io aoo > j»V» • I

Conducerea Grupului 
Școlar de Transporturi șl 
Telecomunicații „Transil
vania" din Deva, cu spri
jinul comitetului consul
tativ al părinților și al 
câtorva sponsori au orga
nizat (în al treilea an con
secutiv) o frumoasă fes
tivitate, în cadrul căreia 
au fost premiați cei mai 
merituoși dintre elevii li
ceului și ai școlii profe
sionale.

Celor 36 de elevi care 
s-au remarcat la etapele 
națională și județeană ale 
olimpiadelor școlare, obți

nând în total 51 de pre
mii șj mențiuni, le-au fost 
oferite premii în bani (de 
la 30 000 la 100 000 de 
lei). La nivel național, 
distincțiile, preponderent 
în cadrul disciplinelor de 
specialitate (transporturi, 
electronică și electroteh
nică), au fost obținute de: 
Ștefan Vajda (pr. II), Au
relian Joldea, Valentin 
Acaminitoaiei, Andrei 
Cristea, Lucian Sinco- 
vici, Tiberiu Bădău, Ga
briel Petrușca, Ciprian 
Maier, Raul Dohan și A- 
drian Cercelaru (men
țiuni).

N-au fost uitațj cei ca
re, prin eforturile și pri
ceperea lor, s-au preocu
pat de îndrumarea și o 
cât mai bună pregătire 
a elevilor — profesorii, 
inginerii și maiștrii de la 
catedră primind apre
cieri și „premii" simbo
lice.

Și fiindcă tot a fost vor
ba de „cei mai buni", cu 
acest prilej au primit pre
mii în obiecte și echipele 
sportive ale liceului (ală
turi de cei mai buni spor
tivi) la fotbal, baschet 
și atletism (locurile II în 
județ). (G.B.)

i

Se cunoaște faptul că 
datorită ploilor abundente 
căzute în perioada campa
niei de primăvară, arătu
rile și celelalte lucrări au 
început cu multă întârzie
re. Dar inginerul agronom 
Mihaela Miron de le cen
trul agricol de pe lângă 
Primăria Crișcior, pe lân
gă sprijinul acordat pro
ducătorilor agricoli în a- 
provizionarca . cu semințe, 
îngrășăminte și altele, a 
intervenit la Agromeo Ba
ia de Criș unde a găsit în
țelegere și sprijin de un
de au fost repartizate la 
Crișcior 2 tractoare cu plu
guri și discuri, care au lu
crat de dimineața până 
seara de la începutul lu
nii aprilie și până în pre
zent, făcând lucrări de 
foarte bună calitate.

ALEXANDRU JURCA
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Elevi și profesori, premiaț, cu toții pentru meritele lor.
Foto ION ANDRUȘ

REGULARIZARE
Se regularizează rigola 

de scurgere a apelor pe 
o lungime de 200 ml, pe 
marginea drumului de ac
ces la fabrica de pâine 
din municipiul Brad. De 
asemenea, se efectuează 
lucrări de supraînălțare 
a drumului și de evacua
re a apelor prin tuburi de 
0 500, pe o lungime de 30 
ml. Participă la executa
rea acestor lucrări anga
jați de la RAGCIi, de la

0 onerație mai puțin obișnuită
Mergeam cu mașina spre 

Orăștioara de Sus, satul de 
reședință a comunei cu a- 
ceiași nume Imediat ce am 
intrat în localitate, am vă
zut strânși pe un tăpșan 
din dreapta șoselei mai 

.•mulți oameni.
— Ce-o fi acolo?, a în

trebat cineva din mașină.
— Nu știu. Stai să ve

dem.
Am coborât cu toții șj 

ne-am apropiat de grupul 
de oameni. In mijlocul a- 
cestuia am văzut trupul 
unui cal prăvălit "ț>e spa
te, legat strâns cu picioa

rele laolaltă cu niște fu 
nii, de capătul cărora ți
neau niște bărbați zdra
veni.

— Ce se întâmplă aici? 
am întrebat.

— Nimic deosebit — ne-a 
răspuns cineva. Se castrea
ză un mânz.

Din vorbă în vorbă am 
aflat că mânzul aparține 
tatălui tehnicianului vete
rinar Vasile Vinerean, iar 
operația respectivă — cas 
trarea adică — o făcea di 
Aurel Popescu, de la dis
pensarul din localitate. Ni 
s-a mai spus că vârsta de

doi ani este propice efec
tuării unei asemenea ope
rații. Punerea calului la 
pământ se face într-un fel 
anume și nu este simplă. 
Sigur, locul operației este 
anesteziat, dar doi oameni 
trebuie să-j țină capul a- 
nimaluluj deoarece acesta 
poate da cu capul de pă
mânt și să moară din a- 
ceastă pricină.

Mai apoi, am stat de 
vorbă cu dl medic veteri
nar Aurel Popescu, auto
rul castrării, care ne-a 
spus că operația a reușit 
deplin și că dumnealui,

până la vârstă părului sur, 
a fost autorul multor a- 
semenea acte. Ne-a mai 
zis:

— După castrare," locul 
trebuie bine dezinfectat și 
pansat. Mânzul se cere bi
ne hrănit și îngrijit și tre
buie plimbat dimineața și 
seara până la vindecarea 
completă.

Animalul nu va mai fi 
bun de reproducție, dar va 
fi foarte bun pentru trac
țiune, călărit și lucrul pă
mântului. Ce soartă va a- 
vea de acum încolo nu in
teresează, dar, parcă, ne 
pare rău că i s-a luat băr
băția.

TRAIAN BONDOR 
Foto: V. NEAGU

A sosit la redacție, nu 
de mult, un „drept la re
plică" semnat de „un hăr- 
țăgănean". Anonim fiind, 
nu i-am dat curs până când 
nu am verificat la fața lo
cului temeinicia celor a- 
firmate, așa cum ne invi
ta anonimul din Hărță- 
gani.

Redăm cele scrise de mai 
puțin curajosul sătean: 
„Am citit cu interes arti
colul „Un om plătește ca 
să ajungă acasă". Cunosc 
atât omul în cauză, cât și 
cauza despre care pledea
ză, de aceea nu mă pot ab
ține să nu aduc câteva co
recturi ca să se știe exact 
situația. De când există 
satul Ilărțăgani și oameni 
în cătunul „Prunășei" (în
spre care stă Suciu Ion), 
oamenii aveau același drum 
de azi; adică prin vale și 
prin pârâu cca. 8—900 m 
pentru car și o „cale de 
picioare", pentru oameni,

pe la capătul pământuri
lor oamenilor amintiți în 
articol (asta pe drumul cel 
mai scurt pe unde vrea 
Suciu I. acces).

Acum în anii democrați
ei i-a venit dlui Suciu i- 
deea de a lua pământul 
oamenilor și a-.și face drum 
până Ia el acasă. Pentru 
asta se judecă de câțiva 
ani și. culmea..., câștigă 
Dar dumnealui mai are și 
alte procese. După moartea 
tatălui său vitreg și apoi 
a mamei s-a dus și a des
coperit casa cumpărată de 
aceștia și de sora lui, a 
luat țigla, ușile, ferestrele, 
dușumelele și le-a dus la 
casa nouă pe care și-o ri
dica el. E în proces cu so
ra sa. Copilul dumnealui 
nu locuiește la casa părin
tească, nu că nu ar avea 
pe unde merge acasă, cl 
pentru că nu se poate îm
păca cu tatăl. Suciu Ion 
a mai avut un băiat care,
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tre altele, ei au cerut J 
să știe cine îl plătește I 
pe cenzor, din ce bani, J 
cu cât șl chiar să știe o | 
modalitate de a-1 cunoaș
te și comunica direct 
cu el. în context, amirw 
tess că la o adunare a 
acționarilor am văzut 
ofertele prezentate, toa
te din afara j ’ . ' 
nostru, în care se cereau > 
sume „modeste", dar in- I 
credibile, în același timp, 
acestea depășind sensi
bil suma de 10 milioane 
lei. Desigur, cel mai bun 
lucru este ca plata d 
se facă după un 
orar. Probabil, în 
tarif se cuprind cheltu
ielile, Inclusiv cele CB 
deplasarea respectivului 
cenzor. Oricum, lucru
rile trebuie să fie foar
te bine clarificate, pen
tru că nu este deloc u- 
șor să dai atâtea milioa
ne de lei și unui cenzor 
extern Independent, care 
poate să facă numai fi- k 
gurație. (N.T.)

a fi cenzor extern
Se întâmplă ca la A- 

dunările Generale 
Acționarilor, ce au loc 
în această perioadă, în 
cazul societăților comer
ciale care rămân des
chise și doresc să fie co
tate pe piața de capi
tal, la ordinea de zi să 
fie și un punct distinct 
referitor la stabilirea 
cenzorului extern inde
pendent. între altele, a- 
cest cenzor este autori
zat de către Comisia Na
țională de Valori Mobi
liare și are un rol bine 
stabilit, el fiind desem
nat să apere interesele 
acționarilor, în sensul 
de a urmări execuția bu
getului anual al firmei 
în cauză, în mod special 
vizând ca sumele cuve
nite acționarilor, ca drept 
dividende, să fie consti
tuite în 
normele legale. Desigur 
că este 
dacă și 
crurile vor sta așa.

