
CUVÂNTUL
LIBER

Timp de două zite; vi
neri și sâmbătă, 30-31 mai 
a.c., la Facultatea de Ma
șini șl Instalații Electro
mecanice din petroșani 
s-au desfășurat o serie de 
manifestări prilejuite de 
împlinirea a 40 de ani do 
la înființarea acesteia.

Actuala facultate a fost 
înființată în anul 1957, 
odată cu concentrarea în
tregului învățământ mi
nier în Valea Jiului, an
terior acestui an facul
tatea funcționând că sec
ție de mine.

în decursul anilor, Fa-

cestea, In cadrul facultă
ții mai ființează un învă
țământ postuniversitar — 
cu frecvență, cu durata de 
un an, în specialitățile ma
șini șl instalații miniere 
speciale, electroenergetica 
instalațiile electromeca
nice industriale, iar înce
pând cu anul universitar' 
1997—1998, se speră în în
ființarea și a unei secții 
aprofundate în domeniilo 
automaticii și industrială

Momentul aniversar a 
fost marcat de către pri
ma Conferință națională de 
electromecanică minieră.
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Presa e de vină...
Am urmărit cu interes 

discursul lung șl stufos 
al dlui prim-ministru Vic
tor Ciorbea asupra acti
vității guvernului io pe
rioada celor șas< luni de 
când gestionează desti
nele țării, prezentat săp
tămâna trecută într-o con
ferință de presă extra
ordinară. Și am reținut o 
serie de elemente care 
ilustrează elocvent efor
turile executivului de a 
așeza România pe noi 
coordonate economice și 
sociale. Sigur, timpul a 
fost scurt pentru a avea 
pretenția su acuzăm gu
vernul că nu a făcut mai 
mult, deși, în campania 
electorală premergătoa
re alegerilor din luna no
iembrie 199G. cei care 
aspirau și apoi au venit 
la putere au făcut pro
misiuni sforăitoare iar 
după urcarea pe tron 
șl-au luat angajamente cât 

.WAA'.M V.W.MAS'.WWAV.’A'.W.'.V.'.V AVAW.,.,.,.%W.'.*. ‘A‘.V.,.'.W.'.V>VAMA.VA'^.-/AVi‘AVAW/

*v,v< .*.v. /.v.v.v

CURSUL VALUTAR
3 IUNIE

• 1 dolor SUA — 7142 lei 1
• 1 marca germana — 4136 lei 1• 100 yeni japonezi — 6153 lei• 1 liră sterlină — 11655 lei i• 1 franc elvețian — 5001 lei• 1 franc francez — 1227 loi• 100 lire italiene — 420 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază |
cotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții elective ie schimb valutar și înregistrări 
contabile.

La spectacolul dedicat Zilei Copilului, una dintre 
cele mai tinere participante, Francisca Mădălina Manole, 
a susținut un mic recital. Foto ANTON SOCACi
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nu puteau duce.
Dar nu ne-am propus 

să consemnăm noi a- 
cum și aici bilele albe 
și bilele negre ale gu
vernării Giorbea, deși 
toată lumea constată că 
neîmplinirile sunt mult 
mai numeroase, că sta

rea de sărăcie a popu
lației se accentuează, 
iar reforma merge încă 
foarte anevoios. Situația 
județului Hunedoara, 
pentru că barometrul 
nostru aici funcționează, 
este extrem de elocven
tă din punctele de ve
dere mai sus exprima
te. Iar guvernul teri
torial nu are forța să 
le reducă intensitatea și 
amploarea. După cum 

I

nu o are însuși guver
nul dlui Victor Giorbea.

Altceva ne-a șocat 
însă în mod deosebit în 
expozeul primului minis
tru șl anume supărarea 
sa pentru că, după o 
lună de miere care a 
durat numai patru zile, 

presa l-a părăsit, îi este 
ostilă, azi avându-i ală
turi de strădaniile sale 
doar pe oamenii obișnuiți 
ai acestei țări. Afirmația 
este și gratuită șl neade
vărată. Presa indepen
dentă, neutră, neangaja
tă puterii — șl ziarul 
„Guvântul liber" se în
scrie în aceste coordo
nate ale presei post- 
decembriste — nu este 
împotriva premierului 

nici a reformei, chiar în 
formele ei radicale, du
reroase, în care concepe 
actuala guvernare. Dim
potrivă, îi este aliată în 
demersurile sale. însă nu 
i-ar fi sprijin real dacă 
nu i-ar arăta cu obiecti
vitate și justețe greșeli
le, dacă nu ar semnala 
fără rezerve bâlbâielile, 
incoerența, abuzurile u- 
nora dintre cei împuter
niciți — aleși ai obștii 
ori numiți să guver
neze. în plan central sau 
teritorial, să aplice pro
gramul de reformă șl 
legile țării, să împlinească 
speranțele de mai bine 
ale celor care au ales 
schimbarea.

Laudele, prezentarea 
realității în alb, când

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a) i

Facultatea de Mașini 
și Instalații 

Electromecanice - 40 de 
ani de existență!

cultatea de Mașini șl 
Instalații Electromecanice 
a cunoscut o serie de 
schimbări, inclusiv a de
numirii, actuala structură 
datând din anul 1990.

„începând din acest an. 
după cum ne preciza dl 
ANDREI MAGYARI, de
canul facultății, viitorii 
ingineri sunt pregătiți nu 
numai pentru domeniul mi
nier, cl și pentru alte 
specialități — electrome
canică generală, automa- 
tizări, informatică. con
strucții de mașini etc. 
Practic, cei peste 4.000 de 
absolvenți, de Ia înființa 
rea facultății, se regăsesc 
în toate domeniile de ac
tivitate, mulțumirea noas
tră fiind aceea că ei pot 
fac. față cu succes ac
tualelor cerințe".

In prezent, facultatea arc 
un număr de 872 dc stu- 
denți, repartizați in trei 
profile.- — mecanic, elec
tromecanic, respectiv știin
ța sistemelor și a calcu
latoarelor. Pc lângă a

la care au participat peste 
300 de invitați din țară șt 
din străinătate. In prima 
zi a conferinței s-au pre
zentat o serie de lucrări 
— pe șase secțiuni, iar în 
partea a doua, sâmbătă, 
31 mai, a avut loc o masă 
rotundă cu tema: „Pre
zentul șl viitorul electro
mecanicii miniere în Ro
mânia".

