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LIBER
„Reazemele relansării turismului românesc

se numesc privatizare și legislație44
REp.: Die manager, cum 

despre turism se poate 
spune că este mediul 
d-voastrâ cel mai familiar, 
dat fiind activitatea 
cursă lungă avută în 
meniu, v aș întreba, 
deschiderea discuției, 
este maladia ce țintuiește 
în nevolnicie detenta tu
rismului românesc spre 
strălucire și profit?

D.C.: în rețeta neferi
cită a degradării rapide 
a turismului nostru stau 
laolaltă, ca ingrediente — 
factori negativi, o stare 
deplorabilă â infrastruc
turii, pauperizarea gene
rală și lipsa oricărei o- 
rientări sau strategii 
corecție și reabilitare, 
mult, punerea lupului 
ministrator la oi prin 
cedura locației de

de 
do., 

în 
care

de 
Mai 
ad- 
pro- 

gesti-

Prefectul
vizită

lîn perioada 24—30 mai, 
prefectul județului 
doara. dl. Pompiliu 
lan, se află într-o 
oficială în Canada, 
vitația Companiei 
briei Resources Ltd". Dl. 
Budulan este însoțit de 
directorul general al RAG 
Deva, dl. Nicolae Stanca, 
secretarul de stat în Mi.. 
nisterul Industriilor și Go- 
merțului, dl. Nicolae Stăi- 
culescu, iar din partea 
președinției României de

Hune- 
Budu- 
vizită 

la in- 
„Ga-

unc. s a dovedit, în tu
rism, devastatoare. Prin 
Ordinul 51 din 1993, fos. 
tul ministru PDSR al tu- 

. rismului, dl Agaton, dis
punea, la modul lmpera-

nefericită, gestul e tardiv. 
Peste 60 la sută din pa. 
trimoniul turistic româ
nesc suferă de un grad 
avansat de distrugere.

REP.: Die manager, e

Dialog cu dl DUMITRU COZAN — 
manager la S.C. „Rusca" S.A. Hunedoara

tiv, trecerea în locație dc 
gestiune a unităților din 
turism pe termen, atenție! 
nelimitat sau cel puțin pe 
10 ani. Timp suficient 
pentru falimentarea unui 
activ turistic în vederea 
achiziționării ulterioare 
contra unor sume derizo
rii. Chiar dacă astăzi se 
recunoaște că locația de 
gestiune a fost o soluție

clar, răul a fost făcut. 
Care considerați că ar 
fi pârghiile pe care tre. 
buie acționat pentru rea., 
bilitarea 
economic, 
important 
dacă avem 
tențialul natural de care 
se dispune?

D.C.: După cum spuneți 
răul a fost făcut. Dar el

acestui sector 
deosebit de 
în România, 

în vedere po-

nu a căzut dintr.o dată, 
ci treptat, din etapă în 
etapă. De aceea, procesul 
invers, de ieșire la lumină, 
necesită timp și răbdare, 
cerând, însă, o bază, un 
reazem, pe care să poată 
evolua. Reazemele relansă
rii turismului românesc 
se numesc privatizare și 
legislație. Prima conferă 
o armonizare a interese
lor benefică pentru acti
vitatea de turism iar al 
doilea ciarifică și prote
jează afacerea în turism, 
adânc afectată de matra
pazlâcurile ultimilor ani.

REP.: Referindu-ne acum 
strict la „Rusca" S.A., 
se poate spune că ceasul

ADRIAN SALĂGEAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Hunedoarei se află în
oficială în Canada

stat. dl. A...

a se con..

consilierul de 
drian Șerbu.

Principalul scop al vi. 
zitei este de 
tinua negocierile cu pri
vire la încheierea contrac
tului dc înființare a unei 
societăți mixte în dome
niul mineritului, între 
RAC Deva și Compania 
„Gabriel Resources Ltd". 
In program mai sunt cu
prinse întâlniri cu minis
trul resurselor naturale 
din Ontario și premierul 
Regiunii Ontario, primarul

orașului Toronto și vizita
rea Centrului de Tehnolo
gie Energetică și Minieră 
din localitate

La finalul vizitei în 
Canada este programată o 
conferință de presă, prilej 
cu care 
noscute 
nici în 
cum și 
afaceri 
mează dșoara Claudia Bc- 
dea, consilier al prefec
tului.

SORIN BLADA

vor fi făcute cu. 
progresele Româ- 
ultimii ani, pre. 

oportunitățile de 
din țară, infor-

Un senator
hunedorean
observator la
alegerile din 

Algeria
Senatorul Constantin 

Blejan (FNL) va fi pre
zent, în perioada 28 mai 
— 8 iunie, în Algeria, cu 
ocazia alegerilor parla
mentare ce vor avea Ioc 
în 5 iunie. Dl Blejan este 
delegat ca observator din 
partea Senatului României. 
Fondurile necesare depla
sării sunt asigurate de 
ONU, ne. a deelarat parla
mentarul hunedorean.
(S.B.)

Cunoașterea de sine
Este uimitor cât de 

puțini pași a făcut omul 
pe drumul cunoașterii de 
sine, în pofida răstimpu 
Iui atât de lung de când 
acest îndemn a fost în 
scris pe frontispiciul tem 
plului de la Delfhi. Furat 
de mirajul unor perfor
manțe adeseori fără de 
glorie și de perspectivă, 
el, omul, s. a angajat mai 
mult în cercetarea unor 
fapte exterioare ființei 
sale, lăsând cunoașterea 
de .sine printre ultimele 
lucruri la care ar mai fi 
trebuit să se gândească. 
Am putea spune că dis 
tanțele cosmice sunt o 
nimica toată pe lângă 
cele care ne separă de 
înțelegerea cului propriu, 
a conștientului și incon 
știentului nostru. Socrate 
însuși ar tresări la nepă 
sarea și indiferența ur 
mașilor săi, cărora el le 
lăsase, prin maxima „Gu-

•
noăște„tc ~pe tine însuți", 
modelul și. liniile esențiale 
de investigare a ființei 
umane în genere. Ar tre. 
sări și ar descoperi cu 
uimire că mai trăiesc și 
astăzi aceiași sofiști mă 
runți din vremea lui, care 
pretind că știu totul și 
care declară că realitatea

o 
în 

înțeleg 
Căci 
sine

este numai așa cum 
văd ei și nicidecum 
felul în care o 
și o explică alții, 
a tă cunoaște pe
înseamnă, înainte de toate, 
a ști să ți fixezi singur 
câmpul și limitele corn 
petenței, dovedind în toate 
împrejurările atât de ne 
cesarul simț al
și al echilibrului. Cunoaș. 
terea de sine reprezintă 
starea în care putem să

măsurii

SABIN SELAGEA

(Continuare în pag. o 2-a}

31 MAI — ZIUA MONDIALĂ FAR A FUMAT
u

Consecințele tutunului
asupra

Creșterea enormă pe 
plan mondial a numărului 
de îmbolnăviri și decese, 
prin cancere pulmonare și 
boli cardio — vasculare, 
a determinat căutarea u.. 
nei explicații a cauzelor 
care favorizează și chiar 
determină această stare 
de lucruri. Unul din fac 
torii către care a condus 
studierea diverselor ca 
zuri de îmbolnăvire a fost 
și tutunul

sănătății
Fumul de tutun tulbură 

secreția sucului . gastric 
și prin iritația continuă a 
stomacului duce 
trite, la ulcere.

Ia gas
Abuzul

LABORATORUL 
PROMOVARE

DE 
A 

SANATATII Șl EDUCAȚIE 
PENTRU SĂNĂTATE ĂL 

I.P.S.M.P. DEVA
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CURSUL VALUTAR
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Dc re- 
socic.

obiect de 
producerea 

materiale 
de

acestea se 
„Damian

Dobra. Brutarul Ionel Suba asigura cu pâine satele comunelor 
Foto: ANTON SOCACI

cele 
acti., 

de

servicii.
nu. 

Corn.

FLASH!
mari so- 

Dșoara 
Bunea, res- 
privatizarea 
municipiului 
spunea că

Cele mai 
cietăți privat6. 
Maria Ana 
ponsabil cu 
la Primăria 
Orăștie, ne
cele mai importante so
cietăți comerciale private 
din localitate sunt 
care au 
vitatc 
bunuri 
prestări 
Printre 
mără

pany", „Veston", 
viera", „Domino 
vice", „Casy" ș.a. 
marcat că aceste 
tăti respectă cu rlguro.,
zitate legislația financl. 
ară. (Tr.B.)

• Pescuit ilegal. 
urma unui control spon 
tan efectuat vineri, 23 
mai a.c., pe Valea Mu ‘ 
reșului și Balta Brănișca, 
au fost depistate 12 per . 
soane care pcscuiau tic. 
gal în perioada cie pro 
hibiție. Pentru pescuitul 
în perioada interzisă 
pescarii au tost sancțlo. 
nați contravențional 
amendă. (C.P.)

• Cresc efectivele 
animale. în acest 
ment. cum am aflat de 
la dna Maria Licescu 
de îa Centrul agricol din 
localitate, țăranii din 
comuna Beriu dețin cir
ca 1770 bovine. 5750 oi, 
3300 porci. 350 de cai 
ș.'a. Numărul bovinelor 
este cu circa 200 mai 
mare decât cel al peri . 
oadei corespunzătoare a 
anului trecut, (Ir B l
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Brutăria din 
Dobra și Lăpugiu.
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privatizării a bătut și 
pentru această firmă?

D.C.: Din semnalele pe 
care le am, există certitu
dinea că optica, la nivel 
central, sa schimbat, e, 
xistând o voință reală 
de a se trece spre pro . 
prietatea privată, voință 
care a lipsit până acum. 
Există o listă de 53 de 
societăți comerciale din 
turism qu capital majori . 
tar de stat care. în unele 
cazuri pe structura lo-a„ 

„Reazemele relansării 
turismului românesc se 

numesc privatizare 
și legislație"

țiilor de gestiune, urmează 
să fie privatizate în scurt 
timp. Privatizarea se va 
face prin ofertă, asigurân . 
du se egalitatea șanselor 
pentru investitori. Rusca 
SA se găsește a doua pe 
această listă. FPSul vân
zând 40 la sută din pa. 
chetul total, de 70 pro. 
cente, de acțiuni deținut. 
Dacă ofertantul este in . 
teresat el poate achiziționa 
mai multe acțiuni, putând 
deveni acționar majoritar.

REP.: Vorbeați înainte 
de necesitatea unei legis. 
lății adecvate în turism. 
Ce așteptați de la această 
legislație?

D.C.: Vidul legislativ e- 
xistent datorită absenței 
unei legi a turismului a 
prilejuit, nu o dată, abu . 
zuri și ilegalități. Nu vă 

dau alt exemplu decât 
cel al Ruscăi S.A. Prin 
abuzuri, făcute la nivelul 
fostelor guvernări, SO la 
sută din suprafața de te« 
ren aferentă cabanei noas
tre de la Cinciș a fost 
pusă în posesia unor per
soane, nume sonore, dar 
care niciodată n .au avut, 
prin strămoși, proprietăți 
acolo. Pe lângă faptul 
că totul este ilegal, edi. 
ficiile construite pe acele 
terenuri, tn lipsa canali. 
zării adecvate, poluează 
copios apa lacului Cin . 
ciș, sursă de alimentare 

cu apă potabilă pentru 
mai multe localități. Alt. 
fel ar fi stat lucrurile 
dacă ar fi existat o lege 
a turismului care să ne 
protejeze patrimoniul în 
totalitatea lui. După pă
rerea mea acest act legis . 
lativ de primă importantă 
ar trebui să clarifice si
tuația patrimoniului tu. 
ristic, dând o dimensiune 
reală și fără echivoc a 
bazei materiale de la care 
se pornește. Apoi, stipu- 
lările legii trebuie să fur
nizeze protecție și sprijin 
manoperelor în turism, iar 
acolo unde este cazul, 
legea trebuie să elimine 
amatorismul sau reaua in. 
tenție în prestațiile spe
cifice, încurajând doar 
întreprinzătorii ce dove- 

dese o chemare reală 
spre acest domeniu
, REP.: Cum întrezăriți 
viitorul firmei pe care o 
conduceți?