Gum este și firesc, 
ționarii au sesizat și 
anțat unele aspecte

ale

conformitate cu
un lucru 
în realitate

bun, 
lu-
ac- 
nu- 
in-

Drumuri Județene și de 
la Drumuri Naționale. Va
loarea lucrărilor este su
portată din fondurile Pri
măriei și are ca scop evi

suficient clarificate. In-

I
ft

Ikate, toa- t 
județului •

tarii 
aceat
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tarea inundațiilor pe dru
mul de intrare ș; incinta 
unității de panificație In 
cazul creșterii nivelului 
Crișului Alb. (Al.J.)

ȘI-AU PRIMIT DREPTURILE BĂNEȘTI
La nivelul municipiu

lui Brad s-au înregistrat 
895 dosare privind ajuto
rul social în temeiul Le
gii 67/1995. Dintre aces
tea, 645 de dosare au în
cetat datorită faptului că 
nu au mai îndeplinit con
dițiile prevăzute de lege; 
17 dosare au fost suspen
date fiind incomplete, 93 
— respinse, iar 134 sunt 
în plată. Până în prezent 
toți cei care beneficiază

de prevederile legii și-au 
primit drepturile bănești, 
iar pe o singură lună su
ma achitată se ridică Ia 
valoarea de 15 408 000 lei- 
O plată lasă contul gol, 
dar printr-o chibzuință și 
raționament, primăria a 
făcut efortul ca să fie la 
zi cu plata. Ce păcat că 
unora dintre aceștia, că
rora dosarele le-au înce
tat de la plată, au refu
zat locurile de muncă o- 
ferite de primărie. (Al.J.)

DÂND CURS UNEI INVITAȚII

CONFIRMĂRI
nemaisuportând teroarea 
tatălui, s-a spânzurat la 
numai 17 ani. Un astfel de 
om merită să fie ajutat?"

Ne-am deplasat joi, 15.05, 
la primăria Băița. Dna se
cretară Blașko Mariana 
ne-a relatat: „Din moși- 
strămoși s-a circulat prin 
apă. Sătenii nu au fost de 
acord cu ceea ce cerea el 
(I. Suciu — n.n.). Prin ho
tărâre judecătorească i 
s-a aprobat servitute de 
trecere, fără a se schimba 
destinația terenului (de 
fapt holde ale oamenilor). 
El a insistat mult ca, prin
tr-o hotărâre de consiliu 
local, să declarăm acel 
drum de utilitate publi
că. De fapt, el a încălcat 
hotărârea judecătorească 
pentru că a băgat piatră,

după ce a tăiat pomi fruc
tiferi aparținând unor pro
prietari".

Am mers și în sat, la 
Hărțăgani, unde am dis
cutat cu mai mulți săteni. 
Gităm din spusele acesto
ra, respectând dorința u- 
nora de a nu Ie face pu
blice numele, fiindcă — 
așa cum afirmau — I.S. 
ar putea să-i bată: „Oa
menii au dreptate, căci 
sunt locurile lor. Piatra 
așternută sare, nu se poa
te ara" (N.)

„Gâte minciuni a putut 
zice în acel articol... îmj 
venea să mor. Copilul din 
cauza lui a plecat din sat, 
că zicea că-1 face de mi
nune tatăl său. Și-a bătut 
mama și e în judecată cu 
șora lui. Pe un săteari l-a

bătut de l-a băgat în spi
tal. Gând a făcut drumul 
a tăiat pomii și i-a dus a- 
casă". (V.)

„E>te un om dificil și 
mincinos. Realitatea este 
exact aceea din scrisoa
re. Cui i-ar conveni să 1 
se ocupe grădina și să nu 
fie despăgubit ? Dar nu-mi 
treceți numele că ăsta ne 
bate"... (Oricum, în carne
țel avem toate numele oa
menilor cu care am dis
cutat).

„Acolo a fost dintotdeau- 
na proprietatea particu
lară a mai multor săteni 
și Vevea (porecla celui în 
cauză — n.n.) a ocupat cu 
forța acele terenuri. Dacă 
s-a înscris într-un partid 
politic a crezut că are a- 
cest drept, că poate face 
cum îl taie capul.... Este 
un ciuf, cum se zice pe 
la noi, în stare de bă
taie...".

„Vorbește vrute și ne- 
vrute pentru a intimida

pe săteni. Se tot laudă cS 
are oameni și nu-1 poate 
ajunge nimeni cu legea, 
E un om nesuferit în sat" 
(Viorel Popa).

„De frica iui copiii fu
geau de acasă, dormeau dc 
multe ori sub cerul liber, 
aooperiți cu câte un să- 
put" (Maria P.).

„A făcut batjocură de 
noi, de cinci familii, care 
avem terenul agricol aco
lo unde a făcut drumul. 
A tăiat un nuc, pruni, ne-a 
stricat recoltele. Noi moș
tenim acele pământuri de 
la părinții noștri. De patru 
ani ne poartă pe drumuri" 
(Maria Gherman).

★

Acestea sunt faptele, a- 
cestea sunt părerile oame
nilor. Le supunem jude
cății publice, ca pe un; 
segment concret de viață,

ESTERA SÎNA

—
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— „Ce înseamnă 
tru mine reușita în 
ță ?".

Ți-ai răspuns la aceas
tă întrebare șl îmi scrii 
că-ți dorești după termi
narea studiilor să găsești 
un loc de muncă foarte 
bine plătit, unde să lu. 
crezi cu pasiune în me
seria aleasă. Deci, reuși
ta în viață la tine se ba
zează pe reușita profe
sională. Cred că este un 
lucru destul de obișnuit 
pentru un student. Ești 
realist, nu ceri imposibi
lul și cred că oricare stu
dent își dorește acest lu
cru după terminarea stu 
diilor.

Acum rămâne deci să-ți 
termini cei 4 ani de fa
cultate și apoi... 
cauți acea slujbă 
plătită, unde să lucrezi 
cu pasiune. Trebuie să-ți 
spun însă că nu totdeau
na ceea ce-ți place să 
faci este și cel mai bine 
plătit, sau ceea ce este 
bine plătit nu-ți oferă 
totdeauna și satisfacția 
muncii. Nu uita deci că

să-ți 
bine

f <
INA DELEANU

s-au

1 u
reușita profesională poa
te fi privită din două 
unghiuri: unul este cel 
material, cum spuneai tu 
„să fie foarte bine plătit*, 
iar celalalt este să ai tu 
o foarte bună satisfacție 
a muncii. Nu totdeauna 
ceea ce facem din pasiu
ne ne aduce profit ma. 
terial pe măsură. Desi
gur, ideal este să-ți faci 
munca din pasiune și să 
primești și foarte mulțl 
bani pentru munca ta.

Vezi bine Gelu, că va 
trebui încă o dată să de
cizi ce înseamnă reușita 
în viață și daca este si
milar cu reușita profe
sională va trebui să-ți 
precizezi dacă ții neapă
rat la partea materială 
sau la evoluția în ierar
hie în profesia ta sau 
doar să-ți faci cu pasiu
ne munca. Dacă-ți vei 
răspunde la aceste între
bări, cred că vei găsi 
chiar singur calea pe ca
re trebuie să o urmezi 
pentru a reuși în viață.