Pe lângă comunicările 
de specialitate, mai multe 
firme de profil din tară 
și străinătate au prezen
tat ultimele produse în 
domeniu.

Reuniunea științifică ju
biliară, u mai apreciat 
decanul Facultății de Ma
șini și Instalații din Pe
troșani, dl Andrei Mă
rgări, și-a atins scopul, 
odată cu aceasta fiind 
lansat și proiectul de sta
tut al Asociației Ingineri
lor Electromecanici Mi
nieri din România.

CORNEL POENAR
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Intre' prostituate :
— După flecare client iau câte 

pilule.
— Ciudat. Eu iau câte 200 de mărci...

Schimbări la CSMR
Noul președinte exe

cutiv al Gonfederațieî Sin
dicatelor Miniere din 
România (CSMR) este Mar- 
oel Makarovschl, de pro
fesie jurist. EX a înde
plinit până la Songresul 
Extraordinar al Confede
rației funcția de vicepre
ședinte. Schimbarea s-a 
produs vineri. 30 mal, la 
Deva, odată cu retrage
rea din funcția de pre
ședinte executiv al SSMR 
a lui ILie Worsan. Acesta 
a declarat că dorește să 
se pensioneze pentru a-șî 
îngriji sănătatea.

Pe parcursul dezbateri
lor, particîpanților Ia 
Songresul Extraordinar 
al Gonfederației Sindica
telor Miniere din Româ
nia Ie-a fost prezentată o 

scrisoare a Iui Miron Goz- 
ma, rămas încă în func
ția de președinte. Tri
misă din arestul poliției 
din Galea Rahovei din 
București, scrisoarea aro 
inserată șl poezia „Dacă" 
a lui Rudyard Kipling. 
Prin această poezie, Mi
ron Gozma dorește să-și 
precizeze crezul său în 
fața- ortacilor rămași a- 
casă. Gozma îi acuză pe 
unii dintre liderii de sin
dicate din Valea Jiului că 
s-au dedat, în lipsa lui, 
la tot felul do lupte in
terne, menite- a pune mu- 
na pe putere. Miron Soz 
ma îl critică în scrisoa
re pe IIîc Torsan șl pe 
Victor Bădârcă (fost pre
ședinte executiv al Ligii 
Sindicatelor Miniere Va
lea Jiului Petroșani) că 

se retrag din activitate 
tocmai în momentele gre
le ale luptei sindicale.

Po parcursul discuțiilor 
de vineri, a fost avansată 
și posibilitatea afilierii 
Confederației Sindicate
lor Miniere din România 
la GNSRb — Frăția. Ale
gerea GNSRb — Frăția 
reflectă cel mai bine in
teresele minerilor din Va
le, s-a afirmat în timpul 
lucrărilor Congresului.

Deocamdată, problema 
afilierii la GNSRb —• Fră
ția va mai suporta o 
amânare. Aceasta este de
terminată de lipsa unei 
prevederi în statutul 
GSMR cu privire la alian
țe.

5. 8LADA

Municipiul Petroșani a 
fost sâmbătă, 31 mai a.c., 
gazda unui moment ani
versar aparte — împlini
rea unui an de la primele 
unde emise în eter de 
către Radio XXI în Valea 
Jiului. Manifestarea cul
tural — distractivă, prile
juită de frumosul eveni
ment, a fost marcată prin- 
tr-un program special —- 
Maraton Radio XXI, un 
spectacol muzical, disco
tecă în aer liber, o întâl
nire mondenă cu invita
ții la Restaurantul Hote
lului „Petroșani" șl nu în 
ultimul rând, seara, prin- 
tr-urt foc de artificiî.

Ideea sărbătoriri! unui 
an de la prima emisie 
a Postului cTe Radio XXI 
Petroșani s-a înfiripat, după

UN AN DE LA PRIMA EMISIE

RADIO XXI PETROȘANI
cum ne-a precizat dna 
Adelia Timiș, directorul 
postului de radio, încă dc 
acum 6 luni, — momen
tul fiind sărbătorit doar 
între noi șl ascultători. 
Acum, la un an de emi
sie, am încercat să dăm 
amploare acestui moment, 
pentru că Radio XXI Pe
troșani a intrat deja în 
conștiința locuitorilor Văi2 
Jiului, iar cu această o- 
eazie am vrut să ofe
rim ascultătorilor noștri 
și un moment inedit.

După un an de activi
tate, Radio XXI Petroșani 
a devenit principalul prie
ten al locuitorilor Văii 
Jiului care le aduce zil
nic cele mai calde ...tiri, 
informații despre viața*  ur
bei, muzică, divertisment 

și bună dispoziție.
Și pentru că suntem la 

ceas aniversar, echipei 
care alcătuiește Radio 
XXI Petroșani — Adina 
Muntean, Izabela Zaporo- 
jan, Loredana Iacab, Ana 
Maria Oliver, Lucian Ma
rin, Garleta Sztraka, An
drei Andraș, Gorneliu Iu- 
ganu, Țiți Pau, Raluca 
Iacab, Anca Tlgâran, Si
mona Pavel, Emilia Pavel, 
Claudia Voiau, Dana Stan, 
Alexandru Printz, Violeta 
'l’îrgae, Bianca Grigore, 
Felicia Roangheș, Raluca 
Prața, Vasile Huzuru, Io
nel Ilie șl Zoltan Hajdu, 
îi dorim cât mai multe ore 
de emisie, iar Postului de 
Radio XXI Petroșani tot 
mai mult! ascultători

CORNEL POENAR
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I 
ale reformei* — ca să neS 
referim la obiectivul ma- 5 
jor al prezentului ți vi- C 
itorului apropiat —. care, 5 
în fond, slujesc tot cc-J 
tățeanului, națiunii In { 
ansamblu. >