D.C.: Desigur oricine
face turism visează, cel 
puțin din când In când, 
la administrarea unui ho
tel sau obiectiv turistic 
echipat la vârf. A devenit, 
în alte părți, ceva obiș. 
nuit, ușa acționată de ce
lula fotoelectrică, automa. 
tul destinat scoaterii ba
nilor din contul personal 
sau salonul de saună. Fi.. 
rește aceste dotări sunt 

expresia directă a unui anu
mit nivel de trai, spre care 
tindem și noi dar care 
este încă departe. De a. 
ceea prin investițiile fă
cute, materializate în e- 
chiparea unor camere cu 
televizoare color noi, len.. 
jerie de damasc nouă, 
frigidere, termostat pentru 
reglarea temperaturii am
bientale după preferință, 
zic că putem satisface pre . 
tențiile clientelei. La nivel 
macro, am investit într,.o 
centrală termică proprie, 
o centrală telefonică asis
tată informatic, obiective 
care rafinează sensibil 
cheltuielile firmei. Bine. 
înțeles că pe lângă aceste 
facilități care cer bani, 
am impus personalului să 
dea dovadă de profesiona. 
lism, serviabilitatea fiind 
la ea acasă la Rusca.

In orașele mici*
se poate, In cele 

mari nu?
Recent, Consiliul local 

al orașului Uricani a ho
tărât vânzarea către ac
tualii chiriași a așa ziselor 
spații cu altă destinație de 
la parterele blocurilor. 
Hotărârea locală a fost 
luată în baza Hotă ării 
de Guvern nr. 389/1996 
modificată, și astfel. Con
siliul local și a creat re
sursele financiare pentru 
continuarea lucrărilor la 
blocul 13, cu 40 de apar
tamente, cu șansa ca 20 
dintre ele să fie term!. 
nate și repartizate anul 
acesta. Astfel, Consiliul 
local al unui mic orășel 
din Vale „a rupt gruma. 
zul“ unei dispute foarte 
aprige, în alte orașe, cu 
pretenția de orașe mari. 
In jurul acestor spații, 
însă, s-au învârtit și se 
Învârtesc multe interese 
personale, meschine. ale 
celor ce dețin pâinea și 
cuțitul Unii au hotărât 
ca aceste spații să fie 
vândute nu celor car® de 
câțiva ani desfășoară ac
tivitate socială In ele, 
alții investind milioane, 
ci „celui care dă mai 
mult“ Cui ? Căci licitații 
'trucate .la care participă 
cine vrea și câștigă cine 
trebuie, s .au mai văzut. 
Și culmea. In astfel de 
situații, se bate monedă 
forte pe interesul comu . 
nității. îl doare n cot 
de interesele comunității 
pe cel ce bagă în buzuna. 
rul propriu milioanele ne
cuvenite, spre a aranja 
ca lucrurile să iasă așa 
cum dorește cineva. Asta 
în cazul când nu este chiar 
el cel care a pus ochii pe 
un spațiu. în folosul SRL- 
ului fiului sau al soției.

ION CIOCLEI

Consecințele tutunului 
asupra sănătății

(Urmare din pag. 1) 

de tutun îmbolnăvește, de 
asemenea, aparatul car 
ciio — vascular și modifică 
însăși compoziția sângelui. 
Toate acestea provoacă 
tulburări grave de iriga
ție la nivelul mușchiului 
cardiac, în țesuturi, ' în 
creier, fumătorul începe 
să sufere de angină pec. 
torală, fiind predispus in
farctului miocardic.

O altă boală datorită in
fluenței dăunătoare a tu 
tunului asupra vaselor de 
Sânge este arterita. A— 
ceasta provoacă grave tul. 
burări în irigarea cu sân . 
ge ■ extremităților, ma
nifestate prin senzații 
de arsură, modificări de 
-uloare (alternanță de 
roșeață și paloare) la ni
velul degetelor, sensibili.. 
tate exagerată la frig 
șî la oboseală. Cu timpul, 
tulburările circulatorii se 
agravează datorită strâm
torării progresive a arte
relor din regiunea respec
tivă și pe extremitatea 
bolnavă apar zone de 
gangrenă, care pot duce 
la amputarea chirurgicală 
a unei părți mai mult 
sau mai puțin întinse 
din membrul afectat. To
xicitatea tutunului deter
mină perturbări ale unor 
glande cu secreție internă, 
cum sunt: glanda suprare
nală, glandele sexuale etc. 
In fine arborele respira, 
tor al fumătorului fiind 
continuu iritat, cu timpul 
se instalează bronșita ta. 
bacică. un proces cronie 
inflamator, care provoacă 
o secreție muco — puru
lentă permanentă, o tuse 
iritantă, obositoare.

Analiza chimică a fu
mului de tutun a arătat 
că acesta conține un nu
măr de hidrocarburi a 
căror acțiune cancerigenă 
a fost demonstrată. In 
plus, în fumul de țigaretă 
există substanțe care par
ticipă la producerea can
cerului pulmonar și alte 
tipuri de cancer. cum 
sunt: cancerul mucoasei 
cavității bucale, al lariru 
gelui și esofagului, al fi
catului.

Deci, care sunt „bene, 
ficiile" pe care fumătorul 
le culege de pe urtna tu
tunului? Oboseala. cere 
capătă cu timpul un ca
racter cronic, tulburarea 
poftei de mâncare, redu
cerea apetitului sexual, 
incapacitatea de a mai 
depune efort susținut da
torită tulburărilor de iri
gare a creierului, scăderea 
oxigenării sângelui, obo
seala inimii, scăderea for
ței musculare ș.a. Perspec
tivele? Invaliditate ți 
scurtarea vieții prin bron
șită cronică, angină pec
torală și infarct miocardic, 
arterită, cancer.

în fiecare an Organiza
ția Mondială a Sănătății 
dedică un alt mesaj zilei 
de 31 Mai — ZIUA MO’ 
DIALA FARA fumat, 
menit să atragă atenția 
asupra riscurilor legate 
de consumul de tutun și 
să încurajeze guverne, co
munități, organizații, gru
puri șl individualități la 
acțiuni de îngrădire cât 
mai eficiente a practicării 
fumatului, în special în 
rândul tinerilor.

Ziua de 31 Mai 1997 
are un mesaj care chea
mă toate sectoarele sociale 
să-și conjuge forțele sub 
deviza „Toți uniți pentru 

o lume fără tutun“.

Cunoașterea de sineI
(Urmare din pag. I)

facem deosebirea între
adulație slugarnică și 
respect dezinteresat, între
calități închipuite și me 
rite recunoscute, între
veleități egoiste și răs
punderi încredințate, evi 
tănd astfel șirul atâtor 
drame care lasă în sufle 
tele celor din jur cică 
trice nu de puține ori 
rămase neînchise pentru 
toată viața. Dacă ne .am 
cunoaște mai bine, am 
respinge exclusivismul de 
opinie, spiritul egocentric 
și megalomanie și am 
cultiva respectul față de 
viziunile și gândurile ce . 
luilalt, față de convingerile 
și credințele divergente 
ale aproapelui nostru. 
Până nu de mult, bună . 
oară, am visat și am do 
rit cu orice preț democra
ție, r.m tânjit după ea 

și am invocat o mereu, 
dar acum, cend avem în 
față această, realitate, îi 
contestăm mecanismele, 
instituții!» ș. regulile ei 
firești, necesare și . gene,, 
ratoare de mari speranțe. 
Patimile și nebuniile 
contestatoare merg intr- 
atât, încât până și prie 
tenul de o viață devine 
un proscris al sufletului 
nostru, de îndată ce aflăm 
că are o părere diferită. 
Și, în sfârșit, cunoașterea 
de sine i ar ajuta pe 
mulți titulari vremelnici 
de funcții și răspunderi 
să înțeleagă că viața do 
meniului și a instituției 
lor nu începe și nu se 
încheie o dată cu ei, că 
fiecare preia și lasă în 
urmă o zestre cât de mo 
destă asigurând acea o- 
biectivă și necesară 
continuitate de experiență 

. și valori.

MIERCURI, 28 MAI

C TVR I J
6,00 România: ora 6 fix!; 

8,35 Un bunic fericii (s); 
9,05 Misterele S.P. (rj; 
10 00 Știri; 10,05 Video
lexicon; 11,05 Cântec de 
lume; 11,40 Orizonturi 
culturale; 12,00 Știri; 12,05 
Șeicul (r); 12,55 Ritmuri 
muzicale; 13,05 D.a.; 13,30 
Scena (r); 14,00 Știri; 14,10 
Muzica pentru loji; 14,35 
TVR lași; 15,00 TVR Cluj- 
N.; 16 00 De la o zi la 
alta; 17,00 Știri; 17,10 
Gesturi mici pentru oameni 
mari; 17,40 Magazin spor 
tiv auto — moto; 18,30 Re
flector; 19,05 Lupii aeru
lui (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Vaya Con Dios; 21,20 Fot
bal; 23,25 Jurnal;

C TVR 2 ]
7,00 TVM; 8,00 Berlin 

(do}; 8,30 D.a.; 9,00 Ora 

de muzică; 10,00 Lumină 
din lumină (r); 11,00 Lu
mea — altfel decât o știm 
(do); 12,20 Punct de în
tâlnire; 12,40 Tenis (s); 
13,10 Savannah (r); 14,00 
Transfocator (r); 14,30 A- 
merica sălbatică (r); 15,30 
De lingua latina; 16,15 
Secretele nisipului (s); 17.10 
Tribuna partidelor parla
mentare; 17,35 Șeicul (r);
18,30 Emisiune în limba 
maghiară; 20,00 Arte vi
zuale; 20,30 Ziua de mâine; 
21.05 Credo; 22,05 TVM 
Mesager.

tPRa-TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne. 
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 Forfa dra
gostei (r); 41,15 Spitalul 
de urgentă (s); 12,00 Acca- 
pulco Heat (s); 12,55 Știri; 
13,00 Double Jeopardy (f); 
15.00 Matlock (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit; 16,45 
Forja dragostei (s); 17,30 

Război în viitor (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri, 
18,35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi (cs); 
20,00 Puterea iubirii (dra
mă); 21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viata ca 
în filme (s); 23,00 Știri;
23,30 Fajă-n față cu llie 
Șerbănescu.

(PRO-TV-PEVq)
6.15—7,00 F.s. ,,Vâna1orul 

de oameni" (r); știri locale; 
10,00—10,30 Desene ani
mate; 15,00—16,00 F.s. „Vâ
nătorul de oameni"; Di
vertisment sportiv; 21,50— 
22.00 Știri locale; 2,30— 
3,00 F.s. „Erotica".

(ANTENA 1]
7,00 Știri /Rev. presei; 

7,15 Văduva (r); 9,50 O* 
colul Pământului în 80 de 
zile (r); 10,20 Viața în 
trei (s); 11 00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații 
străzii (s); 13,00 Orașul 

ascuns (s); 14,00 Știri; 14,20 
Nash Bridges (r); 15,10 
Sparks (s); 16,00 Lumină 
călăuzitoare; 17,00 Știri; 

18,00 Ocolul Pământului 
în 80 de zile; 18,30 Totul 
despre Guvern; 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observator;
21.30 China, durerea mea 
(dramă); 23,05 Știri; 23,10 
Milionarii de la miezul 
nopții; 0,30 Kassandra (s).