UN GAND ȘI o poanta ea club t

1

„Științele au două ex
tremități, care se ating. 
Prima este pura neștiință 
naturală în care se găsesc 
toți oamenii la naștere.

Cealaltă extremitate este 
aceea la care ajung sufle 
tele mari, care, după ce 
au străbătut tot ce pot ști 
oamenii, află că nu știu 
nimic".

Eclipsa
Ia ceasul cald al zilei 

coapte, 
cernit văzduhurile-a 

noapte, 
parcă Domnul, în amiaza 

mare, 
ar fi stat între pământ 

și soare 
aruncând pe-ntreaga 

emisferă 
umbra Lui înaltă și severă, 
umbra grea, care căzu de sus 
ca atunci când a murit Iisus. 
Copleșiți de beznă, nu știm încă 
de-i mânia cerului, adâncă,

* ori o veste crâncenă 
de moarte... 

Poatc-n Cosmos, undeva, 
departe, 

istovit, cu umărul sub cruce, 
neputând genunchii a-L

mai duce, 
alt Iisus s-a prăbușit

grămadă...
— Doamne, fă lumină 

să se vadă I
SANDU PANTIA, 

Școala Normală „Sabin Drăgoi 
Deva

PASCAL

Dar locurile
ZOLTAN♦ —«—I—*

A venit în sfârșit și primăvara 1 
noastre de joacă Unde sunt ?

Foto LtfCSEY

— Nu știu dacă ați a- 
flat, se laudă unui scrii
tor consacrat un tânăr 
autor, lipsit de talent, dar 
și de modestie — dar la 
premiera piesei mele, casa 
de bilete a fost luată cu 
asalt 1

— Și, replică talenta
tul scriitor, au reușit să-și 
ia banii înapoi 7

Oracolul
Oracolul însemna, în vremuri străvechi, răspunsul 

pe care-l dădea divinitatea celor ce o consultau în anu
mite locuri sacre. Celebre erau oracolele Pythiei și ale 
Sibyllei. Cuvântul „oracol* desemna fie divinitatea care 
răspundea celor ce-o invocau, fie sanctuarul unde pu
teau fi auzite aceste răspunsuri. Latinii îl numeau „Ora. 
culurn" și cuvântul acesta a însemnat și în Antichitate 
și mai târziu, în Evul Mediu, „Loc Sacru". Cei vechi 
înțelegeau prin oracol voința divină anunțată de pro- 
feți și apostoli. Apoi, prin secolul al XVl-lea, a apărut 
și o altă semnificație a cuvântului „oracol", mai apro. 
piață de ceea ce înțelegem noi astăzi. Oracolul începea 
să fie înțeles ca o părere ce se bucură de o largă au
diență, ca o opinie exprimată cu autoritate.

In secolul nostru, întrebările legate de viață, dra- 
minciună, lașitate, constrângere, in. 
oracol răspunsurile, el fiind un fel 

reflectând, poate, partea cea mal

goste, dezamăgire, 
vidie își găsesc în 
de oglindă morală, 
bună din noi.

Marele scriitor 
oracol: „L’honneur 
cles". Aceasta s-ar traduce cam așa: „Onoarea vorbește, 
e de.ajunsf ea este oracolul nostru".

MONICA NICOLETA ZDRENGIIEA, 
elevă, Deva

francez Jean Racine spunea despre 
parle, il suffiti ce sont lă nos ora-

Tinerii
și victime

infractori

Zilnic, mijloacele de in
formare in masă prezintă 
cazuri de infracțiuni în 
care sunt implicați tinerii.

Q tn noaptea de 5 spre 
6 mai, în jurul orei 2,00, 
în orașul Lupeni, tânăra 
Elena Gorzaru, de 18 ani, 
din localitate, se deplasa 
singură prin cartierul Băr_ 

băteni. A fost atacată de 
un tânăr necunoscut, care 
i-a smuls de la gât lănți
șorul de aur.

Autorul tâlhăriei a fost 
depistat în persoana im 
Stoica Francisc Carol, de 
23 de ani, din Lupeni, fă
ră ocupație, cunoscut ca 
antecedente penale. A fost 
prezentat organelor de Par
chet.

Q La Orăștie, Horia 
loan Trif, din localitate, 
deținea ilegal cantitatea_de 
3,855 kg de mercur, 
aceasta, Trif i-a dat 
kg lui Marius Borza, 
18 ani, din Orăștie, 
tru a o vinde. Borza 
tindea pentru mercur 409 
de mărci germane.

Gei doi au fost depistați 
de organele de poliție, ia; 
mercurul a fost confiscat, 
Trif și Borza vor răspun
de penal pentru faptele 
lor.

Din 
1,443 

de 
peni 
pre-

O In noaptea de 20 spre 
21 aprilie, Mugăran Anto
ni u, de 11 ani, elev în cla
sa a V-a la Școala Gene» 
rală nr. 11 din Hunedoa* 
ra, Popp Cristian, de 10 
ani, elev în clasa a VlI-a 
la Școala Generală nr. 1 
Hunedoara, și Gherman 
Lucian, de 13 ani, elev în 
clasa a V-a la Școala Ge
nerală nr. 11 Hunedoara, 
au sustras din Grădinița 
nr. 4 din Hunedoara ali
mente și jucării în valoa
re de peste 1 milion de 
lei.

paginii
• Silvia Oprea, Brad. 

Iți mulțumim pentru sen
timentele bune pe care le 
ai față de ziarul nostru, 
inclusiv pentru „articol", 
și apreciem dorința ta de 
a colabora în cadrul aces
tei rubrici. Deocamdată, 
reținând faptul că „adori 
să scrii compuneri", ți-am 
sugera să continui să scrii 
și despre subiecte mai con
crete, nu doar generali
tăți ; scrie-ne despre pro
blemele șl frământările 
tale, ale celor de vârsta 
ta, sau chiar propuneri 
din partea voastră. Te aș
teptăm cu noi încercări I
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Music box
Glydebank, o suburbie a 

orașului scoțian Glasgow, 
era la începutul secolului 
un orășel înfloritor, aici 
existând o puternică in
dustrie constructoare de 
vapoare (printre navele de 
pasageri celebre construite 
de uzinele din Glydebank 
numărându-se Queen Mary 
și QE 2), uzinele Singer 
și Goodyear Tyre. La în
ceputul anilor ’70 a înce
put însă dezastrul, fabri
cile închizându-se una du
pă alta și făcând mii de 
șomeri. Gei mai afectați 
erau tinerii, care nu mal 
aveau nici un viitor și se 
apucau de băutură, dro
guri și hoții. Patru tineri 
nu s-au lăsat cuprinși de 
această atmosferă depre
sivă, cl au format o tru
pă de pop — white soul, 

ce va deveni una dintre 
cele mai apreciate forma
ții britanice din ultimii 
10 ani.

în 1977, un tânăr de 12 
ani, Graeme Glark (născut 
la 15.04.1966 în Glasgow), 
elev la Glydebank High 
School, și-a cumpărat pri
ma chitară din economiile 
sale, cu modesta sumă de 
10 pounds. în aceeași pe
rioadă, Tom Cunningham 
Senior i-a cumpărat fiului 
său Tommy (născut la 
22.06.1966, în Glasgow) un 
set kit de baterii de Ia So
cial Club, pentru suma de 
15 lire. Din întâmplare, 
cel doi adolescenți s-au în
tâlnit în autobuzul școlii, 
s-au împrietenit și fiind 
amândoi pasionați de mu
zică, șl-au propus înfiin
țarea unui grup. Următo
rul cooptat în formație a 
fost Neil Mitchell (născut 
în 8. 06. 1968, în Helens- 

burgh), care știa să cân
te la Keyboards. Grupul 
avea nevoie de un solist 
vocal și acesta a fost Mark 
Mc Lachlan (născut la' 
23.03.1996, în Glydebank),

w 
w 
w

E
E 
E 

(I)

T 
T 
T

un coleg de clasă al lui 
Glark, poreclit Marți Pel- 
low. Graeme își amintește: 
jjln. pauze ne ascundeam 
în spatele bucătăriei șco
lii și fumam. Intr-un colț 
era un băiat liniștit, ce 
vorbea încet, însă când 

începea să cânte, toți îl as
cultau. Acesta era Mark, 
un tânăr foarte sentimen
tal, care a devenit solis
tul grupului nostru".