Neîndoios că și presa J 
face greșeli, pentru căi 
este exercitată de oameni, J 
fiecare cu pregătirea sa, f 
cu caracterul său, cu a-^ 
finitățile sale. însă im- 
portant și hotărâtor este*,  
ca recunoașterea erorii 
și intrarea in normali- 
tale să se producă ra- S 
pid, conștient, respon- % 
săbii. Altminteri nu-i > 
liniște, nu-i pace, nu-ij 
dreptate. Și revenind la£ 
supărarea premierului Z 
pe presă, gândul ne 5 
duce spre muine, când "Z 
pentru o serie de neîm- ț 
pliniri ale guvernului, £ 
s-ar putea ca vinovată £ 
să fie făcută presa. Ceeajj 
ce n-ar fi nici adevă-j 
rat, nici cinstit, Presa? 
este o importantă putere 5 
în stat. Are menirea % 
ei, are principiile ei, da? 
la care ziariștii adevărații 
nu au voie să abdice ori î 
măcar să se abată. •£
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INCA UN DECES ÎN URMA 
’ ACCIDENTULUI COLECTIV DE MUNCA 

DE LA MINA DÂLJA

Presa e de vînâ
(Urmare din pag. 1) ale reformei

«a este neagră, escamo
tarea adevărului, nere- 
cunoașterea punctelor 
negre din propria acti
vitate si din a celor cu 
care lucrezi — cum a 
procedat pe alocuri în
suși premierul în discur
sul — biiant despre 
care vorbim —• nu au 
darul să impulsioneze, să 
îndemne la reflecție, să 
determine adoptarea de 
măsuri corespunzătoare, 
ei te cufundă 
mulțumire. în 
apoi presa nu 
facă pol;’ice 
guvernanților, 
montărilor — 
când ea. politica 
ta, este precară, 
sistșntă, neproductivă — 
ci trebuie să slujească 
intereselor cetățeanului, 
ale principalului consu
mator de presă. Sigur 
Insă că presa trebuie să 
susțină — ceea ce noi 
înșine facem — și de
mersurile pozitive ale 
guvernului, ale parlamen
tului, ale președinției,

în auto- 
biazare. Și 
trebuie să 
puterii, a 
a paria- 
mai ales 

aceas- 
necon-

>

MW.V.'

Duminică, 1 iunie, la ora 
11, în Spitalul Județean 
de la Timișoara, a decedat, 
după multe suferințe, loan 
Rusu, una dintre cele 13 
victime ale accidentului co
lectiv de muncă d la Mi
na Dâlja, datorat aprinderii

—>—•—♦—«—• •—••—•—<—»

TÂLHĂRIA, o infracțiune 
deseori favorizată de 

victime
Codul penal definește 

tâlhăria ca fiind „furtul 
săvârșit prin întrebuința
rea de violență sau de 
amenințări sau prin pu
nerea victimei în stare de 
inconștiență sau neputință 
de a se apăra".

In general cazurile de 
" tâlhării- comise pe raza 

județului conduc la con
cluzia că devin victime 
ale acestei infracțiuni per
soanele care se deplasea
ză la ore târzii din noap
te prin locuri întunecoa
se sau mărginașe ale lo
calităților, care au asupra 
loc bunuri de valoare sau 
sume mari de bani, despre 
care infractorii află cu 
puțin timp înainte.

Infracțiunea este mult 
favorizată de consumul de 
alcool, atât de către au
tori cât și de către victi
me.

La începutul lunii mai 
a.e„ Cobzaru Elena, de 18 
ani, din Lupeni, în jurul 

orei 2,00 se deplasa pe 
o stradă din cartierul 
Bărbăteni. Era singură la

de metan.
Cu acest tragic dezno

dământ, numărul celor de
cedași, în urma accidentu
lui sau după o lungă agonie, 
se ridică la 5. Dumnezeu 
să le odihnească sufletele 
în pace I

acea oră, când un tânăr 
necunoscut prin folosi
rea forței i-a luat de la 
gât un lănțișor de aur cu 
cruciuliță.

Autorul a fost desco
perit. Se numește Stoica 
Francisc Cornel și are 23 
de ani.

In scara zilei de 13 
mai a.c., în jurul orei 23,00, 
în municipiul Petroșani, 
Stoica Ionel, din locali
tate, muncitor la S.C. „U- 
niversal Prestcom" a fost 
atacat de trei indivizi care 
au cobprât dintr-un auto
turism.

A fost lovit cu un cuțit 
în brațul stâng ți 1 s-au 
luat 4.000 mărci germane 
și trei milioane Iei.

Sunt suficiente cele 
două exemple pentru a 
concluziona că infracțiu
nile de acest gen pot fi 
prevenite de către cetă
țeni.

Li. col. MIRCEA NEGRU, 
Inspectoratul de Poliție 
al județului Hunedoara

Menirea fundamentală a 
învățământului este de a 
transmite discipolilor cât 
mai multe cunoștințe a- 
supra universului și cât 
mai onorabile norme de 
conduită în societate.

Asemănător religiei, ca 
disciplină școlară . îi re
vine a propune cât mai 
valoroase valori de credin
ță și cât mal temeinice 
norme morale. Deocamda
tă, propun examinării nu
mai normele morale, pri
vind relațiile amoroase 
ale adolescenților și ti
nerilor școlari,

După opinia generală, 
libertinajul și depravarea 
au atins cote culminan
te. Situația este expli
cabilă și justificabilă, moș
tenind o epocă atee, ce-a 
confirmat pe Dostoievski ; 
„Dacă Dumnezeu nu e- 
xistă. totul este îngăduit". 
Normal ar fi ca acum, 
când Dumnezeu este ad
mis a fi propovăduit și 
susținut într-o discipli
nă școlară, să se înregis
treze o îndreptare și re
dresare, de care însă nu 
se poate vorbi. De ce ?

... Fiecare are un scaun... 
Un pahar cu tărie^. Un 
drept la cuvânt... O amin' 
tire de depănat...

Sunt proprietari de a- 
partamente ori chiriași Ia 
igo, participant! la un 
război mondial șau la două. 
Luptători în vest ori în est. 
Făuritori de două sau șase 
cincinale ...

...In cârciuma — unde-și 
fac veacul — nu e ni
meni șef. Doar barma
nul ...

Se bea rusește. Se plă
tește nemțește. Și se fu
mează fără filtru în... to
vărășie.