(DEVASAT+)
7,00 Dulce ispită; 8,00 

Desene; 8,30 Provocarea 
naturii (doc.); 9,00 Când 
inima așteaptă; 9,30 Far 
macia de gardă 10,00 Pe 
apa sâmbetei (f); 11,30
Odiseea; 12,30 Brigada 
de șoc (s); 13,00 Accidente 
(f); 14,30 Videotext; 17,00 
Dulce ispită; 18,00 Desene;
18.30 Radical power (doc./ 
s); 19,S0 Când inima aș
teaptă; 19,30 Farmacia de 
gardă; 20,00 Dincolo de 
limite (f); 21,30 Odiseea;
22.30 Kelly (s); 23,00 Fri
gul tristeții (f).
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HANDBAL’
feminin 1 in a

O dată cu încheierea meciului de handbal femi
nin, Divizia B, seria a IV-a, dintre Videocolor Timi
șoara — Remin Deva, încheiat cu victoria devence- 
lor cu scorul de 30—23, tinerele handbaliste din o- 
rașul de la poalele Cetății s-au situat pe locul 2 în 
clasamentul final, ceea ce era să le aducă mult râv
nita promovare in D.vizia A I Fiindcă, după cum se 
știe, in urmă cu câteva site, 1LSA Timișoara, ce a 
ocupat primul loc in clasament, a trecut cu bine ba
rajul și a promovat in Liga Națională. Pentru acest 
frumos succes, merită felicitări conducerea Asociației 
sportive, antrenorii, prof. Ioan Mătăsaru și Horia 
Crișan, întregul lot de jucătoare, dar și sponsorul 

echipei, E.M. Vețcl. dnii ing. loan Torsan /director) 
și ing. Gh. Crișan, președintele asociației sportive, 
care s-au preocupat d'- asigurarea condițiilor de bu
nă pregătire șt antrenamente, deplasarea echipei la 
meciurile de afară. Nu în ultimul rând, le adresăm 
mulțumiri speetalărilor deveni ce au fost alături de 
echipă, incurajănd-o in mod sportiv in disputele din 
Sala Sporturilor din Deva și suntem convinși că vor

promovat in Divizia A!
veni în număr și mai mare la meciurile din Divi
zia.- A l

Ne face plăcere să informăm iubitorii handba
lului din Deva, că în continuare vor fi preocupări 
pentru întărirea lotului de jucătoare și deci crește
rea valorii echipei, atât de necesară în viitoarele con
fruntări cu formații cum sunt: CFR Craiova, Nitra- 
monia Făgăraș, Chimistul H Rm. Vâlcea, Apechim 
Pitești, fason Brașov. CSM Sf. Gheorghe, Textila Șe- 
beș, Artego Tg. Jiu, Marcelini Timișoara. Autonova 
Satu Mare, F.Z. Tricolorul Arad. Prima etapă se va 
desfășura Ia 6 septembrie a.c.

CLASAMENTUL FINAL
1. I.L.S.A. Timișoara 26 23 1 2 848—595 73
2. Remin Deva 26 19 1 6 705—556 65
3. Mareei ini Timiș. 26 15 1 10 698—647 57
4. Autonova S. Mare 26 13 3 10 712—681 55
3. F.Z. Trie. Arad 26 9 1 16 575—649 45
6. Nena Timișoara 26 7 3 17 593—655 43
7. Video color Timiș. 26 3 2 21 581—771 34
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Rezultate ! 
frumoase j

ale sportivilor hunedoreni i
De curând a avut loc 

la Sala sporturilor d'n 
Deva Campionatul Națio
nal de Karate Tradițio
nal pentru copii, juniori 
și tineret, zona Transil
vania. Au participat spor
tivi din orașele: Deva, Hu
nedoara, Cluj, Oradea, Bis
trița, Beclean, Timișoara, 
Arad Sportivii clubului 
„Heian" Deva au obți
nut următoarele rezultate:

i. HANZI MIHAELA, 
tineret (centura neagră 
I DAN), (tineret 19—21 
anik locul I kumite indi
vidual feminin, locul III 
— kata individual femei, 
locul III kata echipe fem. 
locul III — fukugo fem. 
2. TAMAȘ SZUSZANA 
(1 kyu — centură maro, 
16—18 ani, locui I kumi
te individual feminin, 
locui Ui — kaia indiv. 
fem., locul III kata echi
pe fem; locul IV — fuko

fem. 3. TEUCA LAV1NIA î 
(I kyu — centură moroi 1 
16—18 ani, locul III fu- J 
kugo fem., locul Ill — | 
kala echipe fem. (tineret), » 
locul 1/ — kata echipe I 
fem. 4. TANASE VALEN- ' 
TIN — centură neagră 1 | 
DAN, tineret (18—21 anil, J 
locul 1 kata individual > 
mase.; locuț II kumita I 
indiv dual mase., locui 1 J 
fukugo mase. 5. INDRES | 
IULIAN (centură neagră • 
1 DAN) tineret (19—21 I 
ani), locul IV kata in- . 
dividual mase.; locul 1 — I 
kumite individual mase. I 
6. BIJI MARIUS /centură > 
neagră 1 DAN), locul II I 
— kata individual mase., J 
locul III kumite indivi- | 
dual mase., locul 11 fu- • 
kugo mase. |

Toți cei șase sportivi , 
s-au calificat la Finala i 
de la București, din datele I 
de 20—22 iunie 1997. j 
Sportivii clasați pe k> I 
cui I s-au calificat la * 
Campionatul European | 
din Iugoslavia, din 23— • 
25 mai 1997 : HANZI |
MIHAELA, TAMAȘ SZU- J 
SZANA, TANASE VA- t 

LENTIN, 1NDREȘ IULIAN I 
și BUI MARIUS. Dar, j 
din cauza lipsei banilor, | 
nu au putut efectua de- ■ 
plasarea decât doi spor- ‘ 
tivi (!) la C.E. *

Iată de ce ar fi de do- • 
rit ca in sprijinul aces- 1 
tor sportivi să vină câți- I 
va sponsori din Deva. •

j Arbitrii și observatorii j 
i SEMIFINALA CUPEI R0 A* IEI i 

{Faza județeană (28 mai 1997)ț 
♦ * 
ț • CFR MARMOSIM SIMERIA — MIN. BARBA-1
* TENI. arbitri: Vasile Capotescu, Daniel Haidiner și ț. 
J Constantin Dănilă, obs. Visile Nemeș (se joacă pe
j terenul Constructorul Hunedoara).

•CONSTR. HUNEDOARA — CASINO ILIA, Lu-|
* cian Capră, Ttberiu Nistor și Daniel Lada, obs. Mir- f
* cea Sârbu (se dispută la Simeria).
* 7

i Campionatul județean i 
î (1 iunie 1997) |
î *
I • MIN. II GHELARI — FORESTA ORĂȘTIE, f 

■ț arbitri: Eugen Palko, Eugen Ambruș și Alin Țibichi. * 
4 • GLORIA BRETEA ROMANA — CIF ALIMAN 1

BRAD, Nicolae Pândărelu, Traian Melha și Daniel L
1 David, obs. Mircea Pădurean.

• VICTORIA DOBRA — RECOLTA BACIA, * 
ț Andrei Csîki, Claudiu Petric și Valentin Iacob. 7
* • SANTOS BOZ — GLORIA GEOAGlU, Daniel 
«Tirt, Gabriel Matei și Ciprian Socaci, obs. Marian i
2 Dima.
* • MECANIZ. SANTANDREI — AVÂNTUL? 
I ZDRAPȚI, Stan Hanzi, Marius Coste și Flavius Ste- J
* rian, obs. Hie Ștefăniță. »

• UNIREA VEȚEL — FOTBAL START DEVA,,
'l Cornel Popescu, Daniel Ilincea șl Romulus Stanca, ț 
ț obs. Achim Nechif. ,1
i I

ETAPĂ INTERMEDIARĂÎN DIVIZIA B

Azi, o importantă partidă
VE6A - PETROLUL VIDELE

REZ. ULTIMEI ETAPE: MIn. Bărbăteni — Fa- 
vior Orăștie (neprezentare) 3—0, Utilajul Petroșani 
— Min. Ghelari (neprezentare) 3—0); Aurul Brad — 
Min. Teliuc 4—0; Constr. Huned. — Min. Șt. Vulcan 
(neprezentare) 3—0; CFR Marmosim Sim. — Vict. 
Călan 2—-0; Min. Aninoasa — Met. Crișcior (nepre
zentare) 3—0; Min. Livezeni — Dacia Orăștie (ne
prezentare) 3—0.

Pe stadionul „Cetate" 
din Deva, azi, de la ora 
17, va avea loc o impor
tantă partidă dintre Ve
ga și Petrolul Videle, în
deosebi pentru gazde, ca
re vizează promovarea.

Adversarii lor, F.C. Dro- 
beta Tr. Severin, se de
plasează azi la Lupent, 
pentru meciul său cu 
Minerul din localitate.

Un meci atractiv, da 
văzut I

Pagină realizata de SABIN CERBU

CLASA M E N T U L
I. AURUL BRAD 28 26 1 1 121— 15 79
2. Constr. Hd. 28 23 2 3 102— 26 71
3. Min. Bărbăteni 28 19 1 8 90— 48 58
4. CFR Marm. Sim. 28 18 1 9 100— 46 55
5. Met. Crișcior 28 14 4 1Q 56— 49 46
6. Dacia Orăștie 28 15 3 10 66— 55 45
7. Min. Livezeni 28 13 3 12 50— 65 42
8. Min. Șt. Vulcan 28 13 1 14 66— 46 40
9. Victoria Călan 28 11 1 15 45— 50 39

10. Min. Aninoasa 28 11 4 13 48— 50 37
11. Casino Ilia 28 10 l 1T 46— 82 31
12. Min. Ghelari 28 8 2 18 45— 67 26
13. Min. Tehuc 28 6 3 19 49—120 21
14. Favior Orăștie 28 5 3 20 32—101 15
15. Utilajul Petroșani 28 4 0 24 41—146 12
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REZULTATELE ETAPEI A 31-A : F.C. Onești 
— Foresta Fălticeni 2—0; Poiana Câmpina — Du 
nărea Călărași 2—2; Metrom Brașov — Tractoru 
Brașov 1—1; Politehnica Iași — A.S. Ploiești 0—0: 
F.C. Bucovina — Gloria Buzău 0—1; Rocar Buc. — 
Metalul Plopeni 3—1; Dacia Unirea Brăila — Steaua 
Mizil 9—0; Cetatea Tg. Neamț — Petrolul Momești

I 
I 
I

A.S. Ploiești — Dacia Unirea Brăila; Dunărea Că
lărași — Metrom Brașov; Metalul Plopeni — Po 
îana Câmpina ; Petrolul Momești — Rocar Bucu
rești. Foresta Fălticeni — Cetatea Tg Neamț; Glo
ria Buzău — F.C. Onești.

0—9; Precizia Săcele — Dunărea Galați 4—0. 1

CLASA MEN T u L 1
1. Foresta Fălticeni 31 22 3 6 67—21 691
2. Dacia Unirea Brăila 31 1< 6 8 56—27 571
3. Precizia Săcele 31 18 3 10 59—10 57|
4. Petrolul Moinești 31 16 5 10 □3—38 531
5. F.C. Onești 31 16 4 11 63—35 5’1
6. Politehnica Iași 31 16 4 11 50—35 □2
7. Gloria Buzău 31 15 4 12 58—35 lj|
8. Poiana Câmpina 31 14 5 12 10—33 17l9. Dunărea Călărași 31 13 7 11 47—44 toi

10. Rocar 31 14 3 14 50—36 15
11. iractorui Brașov 31 13 0 13 3 < —30
12. A.S. Ploiești 31 12 8 11 37—29
13. F.C. Bucovina 31 12 6 13 34—36 421
14. Dunărea Galați 31 11 i 13 39—40 4 |
15. Metrom Brașov 31 16 8 13 34—32 3«l
16. Metalul Plopeni 31 8 7 16 30—47 M
17. Cetatea Tg. Neamț 31 4 4 23 21-105 1 1
18. Steaua Mizi] 31 1 4 26 10-122 <1

ETAPA VIITOARE (sâmbătă, 31 mai) : Tracto-'
rul Brașov — Precizia Săcele- Dunărea Galați -Politehnica lași: Steaua Mizil — F.C Bucovina .'

REZULTATELE ETAPEI DE DUMINICA . 
I.S. C. Turzii — Sticla Turda 2—0; Șoimii Sibiu — 
Metalurgistul Cugir 6—0; Electrica Timiș. — Vii
torul Oradea 1—0; Armătura Zalău — Motorul Arad 
0—0: Min. Baia Borșa — U.M Timișoara 2—1; Mo
bila Șimleul Silvaniei — W.P. Pecica 2-0- F.C. Bi
hor — Min. Ștei 5—1; Astral Deta — Phoenix B.M 
i—2; Telecom Arad — Mecanica Mărșa 2—0. C.P.L. 
Arad a stat. • Meciul Minerul Baia Borșa — As
tral Deta (din etapa a 31-a) a fost omologat cu 3—0 
pentru Borșa

Bihor: W.P Pecica — Armătura; Mec. Mârsa — 
Mobila Șimleu: C.P.L. Arad — Telecom Arad; Sti
cla Turda — Electrica Timiș. ; Metalurgistul — Ind 
S. C. Turzii. Viitorul Oradea stă.