Gu formația stabilită, el 
au început repetițiile în 
bucătăria casei lui Graeme 
Glark. Stilul muzical pe 
care încercau să-1 stabi
lească le-a dat multă bă
taie de cap datorită nume
roaselor influențe muzi
cale. Mark, ascultând dis
curile mamei sale (Otis 
Reding, Aretha Franklin 
și Al. Green), era influen
țat de muzica soul; Graeme 
era pasionat de The Clash, 
Elvis Costello și de reggae; 
Tommy asculta muzica a- 
nilor ’60: The Beatles, Long 
John Baldry și Roy ®r- 
binson, iar Neil exersa la 
keyboard piese aparținând 
lui Stevie Wonder, Jimmy 
Webb, ABC și Bacharan / 
David. în vremea aceea. 

cluburile pe care le frec
ventau ei erau dominate 
de Philadelphia Sound 
(Barry White, The Ojays 
și The Three Degrees) și 
New York Dance Sound 
(Donna Summer, Sister 
Sledge și Chic).

Pentru a se putea lan
sa, grupul avea nevoie do 
o casetă demo. Ei au lu
crat la acest material timp 
de jumătate de an. Pen
tru a găsi pe cineva care 
să le producă caseta a-, 
veau nevoie de bani, do 
aceea au lucrat un timp 
ca spălători de vase în- 
tr-un restaurant chinezesc», 
iar Graeme s-a angajat Ia 
o stație de benzină Gu 
ceva bani de la părinții 
lui Tommy, au reușit pâ
nă la urmă să scoată ca
seta

va urma —

IIOllIA SEBEȘAN
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C. D. R. susține : 
în sânul alianței

„Ordonanțele de urgență 
conduc spre o creștere

la guvernare, a fiscalității"
1

nu există fricțiuni«
fnteresant debutul con

ferinței de presă organiza
te joi. 14 mai, de comite
tul director ai Filialei ju
dețene a CDR. S-a simțit 
nevoia unei precizări în 
legătură cu declarațiile u- 
nor lideri liberali, la o 
conferință de presă trecu- 

1 tă. Enunțul temei confe
rinței de presă a CDR — 
■sotrîvit invitației — „Ana
liza rezultat dor GDR de 

| (a câștigarea alegerilor și 
până în prezent" nu pre
coniza asemenea clarifi
cări.

Președintele în exercițiu 
al CDR — Filiala Hune
doara, domnul ing. loan 
Băda, a ținut să precizeze 
că deși CDR a fost virtua
lul câștigător al alegerilor 
parlamentare în județ, a- 
iiatii săi la guvernare — 
USD ți UDMR — au ob
ținut poziții mai bune în 

: conducerea Prefecturii și 
a instituțiilor județene des
centralizate, dar că • acest 

l fapt este rezultatul nego
cierilor și că CDR respec
tă toate înțelegerile înclie-

■ fate. Mai mult decât atât, 
in posturile care i-au re
venit CDR au fost insta
lați sau acceptați în con-

yținuare specialiști neanga
jat! politic, citându-se ca
pul posturilor obținute la 
finanțele publice și la MTS. 

1 Orice acuză referitoare la 
intențiile CDR de politiza- 

' re a instituțiilor statului, 
potrivit amfitrionilor, nu 
are Obiect

La respectiva conferin
ță de presă, liderii CDR

■ a-au detașat momentan 
de un subiect la ordinea

* zilei, cum a fost anunța- 
ț rea de către subprefectul 
I județului a intenției de de

misie. decizie însușită de 
conducerea UDMR. Firesc;

■ lipsea la acel moment tim-
■ pul material necesar pen-
* tou adoptarea unei pozi

ții oficiale.

în cadrul conferinței 
s-a afirmat nemulțumirea 
CDR pentru faptul de * 
nu fi fost consultată la se
lectarea managerilor, pen
tru unele regii ale statu
lui și unele societăți co
merciale, cu capital de stat

S-a mai făcut publică 
intenția creării, pe lângă 
Prefectura județului, a ți

Conferințe de presă
nui consiliu politic ■ con
sultativ. în legătură cu a- 
ceste două elemente, au 
fost și clarificările solici
tate de ziarul nostru.

La întrebarea dacă do
rința CDR de a fi consul
tată la instalare^ unor ma
nageri de societăți comer
ciale sau regii autonome 
nu poate fi socotită inten
ție de politizare în condi
țiile când FPS este cel ca
re organizează concursuri 
de managerial și confirmă 
manageri, răspunsul a fost 
că o singură societate co
mercială în cauză „Side
rurgica" S.A. Hunedoara 
este sub patronajul FPS. 
regiile autonome căzând 
sub incidența de decizie 
a organelor județene și lo
cale, și, deci, pretenția de 
a fi consultată a CDR este 
îndreptățită.

Consiliul politic consul
tativ — ni s-a răspuns — 
este, așa cum îl arată nu
mele, consultativ, nu de 
decizie și el are menirea 
de a pune de acord punc
tele de vedere ale- parti
delor parlamentare, refe
ritoare la probleme de in
teres județean mai larg.

ION CIOCLEI

Filiala Județeană Hu
nedoara a PUNR conside
ră că ordonanțele de ur-
gență ale guvernului con
duc spre o creștere exce
sivă a fiscalității. Folosind 
o exprimare mai plastică 
dî deputat Petru Șteolea 
declara ziariștilor prezenti 
Ia o conferință de presă 
că, „Parlamentul a ajuns 
un fel de spital de urgen
ță" pentru executiv, fiind 
nevoit să discute, în spe

cial, ordonanțe de urgență. 
Angajamentele de reduce
re a fiscalității, promise 
în campania electorală de 
actuala putere, nu se re
găsesc în practică" — sus
ține parlamentarul PUNR.

Liderii Filialei Județe
ne Hunedoara a PUNR 
consideră că structurile de 
conducere ale instituțiilor 
de interes județean sunt 

,supuse în continuare u- 
nei acțiuni de politizare, 
din partea puterii. Dl de
putat Șteolea afirma că, 
înclină să creadă, bazân- 
du-se pe cele aflate din- 
tr-un interviu publicat în 
presa locală, până și 
activitatea societăților co-

Reparații
în urmă cu câteva zile, 

în piața de alimente din 
municipiul Brad au înce
put lucrările de reparații 
și înlocuire a pavelelor pe 
o suprafață de 200 mp. 
Lucrarea este executată de

INTERES DE DOI BANI, INTERESE DE MILIARD"

merciale cu capital de stat 
a devenit un subiect de 
negociere între formațiuni-
le arcului guvernamental. 

Refcrindu-se la situația 
de la Regia Autonomă a 
Cuprului Deva și Regia 
Autonomă a Huilei Petro
șani. dl Șteolea susține că 
măsurile și programele de 
restructurare ale acestor 
doi agenți economici se 
țin secrete de către ad
ministrație. Deputatul 
PUNR spune că sindica
tele nu au fost informate 
despre aceste programe. 
„Punctul de vedere al sin
dicatelor trebuie ascultat" 
— declara dl Șteolea.

în perspectivă, parlamen
tarul PUNR consideră că 
se vor înregistra mari gre
utăți în ceea ce privește 
menținerea numărului de 
salariați în construcții. A- 
locările de sume oentru 
investiții în bugetul pe a- 
cest an sunt insuficiente, 
ele situându-se la o trei
me față de 1996. s-a afir
mat în cadrul conferinței 
de presă a PUNR Hune
doara. Nu au fost accep
tate solicitările privind o 
creștere a sumelor aloca
te pentru investițiile la 
amenajările de pe Rîu Ma
re Retezat și pentru mă
rirea numărului de așe
zări electrificate în zone
le rurale (de la 2 la 5).

SORIN BLADA

muncitorii specialiști din 
cadrul RAGCL din locali
tate, iar valoarea ei se ri
dică la 200 000 000 Iei. Este 
realizată în proporție de 80 
la sută și se speră că se 
va termina până la sfâr
șitul lunii actuale. (Al.J.)