Privirea îmi aleargă,

4 IUNIE
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l 6,00 România: ora 6 fix!; 
i 8,35 Un bunic fericit (s); 
? 9,05 Misterele Sankt-Pe-
i tersburgului (s/r); 10,00
I Știri ; 10,05 Videolexicon;
l 12,05 Serial (r) o Șeicul ;

13,00 Desene animate; 13,30 
I Scena; 14,10 Muzica pen

tru toți; 14,35 TVR lași ; 
15,00 TVR Cluj-N.; 16,35 
Desene animate; 17,40 Ma
gazin sportiv; 19,05 Serial 
e Lupii aerului; 20,00 Jur
nal; 20,50 Fotbal: Finala 
„Cupei României" • F.C. 
Național — Steaua (d) ; 
23,20 Secolul XX; 0,20 In 
top a Eugen Sârbu; 0,50 
Tenis. Roland Garros (rez.).

( TVR 2 )
7,00 TVM; S,00 Agenda 

culturală europeană; 8,30 
Desene animate; 10,00 Lu

RELIGIA IN SCOALĂ
Pentru două motive:

1. Propaganda sexy este 
extrem de vastă și inten
să, prin: literatură, re
viste, cinema și mai ales 
TV.

2. Lecțiile de religie încă 
nu s-au orientat suficient 
spre susținerea moralei 
creștine prin pregătirea ca
drelor corespunzător stă
rii de slabă credință, com

V. RELIGIA ȘI EDUCAȚIA 
SEXUALĂ

pletată cu o mentalitate 
amorală accentuată

O explicație o avem în 
obiecția lui Mir^ea Elia- 
de: „în creștinismul o-
riental, religia este ceva 
ce te învață pe bază 
de tradiție, se predă pu
țin, nu se fac ore de 
catehism". (Încercarea La
birintului, Ed. Dacia, Ciuj- 
Napoca, 1800, pag. 23).

Întrucât catehismul pre
supune: întrebare — răs- 

Insemncri AMĂGITOARE TRĂIRI
discretă, peste chipurile 
lor. Făuritori și „mește
șugari" de ideal. Foști 
inovatori... paznici... mi
neri. Acum șoimi ai... po
pilor.

Ce bacurie ar fi fost, 
în urmă cu zece ani, pen' 
tru semnatarul acestor rân
duri să schimbe vorbe cu 
cel mai apreciat ener- 
getician, constructor de 
blocuri, descoperitor de 
filoane... Erau prinși în 
„cleștele muncii"... Al 
căutărilor... Viața lor nu 
era ; „a sta în cârciu
mă și-a bea". O fac a- 
cum.

Privindu-i, ceva se re

mină din lumină (r); 12,10 
Tenis (r); 12,40 Punct de 
întâlnire; 13,00 Tenis: Ro
land Garros'— sferturi de 
finală (mase.); 17,40 Se
rial e Șeicul; 18,30 Emi
siune în limba maghiară ; 
20,00 Arte vizuale; 21,05 
Credo; 22,05 TVM. Mesa
ger ; 22,35 Misterele S.P. 
(s); 23,30 întâlnire la club. 
Jazz.

(antena 1]
6,30 in vizită la Antena 

1 ; 9,00 Văduva (r); 9,50 
Viața în trei (c); 10,30 Se
rial (r) • Iluzii; 11,20 Nash 
Bridges (s/r); 12,35 Meda
lion ; 13,10 Orașul ascuns 
(s); 13,35 Desene anima
le; ,4,20 Serial o Lumină 
călăuzitoare; 15,05 Ultime
le 5 minute (s); 17,00 Ilu
zii (s); 18,15 Toiul despre 
Guvern; 19,00 Telerebus ;
19,30 Văduva țs); 20,30 
Observator; 21,30 Fiii • 
Dieppe (Anglia); 0,30 Kas- 
sandra (s). 

puns, el atrage după sine: 
Integrarea în actualitate a 
lecțiilor de religie, pre
văzând probleme de or
dinea zilei, printre care: 
ce este desfrâul șl cum 
poate fi el remediat ? 
Răspunsul religios este 
foarte simplu și categoric: 
Desfrâul înseamnă rela
ții amoroase peste limita 
cuplului soț—soție, cum a 

lăsat Dumnezeu la crea
ția omului șl a 
conveni învățăturilor 
Bibliei ce reprezintă Cu
vântul lui Dumnezeu. Mal 
simplu : Desfrâul este un 
păcat, adică o încălcare a 
normelor divin o de via
ță.

Noțiunea de pacat este 
nodul gordian al proble
mei. Fără încercarea de 
a explicita, dacă nu este 
posibil a tăia acest nod, 

voltă în interiorul liteu. 
De ce nu și-or l'i jăcut 
castele de-adevăratelca?

Mareea idealurilor lor 
a nivelat nisipul... î.și 
poartă pașii — de Ia .vi
la" cu două camere, con
fort sporit, ori redus — 
lu locul cu 24—25 de 
grade. Trec prin parcuri, 
fără să-și găsească astâm
păr... îșl condamnă timpul, 
mânând nebunii „rasiști" 
pe tabla de șali... Și Ie 
fumează vântul țigările...

Văduviți de spiritul pro
prietății, nu știu cât costă 
o parcelă de 2 pe 1 ,mp 
de pământ, pe carc-I vor 
ține po piept o veșnicie

(pro - tv)

7,00 Ora 7, bună d imi- 
neața/; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful (s/r); 11,15 Capcana
timpului (s); 12,00 Accapul- 
co Heat (s); 13,00 Film 
• Scalphunters (w. SUA); 
14,40 Desene animate; 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 17,30 
Război în viitor (s); 18,15
Sport la minut ; 19,00 Știi 
și câștigi!; 19,30 Știri ; 
20,00 Film o Fiica mglț^ș 
rajahi'liîi (SUA); 22,00 Fa
milia Bundy (sj; 23,30 Fq- 
ță-n față cu I. Șerbănes- 
cu; 0,30 Sport la minut.