CLASA MEN T U L
1. U.M. Timișoara 31 24 2 5 74—26 71
2. I.S Campia Turzii 32 21 6 5 54—20 69
3. Șoimii Sibiu 31 17 3 11 54—30 51
4. Astral Deta 31 16 2 13 50—39 50
5. Minerul Șic] 31 16 2 13 54—48 50
6. Armătura Zalău 31 15 4 12 43—38 19
7. Electrica Timiș. 32 14 5 13 44—43 4<
8. F.C. Bihor 31 12 6 13 46—38 42
9. Viitorul Oradea 32 13 3 16 47—48 42

10. Metalurg, Cugir 32 13 3 16 38—51 12
11. Phoenix B. Mare 31 13 2 16 63—50 41
12. Min. Baia Borșa 31 13 2 16 49—56 41
13. C.P.L. Arad 31 12 4 15 26—46 40
14. Sticla Turda 32 12 3 17 50—63 39
15. W'.P. Pecica 31 11 6 14 45—67 39

16. Mobila Șimleu 31 12 1 18 36—69 37
17. Motorul Arad 31 9 8 14 40—50 35
18. Telecom Arad 31 9 6 16 33—50 33
19. Mecanica Mărșa 31 9 4 18 35—51 31

ETAPA VIITOARE (miercurii. 28. mai] Phoemx
— Șoimii Sibiu; U.M. Timișoara — Astral Deta .
Min, Ștei — Min. B. Borșa ; Motorul Arad — F.C

jmCamnionatiil județean
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REZULTATELE ETAPEI din 25 mai: Foresta 
Orășt r — Fotbal Start Deva 1—1; Avântul Zdrapți 
— Retezatul Hațeg 2—3: Gloria Geoagiu — Mec. 
Sântandrei 1—3: Recolta Băcia — Santos Boz 2—2; 
CIF Aliman Brad — Victoria Dobra 3—1; Minerul 
II Ghelari — Gloria Bretea 7—0
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— Foresta Orăștie. Gloria Bretea R.

CLASA M E N T U L ■
1. Mec. Sântandrei 23 17 1 5 71—40 52 |
2. Retezatul Hațeg 23 17 1 5 63—41 521
3. Fotbal Start Dv. 22 12 5 5 47—35
4. Gloria Bi. R. 22 12 2 8 73—45 381
5. Foresta Orăștie 22 11 2 9 45—41 351
6. Unirea Vețel 22 9 5 8 44—43 3217. CIF Aliman Brad 22 8 5 9 43—16 291
8. Santos Boz 22 9 1 12 56—56 281
9 Min. II Ghelari 22 8 0 14 49—47 27 |

10. Avântul Zdrapți 23 7 4 12 38—50 25 |
11. Victoria Dobra 22 7 1 14 44—65 221
12. Gloria Geoagiu 22 6 1 15 34—65 19 1
13. Recolta Băcia 22 4 4 14 34—67 161

ULTIMA ETAPA, 1 iunie: Minerul II Ghelari j
______  __ r__  Aliman 

Brad? Victoria Dobra — Recolta Băcia; Santos Boz 
— Gloria Geoagiu. Mec. Sântandrei — Avântul 
Zdrapți; Unirea Vețel — Fotbal Start Deva; Rete
zatul Hațeg stă.
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(RAȚII PLIC AU FOST TRIMIȘI IN JUDECATĂ
’ «

Recent au fost finali
zate cercetările referitoa
re la frauda privind sub
vențiile necuvenite . pen
tru carne de porc obținu
te de inculpații Dan și Iile 
Plic, de la SC Alexandra 
SRL Brad. în rechizitoriul 
întocmit de Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Hu
nedoara s-a reținut că, în 
prima parte a anului 1996. 
cei doi frați au încasat 
subvenții de 905 000 000 de 
lei.

Pentru a masca o parte 
din aceste subvenții, în 
februarie 1996, ei au achi

ziționat încă trei societăți 
comerciale, prin interme
diul cărora au rulat do-

au fost ajutați de nu mai 
puțin de 44 de agenți a- 
gricoli, medici veterinari

DUPĂ O FRAUDA DE APROAPE

1 000 000 000 DE LEI

cumentele. S-a reținut, de 
asemenea, faptul că în ob
ținerea de documente fal
se pentru justificarea li
nul număr mai mare de 
porci, Dan Plic și Ilie Plic

și alte persoane. Toți aceș
tia tau fost trimiși în ju
decată pentru comiterea 
infracțiunilor de fals și uz 
de fals.

în sarcina celor doi s-a

reținut și infracțiunea de 
înșelăciune, cu consecințe 
deosebit de grave. Așadar, 
ei au fost trimiși în jude
cată pentru fals, uz de 
fals și înșelăciune. De re
marcat că din prejudiciu 
nu s-a recuperat până în 
prezent nici un leu.

Inculpații au solicitat 
punerea în libertate sub 
control judiciar, obținând 
soluție favorabilă în acest 
sens de la Judecătoria 
Brad. Aceasta a fost însă 
atacată cu recurs de Par
chetul de pe lângă Tribu
nalul Hunedoara.

î *• Recent. Parchetul de pe lângă Tribunalul Hune-J
* doara a finalizat cercetările în legătură cu infrae-f 

țiunea de omor deosebit de grav comis în prima par-*
~ , de Arcadie Băjan. Acest 1

oersonaj sinistru (o să vedeți de ce-1 numim așa) are 
29 de ani, este din Deva, a adunat 10 clase și nu avea 
nici o ocupație stabilă.

în schimb, în 1988, Arcadie Băjan a fost condam- • 
nat la 20 de ani de pușcărie pentru infracțiunea de 
omor în scop de jaf, săvârșită în București. Prin- 
tr-un Decret, pedeapsa i-a fost redusă la jumătate, 
iar în 1994 este liberat condiționat. Deci, cu trei ani 
înainte de expirarea restului de pedeapsă. Așadar, 
dintr-o pedeapsă de 20 de ani închisoare, Arcadie • 
scapă cu șapte ani, după care se întoarce la Deva.r.
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Contravenții la Legea
cu privire la actele

de stare civilă
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Potrivit Legii cu privire la actele de star© -ci-J 
vilă, sunt considerate infracțiuni și se sancționează ■ 
cu amendă de la 30 000 la 60 000 de Iei următoarele : I

• Deținerea fără drept a certificatului de stare j
civilă aparținând altei; persoane. ■

• Nedeclararea nașterii sau decesului de stare j 
civilă' în condițiile și termenele stabilite de lege. J

• N «asigurarea conservării și securității regis-i
trelor și certificatelor de stare civilă, potrivit nor-J 
mclor privind evidența și păstrarea acestora. [

Tot infracțiuni, dar care se sancționează cu amen, ■ 
dă de la 40 000 la 80 000 de Iei, sunt considerate : !

• Pierderea sau deteriorarea certificatelor de sta-*
re civilă. !
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* disensiuni. Acesta declara că a vrut să se sinucidă,
2 că până la urmă o va face. De altfel, expertiza pst 
| hiatrică ulterioară a concluzionat existența la Băjan 
I a unor tulburări de tip antisocial.
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A DOUA VICTIMA

—*^™« 1
i

Părinții îl primesc în apartamentul lor unde,; 
după o vreme, băiatul își aduce și o concubină. Estei 
vorba de Georgeta Bota, de 28 de ani. S-au cunoscut, 
prin intermediul unor anunțuri matrimoniale. Șl 
trec doi ani. timp în care Arcadie o amăgește pe fe
meie că are bani în străinătate, ba că are milioane 
de lei prin bănci cu care o să-și facă o casă etc. eto.

Datorită comportamentului-imprevizibil al lui Ar
cadie, între cei doi concubini existau des diferite

r.
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Totul a mers cum a mers până într-o zi când
Arcadie o ucide pe Georgeta. O sugrumă și îi aco- ’ 
peră fața cu două perne, declarând că le-a apăsat pe 
fața femeii timp de 10 minute. După comiterea celei >: 
de-a doua crime, Băjan pleacă de acasă. Părăsește 
și Deva, peregrinând prin Alba Iulia, Cluj și Dej. Va 
declara că a vrut să se sinucidă, dar nu a avut cu* ' 
rajul să o facă. Biata femeie va fi găsită abia a doua 
zi de către tatăl ucigașului. >

Acum Arcadie Băjan este pasibil pentru o con-, 
damnare cu închisoare pe viață, el fiind trimis In 

| judecată pentru infracțiunea de omor deosebit de 
• grav. Au trebuit să moară însă doi oameni nevino- 
i vați pentru ca un asemenea individ să ajungă acolo > 
î unde-i locul ? ,

■
II

■ Neeliberarea de către personalul medico-sani-îj
I
I
I

Sitar competent, în termenele legale de declarare a naș-J 
J> terii și a decesului, a certificatelor medicale consta-* 
< i tatoare ale acestor fapte.

• Oficierea de către deservenții cultelor a servi-; 
!»eiului religios în cazul căsătoriilor sau în vederea *J 
• J înhumării sau incinerării, fără a Ii se fi prezentat!' 
!» certificatul de căsătorie sau de deces.

• Neverificarea de către ofițerul de stare civilă*!
>[a realității conținutului declarației și a concordanței!» 
! ■ acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare;! 
■! civilă și celelalte înscrisuri prezentate. ;
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Pagină realizată de VALENTIN NEAGU

Hoții prin biserici
Ea Hunedoara, polițiștii 

l-au depistat și reținut pe 
Vlad Chitera. El este din 
localitate, are 45 de ani, 
nici o ocupație stabilă, în 
schimb antecedente pena
le. Recent, s-a apucat de 
furat din biserici. Este 
vorba de biserica „Sfinții 
împărați Constantin șl E- 
Iena“ din Hunedoara. Bu
nurile furate de el erau 
In valoare de 500 000 de

lei. Acestea au fost recu
perate și restituite.

De la Hunedoara, la Pe
troșani . Aici, polițiștii 
fectuează cercetări pentru 
a descoperi autorii" care, 
pe parcursul mai multor 
zile — prin forțarea În
cuietorilor și spargerea ți
nui zid — au reușit să 
fure de la biserică „Mar
torii lui Iehova" bunuri 
în valoare de 1 600 000 âe 
lei.

Povestea pe care astăzi 
o 
vine 
me 
în 
cam 
hai 
o cunoaște 
Gyori. El are 28 de ani, 
lucrează ca mecanic 
locomotivă la mina 
localitate, iar Rozalia 
31 de ani și este tot 
Ghelari. între cei doi se 
stabilește o relație de 
concubinaj și locuiesc îm
preună cu mama lui Mi
hai, în casa acesteia.

Problema este că amân
durora le place să bea. 
Pe fondul 
sum exagerat, 
izbucneau frecvent 
flicte. 
urma 
pleca 
vreme

vă vom reaminti, 
■ parcă dintr-o lu

de mult uitată- 
esență, ea sună 
așa. Prin 1989, Mi- 

Șandor din Ghelari 
pe Rozalia

de 
din 
are 
din

acestui con- 
între ei 

con- 
Certuri, bătăi... în 
acestora, Rozalia 
de acasă. După o 
se întorcea.

să se

au a-

în iunie 1995, femeia 
pleacă din nou. Tot în 
urma, unej bătăi. După 
vreo săptămână, Mihai 
aude că se află tot în 
Ghelari. A mers și a che
mat-o acasă. Rozalia este 
beată și acceptă 
întoarcă.