• ,0,0,0, 00,0,0

Apariția senzației de O- 
boseală fizică nu este însă 
exclusivă organismului să
nătos. prezența ei având 
semnificații deosebite în 
cadrul tabloului clinic din 
numeroase boli. Astfel, o- 
boseala fizică ce apare la 
eforturi mai mici decât ce
le obișnuite sau chiar în 
repaus și care nu cedează 
după un interval comun 
de odihnă reprezintă un 
semnal de alarmă, deoa
rece este legată de exis
tența uneia sau mai mul
tor boli, ea fiind de in
tensitate variabilă, condi
ționată de tipul de boală, 
stadiul evolutiv, prezenta 
complicațiilor, eficiența 
tratamentului, tipul consti
tuțional al bolnavului șl 
gradul efortului fizic. Nu

OBOSEALA FIZICĂ (III)

meroase boli au ca simp
tom pricincipa] oboseala 
fizică, 1a unele dintre a- 
cestea fiind chiar primul 
semnal ce avertizează asu
pra dereglărilor surveni
te în organism. De aceea, 
în prezenta unei oboseli 
fizice apărute la eforturi 
mici sau mai mici decât 
cele cu care individul era 
obișnuit sau declanșată și 
în repaus, prezentarea la 
medic este obligatorie. E- 
xamenul medical și inves
tigațiile de specialitate e- 
fectuate pentru depista
rea condițiilor patologice 
ce au declanșat apariția 
senzației de oboseală pot 
diagnostica corect și rapid 
prezența unei boli, iar un 
tratament efectuat în timp 
util poate duce la rezul
tate favorabile. în caz con
trar, există riscul ca boala 
sau bolile respective să se 
agraveze sau să treacă în 
faze de complicații, situa
ții în care tratamentul este 
mult mai dificil și rezul
tatele pot fi mai puțin 
bune.

»•••» •,0,0,0,

O formă particulară de 
oboseală fizică. ce se aba
te de la limitele normalu
lui. este oboseala psihoge
nă ce apare la persoane 
cu un sistem nervos mal 
labil și mai ales la tineri 
cu o organizare necores
punzătoare a vieții. Sen
zația de oboseală nu este 
corelată cu gradul și du
rata efortului fizic, poate 
apărea chiar și în repaus, 
este doar o impresie de 
scădere a capacității orga
nismului acestor indivizi 
de a presta o activitate fi
zică pentru că rezervele 
energetice ale sistemului 
lor locomotor nu sunt a- 
fectate. astfel că ei sunk 
capabili de eforturi fi
zice deosebite dacă se află 
în anumite condiții de 

stres (de exemplu fuga 
din fața unui pericol). A- 
cest simptom este prezent 
la indivizi aflați in con
diții de suprasolicitare psi
hică (emoții negative, stări 
depresive, situații conflic- 
tuale repetate, dificultăți 
financiare sau familiale, 
insatisfacții sexuale, lipsa 
unor preocupări agre; 
le etc.) și este însoțit 
obicei de alte simptome 
caracteristice nevrozelor: 
insomnii, nervozitate, sta
re de rău general, teamă 
fără obiect, dureri diverse 
ca localizare și intensita
te, tulburări de memorie 
etc. Diagnosticul se stabi
lește de către medicul psi
hiatru care coordonează ș 
tratamentul de specialita
te și care vizează: comba
terea cauzelor, corectare? 
modului de viață și admi 
nistrarea de medicamen 
te conform prescripției me
dicale. (Va urma)

Dr. NICOLAE BRANESC 
Policlinica Cala»
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Sunt pe terminate pri
mele adunări generale ale 
acționarilor din societă
țile comerciale cuprinse 
în marea privatizare. Pre
miera aceasta, cu profun
de și multiple semnifica
ții pentru mersul econo
miei românești, a fost aș
teptată cu multe și îndrep
tățite nădejdi de către mi
lioane de cetățeni care 
și-au „băgat cuponul", de
venind acționari.

Parte din așteptări s-a 
adeverit. în sensul că, la 
firmele mai solide, acțio
narii, majoritatea sala
riați, au asigurat prin pre
zență cvorumul legal pen
tru desfășurarea adunări
lor. Ba chiar s-au declarat 
satisfăcuți că, deși încă 
nu poate fi vorba de pri
mirea de dividende sub
stanțiale, li se asigură, to
tuși, niște bani în plus din 
profitul net înregistrat pe 
anul trecut. Bine și așa 
puțin, mai bine decât ni
mic. Poate că tocmai de 
aceea. în adunările din a- 
ceste firme nu s-au prea 
ridicat obiecții și nici nu 
s-au contestat echipele ma
nageriale, cărora li s-a a- 
cordat creditul necesar 
pentru a conduce treburile 
și în acest an de vârf, în 
ce privește necazurile pro
vocate de procesul restruc
turării.

Cam la atât se poate 
rezuma toată zicerea de bi
ne despre aceste adunări. 
Un mizilîc în raport cu 
ceea ce s-a dorit să fie, un 
bluf față de marea „afa
cere" ce urmărea să de
monstreze că românii, cu 
certificatele de acționari 
în buzunare, sunt mari și 
tari în economie.

Nimic n-a mers ca lumea 
cu adunările astea. Ba, ca 
un făcut (oare ?), toate au 
ieșit cu susu-n jos. Deși 
s-au cheltuit milioane gre
le pentru publicitate, dân- 
du-se „sfoară-n țară", .pre
zența acționarilor la adu
nări a fost penibil de re
dusă. în unele locuri, ma
nagerii și administratorii 
s-au trezit față-n față doar 
cu o mână do oameni din 
câteva mii de posesori de 
certificate de acționari la 
urmele respective. Ceea ce 
a dus, în majoritatea uni
tăților, la amânarea adu
nărilor.

Explicația absenteismu
lui masiv rezidă în moti
vația nulă — sau aproape 
nulă — a acționarilor. Ge 
chemare să fi avut aceștia 
spre firmele unde și-au 
băgat cuponu’, de vreme 
ce aproape toate se chi- 
nuie de pe o zi pe alta 
sub povara tranziției 7 Ge 
rost avea — zice marea 
masă a micilor acționari 
— să bată drumul pe la 

adunări, de vreme ce nici 
de data asta nu le-a „pi
cat" nimic din ceea ce se 
cheamă dividende, ori li 
s-au oferit câteva miișoa- 
re și dedea nu ca bani pe
șin, ci sub formă de alte 
hârtii-acțiuni. Iar ca su
pliment, managerii s-au 
lansat cu generozitate în 
promisiuni că, poate, la 
anu’ (și la mul ți ani ?), da
că totul va fi bine, vor 
veni și banii. Poate...

în atare condiții ar fl 
curată bătaie de joc să se 
pretindă oamenilor să-și 
fi luat în serios rolul de 
acționari. Adică, să fi fă
cut act de prezență la a- 
dunări, să fi stat cuminți 
și să asculte, fără să înțe
leagă, potopul de cifră- 
raie din rapoarte. Ori să 
fi aplaudat frenetic că fir
ma are miliarde de lei 
pierderi. Sau, poate, să fi 
ovaționat îndelung șl cu 
elan patriotic când îi se 
prezentau spre aprobare 
sumele exorbitante ce se 
vor acorda și în acest an 
de austeritate generaliza
tă managerilor, adminis
tratorilor și cenzorilor 
drept răsplată pentru...

Interesul de doi bani — 
ca să nu se spună dezin
teresul cvasi-total față de 
adunări — dezamăgirea, 
deziluzia șl lehamitea mi
cilor acționari sunt însă o 

adevărată pomană, atuur 
puternice pentru mari 
granguri care actualment( 
lac jocurile privatizării 
Lumea sărăcită si duși 
cu... certificatul dă buzn- 
sâ-și vândă a?țb'nile p< 
oricât, umflând pesie poa 
te oferta. Vor fi pe piaț? 
Hasdaq acțiuni să le adun 
cu roaba I Și încă la c< 
preț I Deja la majoritate, 
din cele 113 unități din ju 
deț, incluse în programu 
de privatizare în mas 
mil'cnul înscris pe certif. 
cate în urmă cu doi ani 
coborât vertiginos la ma 
puțin decât se dă în zi d 
azi la piață pentru un mic 
leșinat. A sosit momenti 
când cei interesați să ac? 
pareze miliardele reprt 
zentând capitalul social t 
societăților comerciale n 
vor ezita să cumpere p 
mal nimic puzderia d 
certificate-acțiuni. Pe lâi 
gă ei vor jubila și brokeri 
în mod nesperat, pe el 
căzut măgăreața de * ad’ 
na rapid comisioanele r 
zultate din tranzacții, ț 
uite așa, din nebăgare c 
seamă, voită ori ba, pr 
mele adunări ale acțion 
riîor, de la care se aște 
ta atât de mult, au eșu 
jalnic șl au picat precu 
un colao peste pupă: 
restructurării.