(PRO-TV-PEVfl) 

6,15 — 7,00 Serial e 
Brigada de urgență (r); e

toate străduințele peda
gogului religios, ta aspi
rațiile lui moraUMtoare, 
sunt zadarnice. Or, să nu 
pierdem din vedere că : 
obiectivul suprem al reli
giei ca obiect de învăță
mânt este educarea și e- 
manciparea morală a e- 
levilor și, în perspectivă, 
ă întregii societăți. Dacă 
pedagogul rămâne la ca
drul strict religios spu
nând: „Păcatul înseamnă 
nerespectarea poruncilor di
vine și drept consecință 
Dumnezeu te bate", nu se 
obține mai nimic, ținând 
cont de nivelul spiritual 
și de mentalitatea contem
porană, în care domină 
nu atât ateismul, adică 
negarea lui Dumnezeu, aât 
indiferența și apatia față 
de vajorue religioase. Toc
mai datorită acestei ȚsK 
tuații. preferabil, este a 
evita pe Dumnezeu răz
bunător, când el de atâtea 
ori in Sfintele Scripturi 
este definit ca întruchi
pând iubirea.

(Va urma)

Prof VICTOR ISAC

sau poate doar 7 ani, după 
care, ajunși o mână ât 
oase, vor lăsa locul aj_ 
tora. La Roma, repre
zentantului Iul Dumne
zeu i se sărută mâna ți 
poala, de către femei „fa
bricate" să ducă în ispită, 
deopotrivă: pe supușii 1U> 
Scaraoschi și ai Papei...

Constructorii dg mrșini 
occidțnmli, fermierii din 
America și din alte ț$r< 
ne recomandă închiclerea 
u'Miej r, înfometarea a- 
nimaleior — pentru a in
tra mai uș'/i- (î) in Euro
pa ...

Amăgitoare trăiri !
N. PANAITESCU

Știri locale (r); 10,00 —
10,30 Desene animate; 15,00 ț 
— 16,00 Soriai • Brigada i 
de urgenta (cp. 6); 21,50- ț 
22,00 Știri locale; 2,30 — (
3,00 Serial • Erotica,

(devasat*)

7,00 Duk. ispită |s); 
8,00 Desene; 9,30 Farwa-t 
cia de gardă (s); 10,00-
Lady Chatterley (fihn) ; 
11 30 Odiseea (s); 12.30
Brigada de șoc (ep. 17); 
13,0 Film e Eliminators. ;
14,30 Videotext; 17,00 Cțui- 
ce ispită (s); 18,00 Dese
ne animate; 18,30 Mister 
Yao (do); 19,30 Farmacia
de gardă (s); 20,00 Film
• Lady Chatterley; 21,30 
Odiseea (ep. 9); 23,00 Film
• Celler Dwellers; 0,15 
Serial erotic.
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DEVA
CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DE KARATE

DIVIZIA A->Gală de box 
la Lupani

Cu puțin timp lr urmă, 
în Sala Palatului din Lt> 
peni a avut loc o gală de 
box la care a fost invitat 
lotul olimpic de cădeți de 
la Reșița (antrenori Fran. 
cisc Vaștag și Vasile Bala) 
și 2 boxeri de la Minerul 
Lupeni, care au fost se
lecționați de Centrul Olim- 
pic de la Reșița, Iancu 
Muntean și Viorel. Întâl
nirile din cadrul galei au 
avut un bun nivel tehnic 
și spectacular, aplaudate 
de publicul spectator, ce 
a umplut până la refuz 
sala. Competiția a fost 
sponsorizată de dl Emil 
I’tirău.

Iată și boxerii învingă
tori : Stelian Diți (ctg. 45 
kg), Iancu Munteanu (48 
kg). Ion Ionuț (51), Ionel 
Dărău (54), Viorel Nalun- 
ga (57), Cristi Trițoiu (63), 
Robert Nacu (63), Gh. Co- 
lopar (G6), Adr. Stanca (69), 
Cristian Florea (77), C-tin 
Moraru (81), Alex Mari- 
noiu (81).

Rezultatele etapei a 32-a : Gloria Bu
zău — F.C. Onești 0—1; A.S. Ploiești — 
Dacia Unirea Brăila 3—1; Tractorul Bv.
— Precizia Săcele 1—1; Steaua Mizil — 
F.C. Bucovina 0—6; Metalul Plopeni — 
Poiana Câmpina 2—0; Dunărea Călărași
— Metrom Bv. 0—0 ; Petrolul Moinești — 
Rocar Buc. 1—1: Foresta Fălticeni — Ce
tatea Tg. N. 9—6; Dunărea Galați — Poli, 
Iași 2—1.

Oana Marinescu — Alina Gu- 
peț — tineret; KUMITE Sorina 
Steavu — jun. II.

Clubul Heian Deva obține 
patru locuri I la : KATA ind. 
Valentin Tănasie — tineret; 
Kumite Suzana Tamaș — jun. 
I și Angela Hanzi — tuieret; 
FUKU-GO Valentin Tănasie" 
— tineret.

Clubul organizator Ryu-do 
Deva (antrenor Tudor Teiem- 
bici) a reușit trei clasări pe 
locul I: KATA ind. Marius 
Petrescu — jun. I; FUKU-GO 
Ilea Cornel — jun. II și Ma
rius Petrescu — jun. II; Raul 
Florea de la Samurai Brad 
se clasează pe locul I la Ku
mite — jun. I.

Competiția s-a desfășurat 
sub patronajul președintelui 
executiv a F.R.K.T. și DA 
sensei Dan Stuparu, 5 DAN. 
Primii opt clasați în probele 
individuale și primii patru la 
probele pe echipe s-au cali
ficat pentru finala Campio
natului Național ce va avea 
loc între 20 și 22 iunie la 
București.

MIRCEA STEAVU ’

La Deva s-a desfășurat de 
curând etapa de zonă a Cam
pionatului de Karate Tradi
țional pentru juniori șl tine
ret. Au participat 135 de spor
tivi de la Arad, Timișoara, 
Bistrița, Beclean, Oradea, Dej, 
A.S. Constructorul Hunedoa
ra, Heian Deva, Samurai De
va, Samurai Brad și Ryu-do 
Deva, care a fost și clubul 
organizator. Karateka din ju
dețul Hunedoara au avut o 
prestație remarcabilă. Se re
marcă și de această dată e- 
levii antrenorilor Mercedes 
și Ianoș Simo de la A.S. Con 
structorul Hd., prin cele opt 
locuri I obținute Ia: KATA 
ind. Sorina Steavu, jun. II și 
Oana Marinescu, tineret; 
ENBU m. Andrei Cohuț — 
Alex Ardeleanu, — jun. III; 
ENBU MIXT Ramona Stea
vu — Iacob Bogdan — tine
ret; Kata echipe Silvia Istrate
— Monica Petrovici — Adi
na Bizdideanu — jun. II; 
Alex. Ardeleanu — An
drei Cohuț — Vasile Mureș
— jun. II; Sorina Steavu —

i
I

»
»

F.C. Nationals
Steaua

. ’ I
I _ •• Astă seara, începând» 
! J de la ora 21, pe studio-', 
; Ml național din Capi-*  
1 ‘tată se desfășoară finala, 
. Cupei României la fot-, 
■ i hal. între două forma-

I

I
■
■
■
I

jibal, între două forma- j! 
•JfM bine cunoscute .' 
?STEAUA și F. C. NA-'.,
'iȚIONAL, care ocupaj! 