Pe drum, când
juns într-un parc, Mihai 
a început să o lovească 
cu palmele și pumnii. 
Apoi cu picioarele. Nu 
a fost destul. A luat un 
par dintr-un gard șl a 
continuat s-o lovească. 
A părăsit-o acolo șl a 
plecat prin vecini. Noro
cul ei (sau nenorocul ?) 
a fost că prin zonă a tre
cut un om al locului. A

urcat-0 în mașină și a 
dus-o la domiciliul Iul 
Mihai, unde știa că lo
cuiește. La scurtă vre
me, aici sosește și Șan- 
dor. Furia lui nu s-a po
tolit. începe din nou să 
o bată. De data aceasta, 
cu o centură milităreas- 
că. Lovește cu paftaua pe 
unde nimerește. La un 
moment dat, bătrâna Ana 
Șandor intervine șl 11 
spune să nu o mal bată, 
că o să moară.

MOARTA A STAT 
TREI ZILE 

In lemnărie

Rozalia Gyori a murit 
peste noapte. Acest lu
cru l-a constatat Mihal, 
dimineața, când s-a tre
zit.

Ei bine, din acest mo
ment, toată povestea în
cepe să capete nuanțe 
cu totul neobișnuite. Cri
minalul duce moarta in 
lemnărie, după care plea
că la serviciu. Acolo a 
stat trei zile. Până la 
urmă, Mihai se hotărăște 
să o îngroape. Gam la 
un km de casă, în pă
dure, sapă mormântul 
Rozaliel. Pe femeie o în
velește într-o pătură, e 
leagă cu sârmă de jur- 
împrejur, o duce și o în
groapă.

Despre toată această 
poveste știa mama lui.

SE APROPIE 
ORA ADEVĂRULUI

Rozalia Gyori avea în 
sat rude, care bănuiau 
ce s-a întâmplat. Aces
tea au sesizat poliția șl 
parchetul. Evident, au 
început cercetări. Ele au 
fost îngreunate de faptul 
eă femeia pleca des de 
la domiciliul Iul Mihat, 
far acesta afirma tot tim
pul că nu știe nimic de 
soarta celei dispărute. Șl 
totuși ora adevărului se 
apropia...

în decembrie 1996, Șan- 
dor începe o nouă rela-

Vorbele mamei 
adeverit. Ea 31 de

ție de concubinaj eu O 
femeie din Hunedoara. 
Acum au un copil 
cinci luni. Ziua lui 
norocoasă a fost 13 
1997. Se îmbată și 
se ceartă cu noua concu
bină. între altele, îi spu
ne că dacă nu-1 ascultă, 
va face cu ea ce a făcu* 
și cu cealaltă.

— Păi. ce-ai făcut ?
Omul îi povestește. A 

doua zi este sesizată Po
liția Municipiului Hune
doara.

încep din nou 
țări. Săpături. La înce
put, Mihal nu a recunos
cut nimic. Până la urmi 
a spus ce a făcut. A ur
mat dezhumarea și au
topsia. Acum, la doi ani 
de la săvârșirea crimei, 
Mihai Șandor este trimis 
în Judecată pentru să
vârșirea infracțiunii de 
omor.
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Nu întâmplător am dis
cutat despre viața fe
meilor din Băița și a fa
miliilor lor cu dra Ana 
Dobra, bibliotecară, și cu 
dna Blașko Mariana, se
cretar al Gonsiliului lo
cal, biblioteca și primă
ria fiind instituții care 
înregistrează zilnic un 
indice ridicat, de audien
ță. Dumnealor se întâl
nesc mereu cu oamenii 
din sate și dialogul cu ei 
le permite cunoașterea 
problemelor lor, a unor 
crâmpeie din viața fa
miliei. Dar nu numai 
locul de muncă le 
litează cunoașterea 
cărui localnic ci și 
tul că s-au născut
în sat, unde au părin
ții, rudele, prietenii, ve
cinii.

„Sunt localnică, . năs
cută în comună, aici' lo
cuiesc cu părinții șj sunt 
legată sufletește de aces. 
te locuri, de familie — 

- afirma dra Ana Dobra. 
Nu ne negăm obârșia de 
țărani; în ultima vreme 
se minimalizează 
agricultorului, ceea 
este regretabil. Ar
bui să i se acorde aten
ția meritată, căci conti
nuă o muncă grea, a îna-

Despre familiile satului,
despre propriile vieți

faci- 
fie- 
fap- 
aici

rolul 
ce 

tre-

intașilor, o muncă ce s-a 
modernizat, dar nu s-a 
schimbat".

Dra Dobra ne-a vorbit 
cu emoție, cu un senti
ment de respect despre 
părinți (tatăl dumneaei 
este un mare iubitor al 
pădurii, iar fratele are 
o familie frumoasă), de
spre familiile cu gospo
dării bine întreținute din 
sat (în majoritate), unde 
femeile sunt antrenate 
într-o competiție nede
clarată pentru crearea 
frumosului în case și în 
jurul lor. Nu și-a pier
dut speranța de a-și în
temeia propriul cămin, 
chiar dacă sufletește este 
mai pretențioasă. Are un 
adevărat cult pentru 
citit și dorește să mul
țumească dascălilor, tu
turor celor care i-au tre
zit această pasiune și ce
lor care i-au dat posi
bilitatea să se mențină

de biblio- 
potrivește 
cu marea

aici, pe postul 
tecară, ce se 
atât de bine 
el dragoste.

Din sat este și dna 
Blașko. Este mama unul 
băiețel de cinci ani, a 
cărui creștere și educa
ție a trebuit să și-o a- 
sume singură, fiindcă a 
rămas văduvă. ~ 
sunt 
milia 
PiL 
care 
pe lângă casă, 
o familie unită 
nea. Avem și noi aproa
pe un ha de pământ și-l 
cultivăm cu legume șl 
porumb și, ca orice gos
podărie, avem animale, 
păsări, chiar iepuri 
casă".

Viața este grea și 
ră; Acasă, dar șl la 
mărie problemele 
multe și diverse. Le în' 
fruntă cu stoicism, caută

interlo- 
femel- 
gospo- 

pricepute

ii
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Dar îi 
alături părinții, fa- 
surorii, cu doi co- 
bunica octogenară, 
încă măi lucrează 

„Suntem 
— spu-

de

du- 
pri- 
sunt

soluțil, încearcă să le re
zolve. Intre anii ’82—’87 
a făcut sport de perfor
manță — canotaj, ajun
gând de la Deva la Clu
bul „Dinamo". A fost o 
perioadă care a format-o 
pentru viață. Aspră, dar 
și cu satisfacții.

Cum afirmau 
culoarele noastre, 
le din zonă sunt 
dine harnice,
la prăjituri. Ia grădină
rit dar și la țesutul de 
covoare, cusături, trico
taje și, mal nou, la ma- 
crameuri, care au revenit 
la modă. îndemânatice 
în treburile casnice, gos
podine desăvârșite, dar 
și iubitoare ale florilor 
sunt dnele Eisler Margare
ta, Măriți Borza și Paula 
Groza, profesoara Ele
na Dobra sau farmacis
ta Ppllak Dorina, și lis
ta ar putea continua.

La evenimente unice 
în viață, familiile se a- 
jută între • ele. Se dau 
atunci uitării certurile, 
ranchiunele și toți sunt 
uniți. Au fost primiți cu 
bucurie cei care au re
venit din oraș la sat, în
tregind marea familie a 
așezării.
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i Intre cuvânt și faptă |
, Era unui dintre puținii 
Istudenți care in regimul 

trecut avea curajul să
I spună că este credincios,

ba chiar mai mult-, iși 
‘ critica colegii in sens
| creștinesc. Ne înțelegeam
. bine fi mereu am sim-
I țtt că avem credința ca
’ un punct comun în plus.
IKIă simțeam în fața lui 

puțin rușinată, știind că*

*
I nu întotdeauna mi-am
; condus .viața după legi-
Ile creștine și el putea fi 

deosebit de cinic și tăios 
mai ales cu femeile, pe 

’ care le considera nu doar
î urmașele Evei, purtătoa-
I . rele păcatului ancestral,

ci și izvorul tuturor rău
tăților și ispitelor, singu-

> rele vinovate in destrăma-
| rea căsniciilor și adulter.
J Trebuie să recunosc că nu
Ieram in largul meu in 

fața acestui bărbat al 
J cărui cuvânt știa atât de

bine să acuze femeia. El I 
ținea mai ales la sfințe- * 
nia căsniciei, a dragos- ■ 
tbi, dar se pare că tot I 
o femeie a fost ispita lui , 
și l-a depărtat atât de | 
convingerile sale. Atunci - 
când am aflat că el are I 
o relație aproape publi- 
că cu' o femeie căsăto- | 
rită nu mi-a venit să • 
cred. El care știa să ri- > 
dice atât de sus stindar- I 
dul credinței, al curățe- “ 
niei, al condamnării pă- | 
catului, tocmai el să pă- I 
cătuiască astfel ?... Sau , 
poate din nou va con- > 
damna femeia care l-a • 
ispitit ? Cine va fi vi- j 
novatul că intre cuvânt ] 
și faptă s-a căscat o pră- ■ 
pastie de netrecut ? Oare | 
și azi mai are curajul . 
să fluture aceleași cu- I 
vinte ?

Și nu-i așa, noi tre- i 
buie să .facem cum spu I 
ne el, nu precum face J 
el, încălcând porunca | 
decalogului și pe cea a • 
bunului simț. |

INA DELEANU |
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De mâne cu zeița înțelepciunii
O „Vanitatea mă intrigă. 

Dar ce minunate opere de 
artă ne-a lăsat I"

RODICA TOTT 
0 „Ce-i mai groaznic 

decât singurătatea ? Tovă
rășia unui fricos josnic".

ANA CONTA 
KERNBACH 

© „Nu te teme de cei 
care ucid trupul, căci după 
aceea altceva nu mai pot 
face".

HARRIET BEECHER 
STOWE 

o „Știu că lucrul cel 
mai important este să fii 
voioasă și să ai curaj".

ANNA FRANK

0 „Când se războiește 
cu noroiul, zăpada este 
cea care se topește*. 

MARTHA BIBESCU

Q „Vitejia nu înseamnă 
nimic, dacă nu e față de 
un adversar pe măsură*,

VICTORIA ANA 
TAUȘAN

0 „Când ai nefericirea 
să nu fi iubit, trebuie să 
știi să suferi, să nu te co
bori la jeluire".

GEORGE SAND

Selecție de IL1E LEAHU
•••••••••••••••••«••*••«••<»

De luat aminte...
Statisticenii au stabilit că 

femeile care fumează în 
timpul sarcinii nasc în 
general copii cu greutate 
mai mică decât normală, 
iar procentul nașterilor 
premature este de trei ori 
mai ridicat Ia fumătoare 
decât la nefumătoare. Mai 
mult, pentru aceste ma
me. riscul avortului este 
mai crescut, mai ales în 
lunile mari ale sarcinii. 
Aceasta se explică prin 
faptul că nicotină este un 
toxic celular, care trece 
ușor. din sângele mamei 
în organismul fătului.

Nici bărbații în locuin
țe sau în birouri cu vi
itoare mame n-ar trebui 
să fumeze, deoarece orga
nism»)- sensibil al fătului 
primește o parte din toxi
ne prin „fumatul pasiv".

Fumatul matern predis
pune la avorturi, nașterea 
de copii mal formați, morți 
sau distrofici. Un om ca
re fumează zilnic 2 țigări 
își scurtează viața cu 2,5

ani, iar fumarea unul pa
chet pe zi ■ reduce durata 
vieții cu 5—6 - ani.

Numărul victimelor pe 
care le face tutunul prin
tre actualii locuitori al 
planetei este de 10 ori mai 
mare decât numărul ce
lor datorate celui de al 
doilea război mondial. Es
te o cauză a multor boli 
cu evoluție severă: can
cerul -pulmonar sau loca
lizat la buze, limbă, la- 
ringe, esofag, vezică uri
nară: cardiopatia ischemi
că, manifestată prin angi
na pectorală și infarct 
miocardic acut; bronhopne- 
umonie cronică obstruct!- 
vă; ulcer gastr®-duodenal, 
arteriopatii oblrterante. Fu
matul favorizează apari
ția cariilor, prodwe tul
burări de memorie, alte
rează reflexele conditio 
nate. scade capacitatea de 
concentrare și înțelegere, 
acuitatea auditivă și po
tența sexuală.