LAURENȚIU VIS1
Bucuria bucătarului. Foto ANTON SOC ACT
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GRUPUL ȘCOLAR SPORTIV DEVA 1
Organizează concurs de preselecție ptr. 1

X» NG A JEA ZĂ

S.C. Sartex S.A. Deva ■
!
1I

— 2 ingineri constructori, vârsta maximă 1
ani; i
— 2 economiști pentru activitatea C.F.I.; £
— 2 merceologi pentru activitatea de a |

’ ’ - ; •
— 2 conducători auto profesioniști, vârsta j

' ' . i
— 1 persoană sex feminin pentru activi- •

• l
— 1 economist (jurist) pentru activitatea 1

- »
Informații la sediul firmei din bdul Dece-1

I< 
Ip 
I

vsrgaiiizeazu luinurs ue pitTicict ue pu. » 
’ clasa I și grădiniță, gimnastică și pentru clasa * 
I a V-a secția atletism băieți și fete. Informa-1
* ții suplimentare la telefon 217015. Concursul ț
* de selecție va avea loc în datele de 7 si 8 iunie ț 
11997.
4l« I*
I*I

BANC POST S.A.
Sucursala Județeană, .Hunedoara

Anunță vânzarea prin licitație publică:
— casă cu 5 camere, anexe și grădină, si

tuată în Călan. str. 1 Decembrie, nr. 115.
Preț de pornire: 63 000 000 lei.
Licitația va a\ea loc în data de 21. 05. 

97, ora 16, la Judecătoria Hunedoara, biroul 
executorilor judecător ști.

Informații suplimentare la tel. 712438 sau 
Ia 219591.

ROMCOM SRL,

UHUI’DL

Comercializează 
conducte și fitinguri din PE și PVC

M pentru rețele de

APA, CANALIZARE Șl GAZ
la elemente 
de scurgere 

pe penoada 19 - 31 mai 1997CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
PEȘTIȘU MIC

Scoate la licitație publică în vederea con" 
cesionării o parcelă de teren în suprafață de 
7000 mp, situată în „Valea Roatei", în vederea 
construirii unui complex turistic.

Documentația și informații suplimentare la 
sediul primăriei.

Licitația va avea loc în data de 31. 05. la 
sediul primăriei.

3400 Cluj-Napoca, str*. Câmpina nr. S-1
Tel.: 064-415566, Tel./Fax. 064-415499—--------------------------— ---------------

...liAGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu * 
teți publica anunțuri de mică și mare pu- | ‘ ‘ ■ - - - - w • M i 

I
I
I
I4
I
I

I4
I
ft---,____________ ___ ____ r__ _  y. ____ _  ,__
! blicitate in ziarul nostru, apelând la agen- 
| țtile vubltcitare din :

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
I din str. 1 Decembrie, nr. 35 (in clădirea 
î Tribunalului județean); — la chioșcul din 1----*
I
•I
I*
I
I
4
I
1

! gazinul „Palia". |
1 • HAȚEG, pe str. Progresului, nr: 11
î Cin spațiul secției foto). Telefoane î 770367, ! 
! 770735.
I Agențiile ziarului nostru asigură; la! 
j taxe rezonabile, publicarea cu maximă * 
» promptitudine a tuturor anunți rilor de | 
| miră si mnro rtrt'tlMrofe

I
4

I 

r 

.. J l 

ȘEF cu studii i 
si vechime mi- *

I
Ia sedi-4 societă- î♦ 

?

I
I 

Calea A. Vlaicu, bl. Z 26, tei. 057 — 246996 ? 
252823.
Organizează excursii în Elveția, Irlanda. [

S.C. REMPES S.A.

cu sediul in Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5 
Angajează CONTABIL

*superioare de specialitate
1 nim 5 ani.
I Informații suplimentare
* tii, telefon 221273, int. 105.
I

1 Firma „TRANSILVANIA
I j
«I
« sau

’-’-to ——>» M UtUUUlM

• Austria, Slovenia. Malta, Egipt. Asigurăm vi- £
jzele si serviciile turistice. 1I
I«
I

I
| ni

ARAD

I
MODEX’ j

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARA, ♦ 
CU CELE MAI BUNE PREȚURI ?

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA într-oj
gamă diversificată ? ?

■ Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC? 
pentru atelierul dumneavoastră 7

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOT ATA dej
cea mai bună calitate 1 *I
TOATE LA CELE MAI BUNE PREȚURI! J 

, SUNATI-NE ACUM LA TEL.: 018 — f 
[623482 sau 064 — 193493.

Pentru clienții noștri fideli reduceri până j 
Ia 12 la sută!

Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj. »
Orar: Zilnic 08—20; sâmbătă 08—16. J

i I I

I 
I 
î

I•4

I
1

4

S.C. DECEBAL S.A. DEVA 
(Industria Cărnii)

Cu sediul în Deva, Piața Unirii, 8.
Organizează licitație pentru închirierea 

spațiilor disponibile de la Complexul zootehnic 
• Hațeg, str. Râu Mare.

Informații suplimentare la sediul societății 
din Deva, tel. 213322, 211760, 1, 2.

Licitația va avea loc in data de 2 iunie crt., 
ora 11, la Complexul zootehnic Hațeg.

D.G.A.A. HUNEDOARA — DEVA

Organizează licitație publică pentru spații, 
situate în Hunedoara, str. 9 Mai, Ia data de 30 
mai 1917.

Relații suplimentare la tel. 218555.

SOCIETATEA COMERCIALA FAVIOR » 
BLANURI VIDRA S.A. ORAȘTIE

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, vinde prin li" 
citație, în fiecare joi, ora 12,00, mijloace trans" 
port, utilaj agricol etc.

Relații suplimentare Ia sediul societății, tel. 
641560 — interior 336.

CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (iei. £
716926). -

• BRAD, strada Republicii (tel. | 
650968), la sediul S.C. „MERCUR":

• ORAȘTIE, la chioșcul de lângă mar £

S.C. CASIAL S.A. DEVA

VINDE LA LICITAȚIE

1. Mi-Ioace fixe scoase din funcțiune conf. 
Legii 15T994.

Listele se pot consulta Ia sediul societății.
2. Autoturism Dacia 1300 — scos din func

țiune conf. Legii 15/1994.
Preț de pornire licitație: 4 800 000 lei 

(inclusiv TT A).
Taxa de participare la licitație de 50 000 

. lei și garanția de participare de 10 Ia sută din 
J prețul de pornire se vor depune la casieria so‘ 
/ cietății anticipat până la data licitației.
> Licitația va avea loc în fiecare zi de luni 
' ora 10,00, a lunilor mai și iunie până la lichi- 
\ darea pozițiilor scoase Ia vânzare.
) Informații și înscrieri la sediul societății 
l sau la telefoanele nr. 054/213140, 05'/213141, 
l 054/213142, int. 270, 154, 203 serviciul me1 

cano — energetic.
I------------------------------------------------
j S.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA

\ Cu sediul in Hunedoara, str. Piața Iancu 
de Hunedoara, nr. 1.

Organizează licitație in data de 19. 06. 
1997, ora 11,00, la sediul Direcției Tehnice Dez" 
voltare Mecano — Energetice din cadrul So" 
cietății pentru închirierea unui spațiu în su
prafață de 36 mp din incinta Centrului de Cal
cul Hunedoara.

Relații suplimentare se pot obține Ia tel. 
054—716121, interior 2526 — Serviciul Mecanic 
— Biroul Plan sau 1040 — Direcția Admi
nistrativă.

Documentația de licitație se pune Ia dispo
ziția eventualilor doritori, de Ia Serv. Mecanic.

T T . ....