, ■ primele două locuri >><*  [ 
i [ în clasamentul Divi-ț i 
I' ‘ «tei Naționale. Iată deij 

ce ne așteptăm la o par-',- 
....  ....... în?• [ tidă viu disputată, fn 

!• joc fiind ambițiile am- ' I betor formații pentru a
. \ câștiga și Cupa și Cam- 5 
; i pionatul! J
; ' Din declarațiile cc-5 
Îlor doi antrenori înain-i 

tea acestui importanți 
meci am reținut că la 5 
Steaua nu erau refacuțiȘ 

;) până luni câțiva titu £ 
lari, printre care Ste/caj 
șt Nagy, iar la F. C.J 
Național era incerta fo-f 
losirea lui Dună. Dar,ț 
cum sublinia Dumitriu,? 
Steaua are un lot valo-fI•; Steaua are un lot valo-> 

['ros și oricare intră peș 
' * trebui# .cZr.ci

l Y*  . v v*  j
■ teren trebuie sa-și jacag 
[ datorai, să lupte pentru? 
i victorie. Același lucru f 
I se poate spune șt de? 
1 F.C. Național, antreno-? 
rut Haiagian fiind con-f 
vins și el că elevii săi ț 
vor da totul pentru a 5 
câștiga. Se prejigurează^ 
un meci atractiv ce tlj 
putem viziona și pc J 
micul ecran (TVR //,} 
începând de la ora 20,50.i 

5 *
■ViVZW,’,VlW/rtVWW>

I 
I
I«
I
i
I
I
I*
I
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FINALA ETAPEI JUDEȚENE A CUPEI ROMÂNIEI 5

C.F.R. Marmosim Simeria - Casino Ilia 4-3 •
Duminică, 1 iunie, într-o organizare exce

lentă, pe cochetul stadion Dacia din Orăștie, 
s.a desfășurat finala etapei județene a Cupei 
României la fotbal, în care s-au întâlnit două 
merituoase participante, C.F.R. Marmosim Si
meria și Casino Ilia. După timpul regulamen
tar de joc și la finalul prelungirilor care au ur
mat, scorul a fost egal: 0—0. Astfel că s-a tre
cut la executarea loviturilor de pedeapsă, câștig 
de cauză având jucătorii de la Marmosim. Au 
marcat pentru Marmosim Baciu, Avasiloaie, 
Popovici și Urzică și au ratat Sicoe, Dosan și 
Biri Francisc. Pentru echipa Casino Ilia au în
scris Irimie, Lazăr și Sas și au ratat Murar. 
Sava, Kora și Balica.

Au evoluat formațiile : C.F.R. MARMOSIM

(antrenor prof. Ioan Bădoi): Sava, Ursa (Po- • 
povici), Dosan, Țîrlea, Bal (Mladin), Baciu, lor- | 
dache, Sicoe, F. Biri, Urzică. Z. Biri (Avasi- • 
loaie). CASINO ILIA (antrenor prof. ~ 
Dăscăliță): Irimie, Lazăr, Sas, Popa
Balica, Roman (Kiss), Leuccan, Murar, 
Sava, Igna (Danciu).

Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara a 
premiat ambele finaliste cu frumoase cupe, 
mingi și insigne-emblemă A.J.F. Dorind mult 
succes echipei C.F.R. Marmosim la fazele supe
rioare ale cupei, apreciem ca foarte bună și 
prestația brigăzii de arbitri din Deva, cu Sorin 
Chirila la centru, ajutat la linie de Mihail Nacu 
și Nicolae Hîrîci.

I Arbitrii și observatorii din 8 iunie
CAMPIONATUL 

JUDEȚEAN 
(ULTIMA ETAPA) 

FORESTA ORAȘTIE — U- 
NIREA VEȚEL, arbitrii : Va
lentin Verdeș, Constantin Di- 
neș și Ionel Adam, obs. A- 
lexandru Groza.

FOTBAL START DEVA — 
RETEZATUL IIAȚEG. Da
niel Haidiner, Vasile Capo- 
tescu și Beniamin Popescu, 
obs. Marian Dima.

AVANTUL ZDRAPȚI — 
SANTOS BOZ, Adrian Radu, 
Liviu Precupaș și Tiberiu 
Haidu, obs. Achim Nechif.

GLORIA GEOAGIU — VIC
TORIA DOBRA, Zoltan Ger- 
gely, Emo Magyari și Con
stantin Dănilă, obs. Laurean 
Hui.

RECOLTA BACIA — GLO
RIA BRETEA ROMANA, 
Dorin Costea, Mircea Brându
șa și Tiberiu Nistor, obs. Do 
rel Târsa.

CIF ALIMAN BRAD — 
MIN. îi GIIELARI, Claudlu 
Suciu, Marian Lucacî șl Ma
rius Costa, obs. Sever Bog
dan.

DE LA SUBCOMISIA 
DISCIPLINA ARBITRI 
Arbitrul Valentin Gavrilă 

— Brad a fost suspendat 4 
etape pentru neutilizarea co
rectă a codului de semnali
zare la meciul CFR MARMO
SIM SIMERIA — VICTORIA 
CALAN; Arbitrul Virgil Gher- 
ghel și Vacile Pintilei — Hu
nedoara au fost avertizați 
pentru comportare necuviin
cioasă față de persoane ofi
ciale.