Situații 
inexplicabile

• Temperatura unei bol
nave dintr-un spital din 
Anglia s-a ridicat până la 
41,4 grade C și totuși a 
supraviețuit.

• O fetiță de trei ani 
a fost găsită intr-o casă 
părăsită din S.U.A. In clă
dire temperatura era de 
minus 31 grade C. Când 
a fost descoperită, corpul 
fetiței avea temperatura 
de 16 grade C, iar activi
tatea inimii abia se mai 
înregistra. Dusă la spital, 
după 12 ore, și-a redobân
dit temperatura normală 
a corpului.

• Karolina Karsson, năs
cută în 1862, în Suedia, a 
stat în comă 32 de ani și 
99 de zile după o opera
ție. Revcnindu-șl, a mai 
trăit 42 de ani, ajungând 
până la vârsta de 88 de 
ani.

DE-ALE GOSPODĂRIEI

Prepararea săounului de casă
Se strâng rămășițe de 

grăsime (untură, margari- 
nă, unt, ulei, slănină), pâ
nă la 2—3 kg. Se poate 
prepara și din cantități 
mai mici, reducând pro
porțional și celelalte sub
stanțe.

Intr-o căldare sau ca
zan de cupru se pun câte 
200 g de hidroxid de so
diu (sodă caustică) la un 
litru de apă, pentru fie
care kilogram de grăsime. 
Volumul vasului trebuie 
să fie cel puțin de două 
ori mai mare decât al 
substanțelor, deoarece în 
timpul fierberii lichidul se 
umflă. Gând hidroxidul 
de sodiu s-a dizolvat, se 
așază căldarea pe foc și

se introduce grăsimea. Fa
ța și mâinile trebuie feri
te de stropii fierbinți ca
re sar, deoarece sunt ca
ustici. în cazul că au să
rit stropi din soluția ob
ținută, spălațl bine locul 
cu apă multă și puțin o- 
țet, care neutralizează hi
droxidul.

Se lasă amestecul pe foc 
2—3 ore, până când în
treaga cantitate de gră
sime se saponifică. Obser
văm că grăsimea s-a trans
format în săpun după mi
rosul caracteristic, care se 
accentuează din ce în ce, 
pe măsură ce saponifica- 
rea avansează. Se poate 
face o probă simplă: pe 
o bucată de sticlă se pu

ne o picătură de săpun. 
Dacă grăsimea nu este sa- 
ponificată complet. pică
tura se solidifică întâi la 
margini și apoi la mijloc. 
Dacă grăsimea e saponl- 
ficată, picătura este lim
pede și se solidifică peste 
tot în același timp. Gând 
saponificarea este termi
nată, se stinge focul și se 
toarnă săpunul într-o cu
tie de lemn, al cărei pe
reți sunt căptușiți cu o 
foaie de hârtie: apa se 
scurge treptat și săpunul 
se întărește luând forma 
cutiei. După 24 de ore să
punul este scos din cutie, 
tăiat în bucăți și pus la 
uscat.

UIMII IUI i ulie III

Pentru un
• Aplicați de două ori 

pe săptămână o mască de 
albuș de ou, bătut spumă, 
în care încorporați o lin
guriță cu zeamă de lămâie.

• Spălați-vă fața și gâ
tul cu lapte proaspăt, ne- 
fiert, în care adăugați câ
teva picături de zeamă de 
lămâie. îmbibați în lapte 
o bucată de tifon îndoită 
în patru și tamponați u- 
șor pielea

• Datorită conținutului 
bogat în vitamina A, mor
covii revitalizează Și toni
fică pielea, previn forma
rea ridurilor și slăbirea

’writr

ten frumos
țesuturilor. Se taie ronde
le subțiri și se aplică di
rect pe față. Răzuit, se 
amestecă cu lanolină pură 
pentru a avea consisten
ța unei paste ușoare și se 
unge fata.

• Când sunteți obosi
tă, pentru a redobândi o 
mină proaspătă, se proce
dează astfel: se fierbe un 
măr în puțin lapte până 
se obține o pastă de con
sistența unui gem: se apli
că, călduță, pe față. Du
pă 10—15 minute se înlă
tură pasta și se spală o- 
brazul cu d» roze.

Pagină realizată de ESTER! SIN A
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ACTIVITATEA DE GOSPODĂRIE 
COMUN/LA Șl LOCATIV A IESE DIN CEAȚĂ

Orașul Vulcan are, la 
ora actuală, 9 700 de a- 
partamente, fiind cel mai 
mare, din acest punct de 
vedere, după Petroșani, 
din Valea Jiului. Circa 
80 la sută dintre aces
tea au fost cumpărate, 
în general, de către foș
tii chiriași. Unele clă
diri au intrat în posesia 
locatarilor în întregime 
câteva nu. Din această 
cauză, atribuțiile ce îi re
vin Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală și 
Locativă din oraș s-au 
modificat în sensul — pe 
care proprietarii de apar
tamente încă 
— că are în 
rea sa doar 
încă aparțin

Acestea de 
și cele care-i dau RAGCL 
multă bătaie de cap și 
în special cele din fosta 
colonie a orașului, locui
te de familii cu stare 
materială incertă ori du
bioasă, țigani ș.a. Acești 
oameni nu puțini din
tre el nu îngrijesc spa

nu-l pricep 
administra- 
locuințe ce 
statului.
altfel sunt

țiul ce-1 ocupă, dimpo
trivă, îl distrug, nu a- 
chită chiria la timp etc. 
Cu toate că au fost a- 
tenționați — poate nu cu 
destulă severitate — foar
te des. în perioada tre
cută din acest an, RAGCL 
a efectuat trei evacuări 
din locuințe, dar cazu
rile care ar putea fi a- 
duse în această situație

LA VULCAN

sunt mult mai multe.
Practic, prin înființa

rea Regiei Apelor Petro
șani — R.A.G.C.L. Vul
can are în grija sa asi
gurarea cu apă caldă șl 
căldură a apartamente
lor și curățenia orașului. 
Aici încă nu s-a trecut 
la privatizarea acestei 
din urmă activități, deși 
așa ceva s-a realizat în 
multe localități urbane 
ale județului. Organul 

local — ne referim la 
Primărie — ar putea și 
ar trebui să procedeze 
cât mai grabnic la acest 
act.

în ce privește asigura
rea cu apă caldă și căl
dură a apartamentelor 
este demn de remarcat 
strădania ce se depune 
în prezent pentru mo
dernizarea și creșterea 

eficacității punctelor ter
mice, înlocuirea unor 
conducte magistrale ș.a.

în discuția ce am a- 
vut-o recent cu dl Gheor. 
ghe Albescu, directorul 
regiei, l-am întrebat pe 
interlocutor:

— Se vorbește că fur
nizorii de căldură și apă 
caldă — deci regiile au
tonome — iau prea mulți 
bani de la locatari pen
tru serviciile prestate. Ce 

părere aveți de această 
acuzație 7

— Nu este adevărat. 
Noi propunem forurilor 
noastre superioare — cu 
avizul primăriei — anu
mite prețuri. Pe aces
tea le aplicăm, după ce 
obținem aprobările nece
sare. Dar fiindcă discu
tăm, aș vrea să ridic o 
problemă pe care oame
nii n-o înțeleg. Atribu- 
țiunile noastre merg până 
la intrarea în blocuri, 
de acolo încolo, tot ce se 
întâmplă — spargerea de 
conducte, pierderile de 
apă etc. cad în sarcina 
proprietarilor de aparta
mente spre îndepărtare. 
Și încă ceva RAGCL e- 
fectuează orice fel de lu
crări dar numai pe bază 
de contract, adică pe 
bani — cum se zice. Spe
răm ca, odată ce se va 
aplica noua lege cu pri
vire la transformarea a- 
sociațiilor de locatari tn 
asociații de proprietari, 
aceste aspecte vor fi so
luționate.

Dl Puku Alexa, șeful 
Detașamentului nr. 4 al 
Grupului gardienilor pu
blici din județul nostru, 
ne-a spus, încă de la în
ceputul discuției, ce am 
avut-o recent, că nu-i plac 
deloc discuțiile lungi si 
siropoase, ci doar cele 
scurte și concrete. I-am 
promis că vom merge pe 
calea dorită de domnia sa.

Gardienii publici — 
ia datorie

— Ce rază de acțiune 
are detașamentul 7

— Toată Valea Jiului. 
Avem grupe în toate ora
șele, paza întreprinderi
lor miniere și șase zone 
de patrulare. Asigurăm, 
de asemenea, paza la toa
te primăriile — mai pu
țin la Petri Ia, care a re
nunțat, nu știu din ce 
cauză.. Asigurăm paza la 
bănci, oficii poștale, alte 
instituții de interes pu
blic.

— Am văzut mulți gar
dieni. Toți sunt tineri.

— Media de vârstă a 
oamenilor noștri se situea

ză la 30—31 de ani. Toți 
sunt disciplinați, se înca
drează perfect în atribuțiile 
ce le revin Ca urmare, 
n-am lmegistrat abateri 
grave, iar cele mici scad 
mereu.

— De fapt, care este ro
lul și rostul gardienilor 
publici 7

— Să asigure paza șl or
dinea în raza unde acțio

nează. Socotesc că am a- 
tins sau. in orice caz, 
ne-am apropiat foarte mult 
de acest obiectiv. în pe
rioada trecută din acest 
an, de pildă, am sancțio
nat 64 de contravenții.

— Cu ce necazuri se 
confruntă gardienii publici 
din Valea Jiului 7

--Cu lipsa de personal. 
Bărbații sunt încadrați în 
minerit, unde salariile sunt 
mult mai bune ca la noi. 
Avem solicitări pentru pa
ză. în special la întreprin
derile miniere, pe care — 
din pricina de mai sus — 
nu le putem onora.

Poșta s-a reorganizat. Cu ce rezultate ?
Poșta — o știe multă lu

me — s-a reorganizat re
cent. desființându-se direc
țiile județene șr - luând 
ființă centre regionale. 
Județul nostru ține de Re- 
■giona ă T mișoara Re
structurarea acestui impor
tant sector al vieții so
ciale s-a produs până la 
nivelul ce! mai de jos. în 
urma acestui proces, Ofi
ciu'ui poștal din comuna 
Băița i-au fost luate două 
sate — Hărțagani și Să- 
tx — ce au trecut la O- 
ficiul poștal Deva II în 
dis u'.ia ce am avut-o re
cent cu dna Elena Șerban, 
d-irkinta am ntitului «fi- 
ciu. am întrebat :

—- Este eficientă reor- 
ganiza-ea poștală ?

— Da, se realizează o 
viteză mai mare în circu
lația corespondențelor, pa
chetelor ș.a.

— Am aflat că, de pil
dă, tlacă un om din De

va îi scrie unuia din Si- 
meria, plicul lui este dus 
întâi la Timișoara și de 
acolo la destinație.

— Așa este, car cu toa
te acestea, circulația lui 
este foarte rapidă. Există 
o singură cartare la Ti
mișoara, dotată cu utila
je moderne, regionala dis
pune de mijloace de trans
port suficiente.

— Oficiul din Băița ce 
rază de activitate are ?

— Toată comuna, minus 
satele Săcel și Hărțagani.

— Oferiți-ne niște re
pere ca să ne dăm seama 
de volumul activității.

— Deservim, deci, șase 
sate, plătim lunar circa 
200 milioane de lei Ia 1177 
de pensionari.

— Știm că la Băița sunt 
mulți oameni ce citesc 
presa.

— Da, ne-am situat me
reu pe primele locuri în 
județ. La presa centrală 

abonamentele sunt tot mai 
puține. La presa locală, 
însă, în special Ia „Cuvân
tul liber", numărul de a- 
bonamente se află într-o 
ușoară creștere. In Juna 
mai a.c., numărul abona
mentelor la cotidianul ju
dețean este de 202.

— Dintre factorii poș
tali, care au cele mai mul
te abonamente la „Cuvân
tul liber ?".

— Dna Dorica Barna are 
62, dna Sonia Cleo 53. dna 
Rodica Dan 34. Ziarul 
dvoastră are mulți prieteni 
în comuna noastră.