I
4 . Ii Abonament la ziarul ;

CUVÂNTUL LIBER" | i4

I
I
I•
I
j RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 5 000 j
’ FII? I F.l /T TTM A rtliiG fuvoln nnctffilo

I*
I
A

I*
I«.
II
| la factorii poștali — numai cu bani *n nnme*
A - * —‘ _

IA
I
I
IA
I*i

II

„Cuvântul liber” este cotidianul ce) mal | 
apropiat de dumneavoastră. *i«ptupiat uc uiziiriivdvuumia,

Abonamentul rămâne în continuare calea I 
cea mai avantajoasă de procurare i ziarului.'SI

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA- I

laxele poștale.DE LEI/LUNA plus 
Avantajul abonamentuh' <

de 11 exemplare primite gratuit 
față de cumpărarea cu bucata.

NU UITAT1: REINNC H VA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", 
dacă nu aveți abonament, solicitați 

J rilor poștali să vă facă.
, FOARTE IMPORTANT ’ Abonamentele | 
» se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și *

4

este evident, | 
pe lună, | 

ABONA- S
Iar I 

facto- j

rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira* 
ment. Relații la telefon 21 30 07.

RAMANETI CU *o»!
R.A.G.C.L. DEVA ANUNȚA

Ștrandul R.A.G.C.L. Deva s-a deschis 
începând cu data de 17. 05. 1997.

Tarifele practicate:
— 3 000 lei adulți;
— 1 000 lei copii, elevi, studenți.

T7 - • T

I 
I 
I
I 
I
I
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Dezvoltarea regională — 
intre deziderat și realitate

[ (Urmare din pag. I)

sfera teoriei la practică, 
pentru că românul de rând 
S-a cam săturat de povești 
și de promisiuni, dorind 
ea sacrificiul pe care 1 a 
acceptat să nu devină o 
jertfă perpetuă și zadar- 
hicăt. Deoarece realitatea 
economică, în lipsa unor 
programe clare de dezvol
tare (sa făcut aprecierea 
că pachetul de legi pro
mise de atâta vreme de 
guvernarea actuală a de
venit, probabil, un balot 
enorm ce nu mai poate fi 
(ridicat și înfățișat elec
toratului — n.n.), este per
cepută cu multă îngrijo
rare și nedumerire, oa
menii încep să .și piardă 
răbdarea și, presați de 
nevoi, griji și neajunsuri, 
trec la aciiuni hotărâte de 
protest, mecanismul tri
partit de dialog între gu
vern, patronat și sindicate 
funcționând doar în situ
ații dure, împinse la ex
trem, când coarda se în
tinde prea mult și oamenii 
nu mai pot suporta scă
derea dramatică a nivelului 
de trai. în legătură cu 
terapia de șoc sa subli
niat că ea are efecte po
zitive doar atynci când se 
aplică pe termen scurt, 
constituind cea mai simplă 
dintre soluții. Soluția reală 
nu este alta decât terapia 
fermă, care urmărește să 
îmbine restrângerea ac
tivităților neeficiente cu 
stimularea activităților efi
ciente, în condițiile econo
miei de piață. Ca urmare, 
politica bugetară se cere 
să fie bine corelată cu 
celelalte politici, asumân- 
du-și și funcția de dezvol
tare atât de necesară re
lansării economice șl pro
tejării interesului național.

Revenind la dezvoltarea 
regională, s-au făcut refe
riri la faptul că în țară 
sunt create serioase dispa
rități în privința dezvol
tării între diferite zone 
geografice, existând unele 
județe cum sunt Botoșani, 
Vaslui ssau Giurgiu, relativ 
sărace, comparativ cu 
celelalte, la fel cum popu
lația zonelor Deltei Du. 
nării și Tării Moților în
tâmpină serioase dificul
tăți in privința nivelului 
de trai Se înțelege, fără 
îndoială eă in condițiile

restrângerii consumului, în 
primul rând a consumului 
productiv, efectele de di
ferențiere vor fi și mai 
accentuate, dezvoltarea re
gională prezentând astfel 
și un interes strategic deo
sebit. Fără a se face și 
alto precizări legate de 
iniște proiecte clare, s-a 
vorbit despre o posibilă 
dezvoltare regională în 
cazul județelor Hunedoara, 
Arad și Timiș, având in 
vedere dezvoltarea secto
rială a unor ramuri de 
producție și armonizarea 
programelor, astfel încât 
să existe piețe de desfa
cere pentru toate produ
sele realizate. De aseme
nea, s-au făcut trimiteri 
la specificul Văii Jiului 
și municipiului Hunedoara, 
aici restructurarea impu
nând și găsirea unor al
ternative de reconversie a 
forței de muncă. Ga o po
sibilă ofertă, s-a amintit 
despre intenția de a or
ganiza, la nivelul jude
țului nostru, formarea for
ței de muncă necesare 
în meseriile legate de ex
ploatarea lemnului, re
nunțând astfel la aduce
rea acestuia din alte zone 
ale țării.

Viziunea locală șl re
gională de dezvoltare, care 
este agreată și prin pro
gramele susținute de or
ganismele financiare in
ternaționale, arc, firește, 
nevoie de resurse buge
tare, contribuabilii nepu- 
tând asigura finanțarea 
investițiilor ce trebuie fă
cute pentru a nu se bloca 
dezvoltarea. Dar — s-a 
evidențiat în intervenții — 
succesul reformei în dome
niu nu este posibil decât 
printr-o politică de asa
nare economică și de sta
bilizare a fenomenului mo
netar, cu implicații asupra 
politicii privind reforma 
piețelor financiar — ban
care și dezvoltării capita
lului autohton, concomitent 
cu atragerea investitorilor 
străini. Foarte important 
de subliniat este că tre
buie să fie schimbată ra
dical și optica despre a- 
gentul economic, care să 
nu mai fie privit perma
nent ca un potențial infrac
tor, predispus numai Ia 
corupție și evaziune fis
cală, ci el trebuie văzut 
ca un bun colaborator, 
care-și onorează obligațiile 
față dc stat și de buget.

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă patru ca
mere, două băi. 350 000 000. 
Tel. 620535. (5219)

• Vând urgent aparta
ment 2 camere, blocul 2, 
sc. D, ap. 2, N. Bălcescu, 
Deva. (0184415)

• Vând dozator sucuri
3 capete tip Cornelius. 
Informații 221919 sau 
623545. (5239)

• Vând mașină erbici-
dat, cultivator. Hunedoara, 
tei 715026. (5206)

• Vând casă cu grădină 
Brad, tel. 220318, 231060.

(5227)

• Vând urgent aparta
ment trei camere în Deva, 
str. Progresului, bl. 1, etaj 
2, ap. 15. Informații la 
domiciliu. (5234)

• Vând apartament trei
camere, str. Mihai Vitea
zul, tel. 216216, orele 16— 
22. (5235)

• Vând apartament două 
camere ultracentral, tel. 
616016, după ora 16. (4407)

■ Vând mașină de în
ghețată stradală, două ca
pete, germană, tel. 058/ 
824040. (4410)

• Vând un malaxor pen
tru pâine, construiesc cup
toare pâine, tel. 222255, 
Sibiu, șau 440842. (5244)

• Vând casă gaz, apă,
canalizare, curte, grădină. 
Deva, tel. 614648. (5245)

•Vând urgent autoturism 
Opel Rekord 2000 înma
triculat, inclusiv toate pie
sele de schimb. Tel. 731567, 
după ora 17. (5246)

• Vând apartament trei
camere parter Gojdu, po
sibilități privatizare. Tel. 
229820. (5248)

• Vând șl montez par
brize toate tipurile, Deva,

str. Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075, 225077. (4411)

• Vând casă trei camere,
baie, gaz, 3 focuri, cana
lizare. Deva, str. Vlahuță, 
13, tel. 214864. (5249)

• Vând colțare și cana
pele cu fotolii mâna a 
doua, import Germania, 
Tel. 231443, zilnic după 
ora 16. (5255)

• SG Prodsercom SRL
Deva, str. A. Șaguna, 2, 
vinde faianță albă cu 30530 
lei /mp. (9596)

• Vând tablou icoană 
pe’ sticlă preț negociabil. 
Informații tel. 614841.

(4413)
• Vând bibliotecă, ca

napea, fotolii, frigider, bi
rou, mașină scris, mașină 
calcul, sterilizator infraroșu, 
lampă infraroșu, ușă ca
meră. Tel. 612749. (4412)

• Vând urgent biblio
tecă, covor persan, masa, 
canapea, bicicletă. Tel. 
223071, după ora 17,

(4414)
• Vând convenabil Tv 

color și alb-negru. Infor
mații tel. 612714.