DE LA COMISIA 
TEHNICA A 

ANTRENORILOR
Florea Vâetuș antrenor la 

Min. Teliuc a fost suspendat 
6 luni și amendat cu 100 000 
de lei pentru lovirea delega
tului echipei CFR MARMO
SIM Simeria, injurii la adre
sa arbitrilor și a AJF Hune
doara, recidivist în asemenea 
comportări. Adrian Ka.zer, 
antrenor la juniori B, VICT. 
CALAN. a fost sancționat cu 
3 luni suspendare și amen
dă 50 000 de lei, pentru in
jurii șl comportări necuviin
cioase față ie arbitri, la me
ciul cu Gorvinul Hunedoara.

CLASAMENTUL •

1. Foresta Fălt. 32 23 3 6 76— 21 72
2. Precizia Săc. 32 18 4 10 60— 41 5S
3. Dacia Brăila 32 17 6 9 57— 30 51
4. F.C. Onești 32 17 4 11 64— 35 55
5. Petr. Moinești 32 16 6 10 54— 39 54
6. Poli. Iași 32 16 4 12 51— 37 52
7. Gl. Buzău 32 15 4 13 58— 36 49
8. A.S. Ploiești 32 13 8 11 40— 30 47,
9. Poiana Câmp. 32 14 5 13 40— 35 47

10. Dunărea CăL 32 13 8 11 47— 44 47
11. Rocar Buc. 32 14 4 14 51— 37 46
12. Tractorul Bv. 32 13 7 12 38— 31 46
13. F.C. Bucovina 32 13 6 13 40— 36 45
14. Dunărea Gal. 32 12 7 13 41— 41 43
15. Metrom Bv. 32 10 9 13 34— 32 39
16. Met. Plopeni 32 9 7 16 32— 47 34
17. Cetatea Tg. N. 32 4 4 24 21—114 16
18. Steaua Mizil 32 1 4 27 10—128 7

Etapa de sâmbătă, 7 iunie: Poli. Iași 
— Tractorul; Metrom Bv — Precizia: 
Poiana C. — Petr. Moinești: Cetatea Tg. 
N. — Gl. Buzău: Rocar — Foresta; F.G. 
Onești — Steaua M. ; F C. Bucovina — 
A.S. Ploiești; Dacia — Dunărea Gal.; Du
nărea Călărași — Met. Plopeni.

ULTIMA ETAPA DECISIVA 
PENTRU STABILIREA LIDERULUI

Duminică, 8 iunie, are loc ultima eta„ 
pă in campionatul județean de fotbal. 
Este de urmărit îndeosebi partida dintre 
Fotbal Start Deva — Retezatul Hațeg, 
de al cărei rezultat depinde (pentru oas
peți) dacă vor rămâne pe locul doi, sau 
vor trece pe primul loc in clasament și 
deci vor promova in Divizia C — faza 
județeană. Liderul aciuai, cu un golave
raj superior (Mecanizatorul Sântandrei), 
ce a condus mult timp in Clasament, a 
capotat in etapa trecută, pe teren propriu, 
cu 4—5 în favoarea Avântului Zdrapți! 
Și iată, duminică, Mecanizatorul stă. a. 
vând 24 de jocuri disputate. Cine va fi 
lider după ultima etapă ? Vom vedea du
minică...

Petre I
<i
*

I
w

I
*

I*
I*
I
I*

(Kora), 
Notar,

MIRCEA SIRBU

Campionatul județean
Unirea Vițel-Fotbal Start ’914-1

Jocul dintre Unirea Vc. 
țel — Fotbal Start ’91 în
cepe în viteză, fără prea 
multe tatonări șt în minu
tul 8 Pirvu de la oaspeți 
ratează. In minutul 10 este 
rândul lui Cristescu, apoi 
un minut mai târziu Ni. 
cuță trimite cu capul pu
țin peste bara transversa
lă. In min. 14 Pal Florin 
șutează sec, de la 13—14 
m, puțin peste poartă. A. 
poi, în min. 25, Cristescu 
urmărește o minge șutată 
la poartă de către un co
echipier, scăpată de porta
rul Manolache, o împinge 
lui Sortan și acesta o tri. 
mite în colțul lung șl este 
1—0. In min. 32, la o lo
vitură de colț, Nicuță se 
înalță și înscrie cel de al 
doilea gol. Nu trec decât 
3 minute și Cristescu în
scrie din nou: 3—0. Oas. 
pețti dau semne de obo 
seală șl gazdele înscriu al 
patrulea gol șl la pauză 
era 4—0 pentru Unirea.

Din minutul 59, gazdele 
rămân în 10 oameni, prin 
eliminarea lui Marius Lup, 
care a primit cartonaș ro
șu pentru lovirea unui ad. 
versar fără minge. In par
tea a doua, oaspeții și-au 
mai revenit și înscriu go
lul care plutea în aer și 
în min. 87 Florin Pal șu
tează puternic la poartă, 
Mărginean respinge și 
Ghiura pe fază înscrie: 
4—1.

A arbitrat o brigadă din 
Hunedoara, în următoarea 
formație: Cornel Popescu, 
Daniel Ilincea, Rcmus 
Stanca.

UNIREA: Mărginean,
Zoica, Lup, Ghebu, Oltean, 
Nicuța, Szocs (Costea), 
Cristescu (Becheș), Sortan

START DEVA; Mano
lache, Muntean, Ploscaru, 
Grig, Andrei, Vlad, Set. 
nea (Laăr), Pirvu (Gaș- 
parf, Pal, Ghiura, Viat- 
coni. (IOAN SIMION)

-* —*-* —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— s—»—»—♦
* *«

Rezultatele penultimei etape: Minerul 
II Ghelari — Foresta Orăștie 1—0: Glo
ria Bretea Română — CIF Aliman Brad 
4—3; Victoria Dobra — Recolta Băcia 
3—0; Santos Boz — Gloria Geoagiu 3—1] 
Mecanizatorul Sântandrei — Avântul 
Zdrapți 4-—5- Unirea Vețel — Fotbal 
Start- Deva 4—1. Retezatul Hațeg a stat

CLASAMENTUL

1. Mec. Sântandrei
2. Retez. Hațeg
3. Gl. Bretea R.
4. Fotbal St. Deva
5. Foresta Or.
6. Un. Vețel
7. Santos Boz
8. Aliman Brad
9. Avântul Zdrapți