— Deci, dna Șerban con
siderați eficientă actuala 
organizare a poștei 7

— Sigur că da. După 
câte știu, astfel —• adică 
pe zone, pe regiuni — 
este organizată activitatea 
de poștă și în țările oc
cidentale avansate din 
Europa.

TRAIAN BON DOR
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• Vă încheiați scri- 
| soarea, stimate die Gh. 
» Pojar din Buituri, în fe

lul următor: „Să nu a- 
. pară numele meu că a- 
i ceștia toți mă cunosc". 
J Iar noi vă spunem că 
Inu vă putem îndeplini 

dorința — de a publica
• rândurile ce ni le-ați tri- 
J mis —, pentru că nu noi 
| suntem abilitați să sta- 
• bilim dacă o persoană 
| este ori nu handicapată 
• și dacă are ori nu are 
I dreptul să primească 
’ pensie de handicapat. Da- 
Ică sunteți foarte bine 

documentat, de ce nu a- 
J veți curajul să semnați ?
I în felul acesta scrisoa-
• rea dv ar putea fl publi

cată. Dai vă rugăm, nu
mai adevărul.

• Stimată dnă C. din 
Deva, am parcurs cu 
răbdare scrisoarea dv, 
referitoare la acea „țață 
care-și ridică odraslele 
în slăvi, atribuindu-le 
merite pe care nu le au”. 
Am înțeles că una din
tre fetele ei v-a jignit 
profund și bănuiți că „îi 
filează o lampă" și că 
„este o isterică, ceea ce 
înseamnă că așchia nu 
sare departe...". Am re
ținut că vă deranjează 
minciuna grosolană șl 
comportamentul imoral 
al „țaței”, cum îi spu
neți, ea fiind cel mai 
prost exemplu pentru

progeniturile ei. Dacă ați I 
fi semnat, am fi redat J 
complet scrisoarea dv., > 
cu numele și prenumele I 
acelei inse, care „sub pre- J 
text că-i la servici își | 
dă întâlniri ba cu unul, • 
ba cu altul". Pentru con- I 
solarea dv. vă amintim J 
că mai devreme sau mai i 
târziu minciuna, necin- • 
stea, șiretenia ies la Z 
iveală. |

• Ne rugați, dnă Elena I 
Vlad din Brad, să aten- I 
ționăm pe M.M. (sala- ’ 
riat la un patron din | 
lila) să vă înapoieze cele • 
110 mărci ce vi le dato- I 
rează. Pentru că deocam- ’ 
dată n-am reușit să luăm • 
legătura cu patronul la | 
care lucrează, publicăm . 
aceste rânduri, care pot I 
fi o atenționare a persoa- J 
nei rău-platnice. Poate ■ 
îșl va aminti că datorii- 1 
le se plătesc. Cu atât mal J 
mult, cu cât sunteți o | 
femeie vârstnică și tre- » 
buie să vă operați de ca- I 
taractă. '

Parcul dendrologie din 
Simeria se află într-o 
continuă stare de degra
dare. Cândva, ochiul vi

zitatorului era încântat 
de aspectul grădinii zoo
logice și diversitatea a- 
nimalelor pe care le găz

duia. Aoum, aici se mai 
află un urs a cărui cuș
că nu a mai fost cură
țată de multă vreme, iar 

în apropiere un porc mis
treț, ținut într-o stare 
jalnică, orbit se pare din 
această cauză. Cuștile

păunilor și fazanilor sunt 
distruse, iar plasele rup
te. Păcat 1 Foto ANTON SOCACI

T
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| societății pe anul 1996.

• 3. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul
| 1996 și al contului de profit și pierdere.

4. Aprobarea repartizării profitului reali* 
în anul 1996.

In atenția 
posesorilor de 

permise port-armă

MANAGERUL
S.C. SUINPROD S.A. ORĂȘTIE 

Cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr.

CONVOACĂ

In perioada 2—26 iu
nie, se va organiza și 
efectua viza permiselor 
de armă eliberate per
soanelor fizice.

Titularii vor prezenta 
armele înscrise în permis 
precum și:

— permisul de vână 
toare pentru membrii a- 
sociației de vânătoare;

— adeverință care a 
testă caiitatea care a 
determinat acordarea a 
utorizării pentru a de 
tine armă de apărare cu 
glonț, pentru persoanele 
care îndeplinesc o func
ție ce implică exercițiul 
autorității publice;

— adeverință care să 
ateste calitatea de antre. 
nor sau sportiv 
ria 1, pentru 
nele care dețin 
tir și nu sunt 
autorizați;

— o copie de 
tificatul de înmatricu
lare. copie de pe un 
extras de cont recent și 
o adeverință din care 
să rezulte ?aT «tea per 
soanei respective în ca 
drul societății comerciale 
si necesitatea de a de
ține în continuare pistol 
pentru muniție încărcată 
cu gaze iritant — lacri
mogene iar pentru aite 
arme o adeverință de la 
locul de muncă, din care 
să rezulte necesitatea 
dețineri', acestor arme;

— cerere, timbru 
cal de 100 lei sau 
taniă CEC de 100 
reprezentând taxă 
bru

Pe localități, viza se 
efectuează după cum 
urmează.

Lupem — în ziua de 
2. 06. 1997, la sediu] po 
liției pentru deținătorii 
de arme din Lupeni, 
Vulcan. Uneam.

Petroșani — In zilele 
de 3 și 4 06. 1997, la sediul 
Filialei de vânătoare 
pentru deținătorii de ar 
me din Petroșani. Pe- 
trila, Aninoasa, Banița, 
Baru, Pui.

catego- 
persoa- 

arme de 
vânători

pe cer

fis 
chi 

lei 
tim

I 

I
r i*Hațeg — în ziua de» 

5. 06. 1997, la sediul * 
poliției oraș Hațeg pen.. | 
tru deținătorii din Ha . I 
țeg, comunele Sălașu * 
de Sus Sântămărie Or ? 
lea Totești. Unirea, Ră-» 
chitova, Densuș, Sarmi-» 
zegetusa și Râu de Mori. • 
Hunedoara — în zilele T 
de 9 și 10. 06. 1997 la* 
sediul Filialei de vână 
toare pentru deținătorii * 
din Hunedoara, Peștișu» 
Mic. Teliuc, Ghelari, I 
Lunca Cernii, Bunila, I 
Toplița, Lelese și Cer-* 
băl. ♦

Simeria — în ziua de* 
11. Q6. 1997, la sediul • 
poliției oraș Simeria pen- j. 
tru deținătorii din Sime . I 
ria. Rapolt, Băcia. "

Orăștie — în zilele de f 
12 și 13. 06. 1997, la se • 
diul Filialei, pem.ru vâ » 
nătorii din Orăștie, Ro £ 
mos, Geoagiu, " 
Balșa, Orăștioara. 
tinești și Turdaș.

Călan — în ziua 
16. 06. 1997 la 
poliției Călan 
deținătorii din 
Bretea Română și 
șorod.

Ilia — în zilele
17 06. 1997. la sediul i 
postului de poliție pen 
tru deținătorii din Ilia, L 
Dobra, Lăpugiu, Vorța, I 
Gurasada. Burjuc ți Zam. I

Brad — în zilele de*
18 șl 19. 06. 1997 la se î 
diul poliției municipiu * 
lui pentru deținătorii* 
din Brad, Crișcior, Vața,» 
Bucureșci. 3uceș, Blă 1 
jeni. Bulzești, Luneta, I 
Vălișoara, Tomești, Ri J. 
bița și Baia de Criș.

Deva — în zilele de î 
23 și 24. 06. 1997, la se I 
diul Filialei pentru de-î 
ținătorii d.n Deva, Câr 
jiți, Certej, Vețel, Șoi 
muș. Hărău, Băița și Bră 
nișca.

Geoagiu, Beriu, I
Măr * 

r -a dej 
sediul 1 

pentru • 
Călan, I

Bo_7* 
de »

I ft 
I ft
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INSPECTORATUL DE 
POLITIE AL JUDEȚULUI 

HUNEDOARA

r î *
1
l 
1 I

încâlceala de la
Valea Nanarului

Dl Viorel Bera, locui
tor al satului Valea Nan 
drului, comuna Peștișu 
Mic, a venit zilele tre
cute la redacție și ne a 
relatat situația încâlcită 
în care se află. Până 
anul trecut a folosit ne 
tulburat o suprafață de 
circa 15 ari asupra căreia 
avea dreptul conform 
Legii fondului funciar. 
Dar în primăvara aces
tui an au venit acolo 
niște oameni care au 
început să sape. Sa dus 
la ei ți i a întrebat:

— Ce faceți pe pă
mântul meu, măi oameni 
buni?

— Săpăm o fundație 
pentru o construcție — 
i s-a răspuns.

Firesc omul s.a dus 
grabnic la Primărie și a 
reclamat treaba, Iar o 
mul din fruntea locali

tății, dl. Florentin Hă 
rău, a dispus încetarea 
1’ rărilor. Numai că 
treaba asta n a limpezit 
încâlceala ce există- cu 1 
suprafața aflată în apro
pierea grajdului fostului 
C.A.P. în care sunt in
teresați mai mulți oameni 
din sat. Aceștia — ca și 
dl V.B. — nu cer altceva 
decât să se deplaseze 
urgent la fața locului 
comisia comunală pen 
tru aplicarea Legii fon
dului funciar și cei in 
sârcinați cu măsurarea 
pământului și să limpe 
eească la ce suprafață 
au dreptul ți unde fie 
care dintre cei ce dove
desc drept de proprietate 
în acest loc. Cererea lor 
nu este greu de îm
plinit. Primarul comunei 
poate decide în acest 
sens. (Tr.B.)

Adunarea Generală Extraordinară a 
ționarilor la data de 14. 06. 1997, ora 10,00, 
la Sala ,,ASTRA“ Orăștie, pentru «oți acționarii 
înregistrați in Registrul Acționarilor la sfârsi' 
tul zilei de 1 aprilie 1997.

Ordinea de zi a Adunării Generale:

LADA este astăzi în țară,
prin LADA CÂR ROMÂNIA !

zat
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în cazul în care la prima convocare nu 
fi îndeplinite prevederile legale, adunareavor

generală se va reprograma în același loc pe 
data de 28. 06. 1997, ora 10,00.

La adunare pot participa toți acționarii 
înregistrați in Registrul acționarilor, personal | 

| sau prin reprezentanți pe bază de procură spe 
• ‘ — -
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„LADA CAR ROMANIA- SRL 

cu sediul în București, vâ oferă spre vânzare 
noua generație de autoturisme ale prestigioa
sei fi-me LADA :

Luând în calcul situația complexă a vân
zărilor de bunuri de folosință îndelungată,

LADA CAR ROMANIA 
EFECTUEAZĂ MARI REDUCERI 

DE PRETURI ÎN PERIOADA 
28 MAI — 28 IUNIE A.C. 

LA MAȘINILE AFLATE ÎN STOC 
în consecință, prețurile valabile în această 

perioadă vor fi următoarele:
• LADA VERA — 6 783 dolari
• LADA PRIMAVERA — 6 928 dolari
• LADA EXCLUSIV — 6 952 dolari
• LADA SAMARA — 8 826 dolari
• LADA SAMARA SL — 9 226 dolari
• LADA SAMARA SEDAN — 9 396 dolari
• LADA SAMARA — 8 996 dolari
• LADA NTVA — 10 573 dolari
• LADA NIVA GLX — 12 455 dolari

(la cure"’
La aceste prețuri autoturismele vor fi mal 

ieftine cu aproximativ 4,5 milioane lei față 
de până acum.

cială, care va fi depusă Ia sediul societății.

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefon 054 — 641640.

LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU“

ORĂȘTIE

Organizează concurs, pentru ocuparea u- 
nui post de paznic, în ziua de 6 iunie 1997. 
Relații suplimentare la telefonul 641196.

CONSIM DEVA
Piața Victoriei, 2/1 (IPH)

VA 0FERA

• curse regulate cu autocare moderne 
pentru : Germania, Franța, Olanda. Belgia, An
glia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia,

• asigurări medicale pentru străinătate

• închirieri de autocare pentru excursii 
grup, interne și internaționale.

Telefon 23 06 90.

ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft I 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
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I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I

Mașinile, la zero km. se livrează la Deva, 
cu promptitudine. în cel mult 15 zile de la 
data incheierii contractului.