• Vând combină frigo
rifică „Arctic" (nouă). 
Tel. 211512.

• Vând Fiat „Ritmo" șl 
caroserie completă. Infor
mații Chișcădaga, nr. 121, 
tel. 628503.

• Vând casă 4 camere,
garaj, str. Horea, nr. 8, 
Simeria. (184616)

• Vând casă, gaz, apă
curentă, grădină. Spini, 
nr. 21, tel. 054/716165, 
după 16,00. (184615)

• Gooperativa „Presta
rea" Simeria organizează 
în data de 23. 05. 1997, ora 
10, licitație pentru două 
spații. Informații tel. 
660281. (5243)

• Vând apartament trei 
camere, cu îmbunătățiri.

Barieră abuzivă
Duminică, 18 mai ax., 

devenii cure au dorit să 
«asii la iarbă verde în 
zona Muncclului au avut 
surpriza ca la Vețel, în 
apropierea stației de auto
buz din sat, să întâlnească 
o barieră abuzivă, peste 
șosc-a. Blocajul a fost or
ganizat de mai mulți să . 
teni care spun că turiștii 
ile distrug pășunile. în țir- 
mu sesizării Poliției mu

nicipiului Deva, un echipaj 
al acesteia s-a prezentat 
la fața locului, unde a 
dezamorsat starea de fapt 
creată. De menționat că 
bariera abuzivă a fost 
instalată peste un drum 
public, fără ca cetățenii să 
aibă acest drept. Eventua
lele nemulțumiri ale săte
nilor se pot rezolva pe 
cale legală, după caz. (C.P.)

J SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
i DEVA
! Strada Aurel Vlaicu, nr. 25, tel. 211773, 
| ține
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I
i
I*
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UCTTATte PUMJC A ■
pentru exploatarea ierbii de pe digurile > 

Batiz — Simeria — Ilia — Săcămaș — Brâznic J 
și Gelmar — /

La sediul formației Deva, din str. C.A. 
Rosetti, nr.
la sediul formației Ilia din str. T. Vladimirescu, - 
nr. 2 pe ziua de 27 mai a.c., ora 10, la sediul | 
formației Orăștic, din str. Progrcstilui, nr. 60 ; 
pe ziua dc 28 mai a c., ora 10.

/

— Aurel Vlaicti, (lupă cum urmează: i 
i r------Deva, din str. C.A. !

'. 9, pe ziua de 26 mai a.c., ora 10, | 
.• • r». -WT1 -»• • J ’

Orăștie, informații tel. 
642269. (4334)

• Vând apartament cu 
două camere în municipiul 
Brad. Informații după ora 
18. Tel. 058/775418. (4107)

• Vând abricht Hune
doara, B. St. Delavrancca, 
nr. 8, bloc J 1, ap. 43.

(5053)
• Vând Opel Record 

Diesel, 1984, neînmatricu
lat, 1900 DM. Tel. 232365.

(0184614)
• Cumpăr 400 țigle, 

tip Lugoj, din demolări. 
Preț negociabil, tel. 713487.

(5054)
• Vând apartament 4 

camere, central, îmbună
tățiri, 70 milioane lei. Hw 
nedoara, tel. 723140. (5055)

• Vând casă Zam, 203, 
apartament îmbunătățit, 
str. Scărișoara, bl, 34, sc. 
3, ap. 19, Deva. (8213)

ÎNCHIRIERI

• SE închiriază prin
lioitație 965 mp spațiu de
pozitare sau producție, în 
str. Garpați, nr. 90. Hune
doara, SG Retezatul SA, 
tel. 712166. (5052)

• închiriez rochii pen
tru mirese, modele deose
bite și accesorii. Orăștic, 
Primăverii, 19. (4313)

DIVERSE

• SG S & D & 4? Pro- 
dexim SRL Deva anunță 
intenția de avizare din 
punct de vedere al me
diului pentru depozitul en 
gros din str. Tribunul So
lomon, nr. 1 B. Sesiză’ri 
și reclamații la APM Deva.

(5254)

• SG Modex ZiZiana
Impex SRL Simeria cu 
sediul în Piața Unirii, 
bl. 6, .ap. 10 depune docu- 
imentațlic pentru Magazi
nul Ziziana, situat în Piața 
Unirii la parterul bl. 2 
spre avizare din punct 
de vedere al mediului. 
Orice sesizare sau recla. 
mație se va depune la 
APM Deva în termen de 
15 zile de la publicarea 
anunțului. (5250)

• SG Runi Gomplcxcom
SRL Brad anunță că a 
depus la APM Deva docu
mentația pentru obținerea 
autorizației de mediu 
pentru: magazin în Brad, 
str. Dacilor, bloc 13, parter 
și magazin în Barza, str. 
Berzei, localitatea Crișcior. 
Informații se obțin Ia 
APM Deva. în termen do 
30 de zile dc la publicarea 
anunțului. (4105)

OFERTE 
DE SERVICH

• SG Gef Facilities SRL 
angajează agenți comerciali 
posesori permis conducere, 
condiții foarte avantajoase. 
Informații tel. 230930.

(4408)

• Societate particulară
dc construcții - angajează 
urgent zidari, faianțari. In
formații la tel. 616795, în
tre orele 7—15. (5212)

• Efectuez transport 
marfă, capacitate 5 tone. 
Tel. 225148.

• Societate comer
cială angajează în 
condițiile legii con
ducător auto profesio
nist. Informații la tel. 
212846, după ora 18.

(5252/53)

• Angajăm bucătari și 
ospătari. Informații tel. 
611918. (4332)

WERDER]

• Pierdut carnet șomaj 
pe numele Leahu Cristian, 
Brad. îl declar nul. (1108)

DECESE
• Diriginta, elevii clasei 

a XH-a E d° la Liceul 
Teoretic „Traian" Deva, 
împreună cu părinții a- 
cestora, sunt alături de 
Cristina Lăzurcă, în mo
mentele grele ale despăr
țirii de iubita sa mamă,

LAZURCA elena 
trecută prematur în eter 
nitatc.

Transmitem sincere con
doleanțe .^familiei îndure , 
rate.

• Gu nemărginită durere 
salariatii Sucursalei mi
niere Brad sunt alături de 
familia îndoliată a celui 
care a fost

ing. IOAN POl’A 
om de o deosebită noblețe 
sufletească, bun coleg și 
ales caracter. Fostului nos
tru director, un ultim și 
pios omagiu. Dumnezeu 
să-l odihnească. (4106)

• Familia și rudele 
apropiate anunță cu 
profundă durere în
cetarea prematură din 
viață după o grea su
ferință a celui care a 
fost

IOAN ROMAȘCl, 
înmormântarea astăzi 
20 mal, ora 14, de la 
Gapela Gatolică Deva. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (5262)

• Gu adâncă durere 
anunțăm că s-a stins 
din viață omul de-o 
aleasă noblețe sufle 
tească
GAȘPAR FRANCISC 
în vârstă de 71 ani. 
înmormântarea mier
curi, ora 16,30 Eszter- 

-gom. Familiile Varișa 
șl Savu. (5376)

SÂNTE DEUX INTERNATIONAL 
HUNEDOARA

Cu sediul in Hunedoara, strada Ciprian 
nr. 2, apartament 11, parter.

Angajează prin concurs
• ASISTENTA MEDICALA;
• INGINER MECANICA FINA (sau auto’

- matizări).
| Relații la sediul firmei sau Ia tel. 231603.
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FcURSUL VALUTAR’]
! 19 MAI I

Ia 1 dolar SUA 7083 Ici!
• 1 marcă germană 4181 lei I

i • 100 yeni laponezi 6097 lei.
• 1 liră itertină 11613 lei |
• 1 franc elvețian 4983 Ici .

1 • ‘ franc francei 1241 Ici]
• 100 lire italiano 424 leii

Cursurile incluse în această listă au Za bază I 
cotafii ale societăților bancara autorizata să ejea- I 

ICueze operațiuni pe plata valutară. Prezenta Hstă nu I 
'implică obligativitatea utilizării cursurilor in Iran- I 
i îcțil efectiva da schimb valutar yî înregistrări con- • 
labile. __ I

• —— ' — • t >

ANUL IX • NR. 1888 • MARȚI, 20 MAI 1997