Contractele de vânzare-cumpărare se în
cheie prin S.C. „CUVÂNTUL LIBER- S.A. 
DEVA. str. 1 Decembrie, nr. 35, teL 211275, 
fax 218061.

Cei interesați pot consulta la sediul redac
ției ziarului „Cuvântul liber- întreaga docu
mentație privind modalitățile de vânzare-cum
părare.

LADA
/recomandă]

Abonament la ziarul 
„CUVÂNTUL LIBER

.

■ •

li

S.Ci COM AT Deva S7A?
Societate de.r-orpert en gro; țitenidetaii

OFERTĂ ’SPECIALĂ f
de ta magazinul COMAT Deva S?Aa 

■'Ștr. Depozitelor, nr 5l
Numai acum »______________

<r TABLĂ DE tIPRU 0,55x1000 x 2000
PREȚ^ numai 550.000 lei o foaie^

O STOC limitat: cumpărățI» acuiso_______
<< <..... ................ .....
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„Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

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

COSTUL UNUI ‘ABONAMENT LA ZIA
RUL „CUVÂNTUL LIBER” ESTE DE 5 000 | 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale. ț

Avantajul abonamentuh ' este evident, | 
de 11 exemplare primi** gratuit pe lună, 
fată de cumpărarea cu bucata.

NU UIT ATI: REINNf ii VA ABONA-I.J 
MEN TUL LA „CUVÂNTUL LIBER-, Iar ! 
dacă nu aveți abonament, solicitați facto- 1 
rilor poștali să vă fără. J

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

RAMANEȚI CU NOI f {

I
1

LICEUL TEORETIC „TRAIAN- DEVA
»

Anunță concurs pentru ocuparea postului 
paznic.
Condiții: Domiciliul stabil în municipiul 

Deva, stagiul militar satisfăcut.
Dosarele se vor depune la secretariatul 

ceuîui până ;n data de 16 iunie 1997.
Concursul se va ține la sediul liceului 

data de 18 iunie 1997, orn 9,00.
Relații supli mo-< «re la secretariatul 

ceului, telefon 220975.

dc
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•> VANZAB1 — 
CUMPĂRĂRI

• Vând autoutilitară 
„Mercedes'* 20? D, 
1.5 tone, cu carte de 
Identitate și autoriza
ție sanitară. Stare ex
cepțională. Preț 15 000 
DM. negociabil. Infor
mații Ia tel. 211275.

• Vând calculatoare 586,
686 PENTlUl^l, în orice 
configurație, sau compo
nente soft instalat, la 
preturi minime. Tel. 
215729 ‘ " {5287)

• Vând apartament trei
bamcrcf ultraamenajat, 2 
boxe . liliacului. Telefon 
221020 <5288)

• Vând Audi 100, in
jecție. înmatriculat, carte 
de identitate, piese (o 
mașină identică). Relații

găreni. nr. 82. tel. 614508.
(5623)

tel. 223236.
(5622)

• Vând casă cu gră
tiiDii 1700 mp, str. Călu,

• Vând urgent aparta
ment două camere Deva, 
str. Ry îanilor, bl. 14, sc. 
4. et. 4. ap. 29. Informații 
G283G3 (5608)

• Vând {schimb) apar- 
lament trei camere, Dacia, 
Aleea Romanilor, bl. 26, 
sc. T. ap. 19, cu două ea„ 
mere plus diferență. ln„ 
form-iiiî tel. 623162

• Vând (schimb) casă
■marc în Dobra cu apar™ 
tament 2—3 camere (di
ferență). tel. 349 A, Ilia, 
după ora 20. (5609)

• Vând ciment 28 000
lei sacul, var 15340 lei 
sacul, vopsea import Italia 
15 litri cu 176410 Iei. Pre
țurile includ TVA. Deva, 
str. E. Văcărescu, nr. 44, 
tei 614554. (5610)

• Vând casă, curte și

grădină în Nojag, tel. 
617590, 233228. (5620)

• Vând apartament 4 
camere ultracentral (Ma, 
gazinuj Tineretului), tel. 
617917, după oră’ 15. (5615)

• Vând Dacia 1310 b,
an fabricație 1995, tel. 
216106. (5612)

• Vând armă IJ 12, 
abricht, caroserie VW Golf 
1 și junincă cu vițel. Va
lea Nandrului, 30. (5606)

• Vând casă, negociabil,
Hășdat — Hunedoara 058/ 
732424, Sebeș. (5398)

• Vând 1.58 ha teren
agricol în Simeria, lângă 
hotarul cu Simeria Veche. 
Tel. 216739. (5397)

• Vând urgent în Orâș- 
tic casă 4 camere, garaj, 
anexe, grădină, apă, ga?. 
Tel 620041. orele 17—22.

(5604)

• Vând cazan Junkers
pentru încălzire centrală 
pe gaz și arzător motori
nă. Tel. 620748. (4443)

• Vând apartament 2 
camere, Gojdu, bl. B 6 
prim, ap. 8, etaj 2. (4656)

• Vând brățară aur 6,5 
grame, 80 000 gramul. 
615951, după ora 16.

(4652)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1992. Tel. 054/ 
611221, orele 8—14, (4654)

• Vând apartament două
camere etaj 1, bloc cără
midă, zona Zamfirescu. 
Informații tel. 616172, dună 
ora 19. (4653)

• Vând apartament trei
camere Gojdu, bl. E 14, 
etaj 2, reamenajat. 25 000 
DM. Tel. 223726. (4660)
• Vând Saviem 16 500-000. 

tractor 445, 12 700 000. trac

tor tip vechi fără motor 
3 500 000, Dacia 1310 foarte 
bună, 9 200 000. Tel. 613777,

• -Vând apartament 3 
camere Simeria. tel. 661756.

(4658)

• Vând urgent mobilă, 
covor persan, bicicletă. 
Tel. 223071, după ora 17,

(4661)

• SG Alexcom SRL O- 
răștie vinde teren intra
vilan, 16 ari, în str. Gră- 
dinarilor, tel. 642841. In
formații Unirii, 62. (4346)

• Vând autobasculantă
Raba. fabricație 1995, 
38 000 km. Nissan Laurel, 
.2,8 Diesel, fabricație 1986 
și Renault 14, fabricație 
1980. Toate înmatriculate. 
CIVT, preturi negociabile. 
Tel. 642109. (4347)

• Vând casă cu ' gră
dină, Oraștie, str. Muzi
canților, nr. 10. Informații 
Orăștie, Petru Maior, 54, 
familia Popovici. (4348)

• Cooperativa Arta
populară, Hunedoara, vinde 
deșeuri lână. Informații 
tel. 718234. (5073)

• Vând OpcI Kadett.
break, 1,6 Diesel, fabricație 
1983. Tel. 724060. (5074)

• Vând mașină în
ghețată, preț 4000 
mărci, informații tel. 
724820, după ora 20. 

(5076)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate. Brad. 
Informații tel. 651124

(4115)

DIVERSE

• SG Indprodcom SRL 
Deva anunță intenția de

autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului al depozitului en 
gros, situat în " Deva, str. 
Vulcan, nr..20. Eventualele 
contestații se depun la 
APM Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25, în termen dc 15 
zile. (5626)

• Living Stream Mi. 
nistry California vă in
vită sâmbătă, 31 mai 
1997. la Sala sporturilor 
din Deva, să participați Ia 
o prezentare de carte a 
autorului creștin Watchman 
Nee și să ascultați mesa
jul biblic cu tema: „Mân
tuirea lui Dumnezeu din 
cartea Romani". (5627)

• Redactgz proiecte pe 
calculator. Deva, tel. 
617806, după ora 16.

(MS)

OFERTE 
DE SERVICII

• NOU! Punct farma
ceutic veterinar în Sta
ția CFR Ilia, program 8,30 
— 15, 16—20.

(5260)

• .Meditez engleză ori
ce nivel, admitere, 9000 
lei ora. Te). 621669.

(4448)

• ISTPM Hunedoara —
Deva organizează în 6. 
06. 1997 câncurs pentru 
ocuparea postului de in
spector șef. Informații la 
sediul .situat în bdul 22 
decembrie, bloc ID3, td. 
213416. (5607)

• Brutăria Neamț SRL 
Deva recrutează personal 
tn vederea calificării în 
meseria de brutar. Con
diții: bărbați, stagiu mili- 
tar efectuat. Informații la 
sediul sooietății din str. 
M. Viteazul, nr. 32

(5614)

• Angajez barmane la 
cabana Lăpușnic. Tel.

223722, orele 7—10 sau la 
cabană. (0184630)

• Complex Boema an
gajează D J, picoliță si 
supraveghetor. Tel. 617545, 
626306. (5628)

• Caut femeie îngrijit
■copil. Tel. 232693, după 
ora 1G. (5613)

• Angajăm imediat pe
termen nelimitat munci
tor agricol pentru locali, 
tatea Sântandrei. Se asi
gură cazare și masă. Tel. 
217125. între orele 7.30— 
8.30 (5616)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere
spațiu comercial în su
prafață de 170 mp, com
partimentat pentru ali
mentara, produse textile 
sau industriale și bar, 
(alimentație publică cu 
dotări în gara Simeria, 
vad excepțional. Tel. 
660655, 10—16, 220676, 20— 
23 (5631)

• Ofer pentru închiriat
apartament 2 camere ul. 
tracentral, Tel. 614986, De
va.’ (4655)

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

PIERDERI

• Pierdut acte firmă și
ștampilă ale societății SC 
Partidac Impex SRL din 
Hunedoara. Se declară 
nule. Găsitorului recom
pensă. tel. 714904, sau 
712388. (5075)

• Pierdut contract de 
societate SC Gross SNG 
Vulcan încheiat la data 
3 04 1992 și certificat în-' 
matriculare nr. 20 /1228 / 
1992. Se declară nule.

(5619)

• pierdut certificat ac
ționar nr. 3657462. Se de
clară nul. (5624)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament 
două camere, str. Bejan, 
bl. 66, ap. 74, etaj I (bloc 
turn), cu apartament 2 
camere, Dacia. Gojdu, ofer 
10.000.000 diferență.

(5604)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc cinci 
ani de la dispariția 
celui care a fost un 
soț, tată și bunic iu 
bitor

IOAN ADAM
îți vom păstra o vie 
amintire. (5399)

DECESE

• Copiii, nepoții și 
strănepoții anunță cu 
adâncă durere înceta
rea din viață a celei 
care a fost 
ALEXANDRA MÂLAI 

în vârstă dc 87 ani 
înmormântarea — 

joi, 29 mai, ora 14, • 
de Ia domiciliul din 
str. Teilor, nr. 105, . 
Simeria. (5551)

• (Sonducerca Spi
talului județean Deva 
aduce un ultim oma
giu celui care a fost 
un bun coleg și po- 
laborator

dr. GIIEOKGIIE 
MOCANU 

Sincere condoleanțe
familiei îndurerate.
Dumnezeu sâ-I odih
nească! (5632)

Societate comercială 
cu capital privat 

VINDE EN GROS 
EN DETAIL
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PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat in incinta S.O. POL1DAVA 
din Deva. str. 22 Decembrie, nr. 

telefon 22 59 04
• Apă minerală BIBORȚENI, 1.5 1 PET. 

Bere
— REGUN
— SILVA
Rom — 32 grade

S.A. 
257,

•
* Hârtie igienică.
B PRIN CHIOȘCURILE Șl PUNCTELE 

, PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
I liber" din DEVA (lângă „Gom^-n" și în „Mi- 
»cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia'. BRAD 
I (Ia sediul S.G. „Mercur"). ORAȘTIE (lângă 
’ „Palia"), HAȚEG (secția foto) 
| SE AFLA ÎN VÂNZARE»

I
V I 
w I* I
%

I
I PENTRU 

MICA ȘI MARE PUBLICITATE.
—» • — • MW » «M • • MW, » f ~~ *

• Imprimate pentru preschimbarea per
miselor de conducere anh

• țigări (Tg. Jiu) 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale 
plicuri
aceste unități 

PRIMIREA
în

«

functiuiează AGI .X TI! 
ANUNȚURILOR DE
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