10. Min. II Ghelari
11. Viet. Dobra
12. Gl. Geoagiu
13. Recolta Băcia

24 17 1 6 75—45 52
23 17 1 5 63—41 52
23 13 2 8 77—48 41
23 12 5 6 48—39 41
23 11 2 10 45—42 35
23 10 5 8 43—44 35
23 10 1 12 59—57 31
23 8 5 10 46—50 29
23 8 4 11 43—54 28
23 9 0 14 50—47 27
23 8 1 14 47—65 25
23 6 1 16 35—68 19
23 4 4 15 34—70 16

Ultima etapă: Foresta Orăștie — U- 
nirea Vețel; Fotbal Start Deva — Rete
zatul Hațeg; Avântul Zdrapți — Santos 
Boz ; Gloria Geoagiu — Victoria Dobra ; 
Recolta Băcia — Gloria Bretea Română : 
CIF Aliman Brad — Minerul II Ghe- 
lari. Mecanizatorul stă.

Pagină realizată de SAItIN CERBU
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DURA LEX/ V DURA LEX, SED LEX

Garda Financiară contraatacă
PESTE 500 000 000 DE LEI SUSTRASE DE LA IMPOZITE ȘI TAXE

In luna mai a.c. (cu excepția câtorva zile), comi
sarii Gărzii Financiare au întreprins 80 de controale 
la diferiți agenți economici din județ. Abateri s-au 
constatat la 51 de agenți, iar numărul actelor dc 
control întocmite a fost dc 60. Ca sume sustrase de 
Ia plata privind impozite, taxe, majorări de întâr
ziere, pentru care s-a dispus virarea la buget, au 
fost determinate 514 128 000 lei. in timpul contro
lului, la bugetul statului s-au virat 1 394 000 de lei. 
Valoarea totală a confiscărilor a fost de 122 213 000 
lei. Dintre acestea, 110 000 000 lei au fost în nume
rar, Iar restul în mărfuri, fn total au fost constatate 
49 dc contravenții, iar suma amenzilor se ridică la 
49 800 000 de lei. Iată cum arată aceste contravenții 
din punctul dc vedere al structurii. Impozite fi taxe, 
opt — în valoare de 2 700 000 de lei, respectarea nor
melor de comerț, 24 — 17 400 000 lei, contravenții la 
disciplina financiară, 16 — 29 600 000 ici etc. Amen
zile încasate efectiv, adică în timpul controlului, au 
fost de 42, ridicându-sc la 32 750 000 de lei.

VIRGINIA NU A 
AVUT NOROC

La Petrila, S.G. „Virgi
nia" SRL se ocupă și cu 
jocurile de noroc. Treabă 
legală, de altfel, numai 
că, aici, comisari ai Gărzii 
Financiare au constatat 
că in perioada august 1996 
— martie 1997 s-a calcu
lat eronat Impozitul pe 
venit. Practic, în loc de 
60 la sută, impozitul a fost 
calculat în procent de 22 
la sută. Suma încasată a 
fost de 5 786 000 de lei. 
încălcând Legea 87/1994.

societatea a fost amendată 
cu 300 000 de. lei. De ase
menea, s-a confiscat suma 
de 1 484 000 de lei. repre
zentând impozitul și ma
jorările Pe venit.

fără documente

Dc unde provin bunu
rile pe care le-a pus în 
vânzare SC Ind. Electro 
SRL Petroșani ? La aceas
tă întrebare, cei de la fir
mă nu au putut da un 
răspuns e^act, deoarece nu 
aveau documente de pro
veniență. De la începutul

anului și pana la mijlo
cul lunii mai, societatea 
a vândut bunuri, fără ast- 
fel de documente, în va
loare de mai bine de 
2 000 000 de lei. Rezultat: 
o amendă de 600 000 de 
lei, iar suma reprezen
tând valoarea mărfurilor 
s-a confiscat.

ȘI LA TĂKAȚE ?

Până și tărâțele au a- 
juns obiectul unor afaceri 
necurate. Acest lucru s-a 
petrecut la SC Aroma 
Comimpex SRL Petrila. 
Respectiva firmă a comer
cializat peste 3 tone de 
tărâțe la 900 de lei/kg, fă
ră a avea și documente 
de proveniență. S-au rea
lizat ilegal aproape 3 mi
lioane de Iei. Suma a fost 
confiscată, iar amend,-j a 
fost de 600 000 de lei.

CHESTIUNI
DE PROTOCOL

Am ajuns și la Brad. 
Mai exact la SG Alin 
Trans SRL. Ei bine, dom
nii de aici au intrat prea 
de tot în banii de proto
col, depășindu-și procen
tul de trei la sută din 
venit. Suma cu care s-a 
depășit acest procent a

fost de 5 438 000 de Iei.
NUMERARUL

Cu toate că Garda Fi
nanciară sancționează dras
tic încălcarea legislației 
privind respectarea Ordo
nanței 15/1996 — mul ți a- 
genți economici nu res
pectă plafonul de 5 000 000 
de lei în efectuarea plăți
lor în numerar. La SG 
„Mirabela" din Călan, pla
fonul a fost depășit cu 
2,G milioane de lei. Banii 
s-au confiscat, iar amen
da s-a ridicat la ,2 000 000 
de Iei.

NEGLIJENȚA =
100 000 000 DE LEI

Ceea ce au făcut domnii 
de la SC Sima Comimpex 
SRL Petroșani depășește 
net recordul (dacă-i putem 
spune așa) în ceea ce 
privește plafonul plăților 
în numerar. O simplă so
coteală arată că ei au ră
mas fără 100 000 000 de lei 
pentru acest lucru. Ea 
spune cam așa : suma cu 
care s-a depășit plafonul 
a fost de 89 904 000 de lei. 
Evident, banii au fost con- 
fiscați. S-a mai adăugat o 
amendă de 10 000 000 de 
lei.

I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I ■ I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I a

Direct în inimă 1
• Kiss se pregătește 

Jilece în Ungaria 
adresa

să I
• Reproșuri la 

chiriașului
• .Alcoolul și

spartă
• După lovitura 

țit, agresorul 
mă vecinii

• Dimineața, în 
lași apartament, 
mort și un criminal I

vesela

de cu- 
chea-

ace- 
un

Pe cât de absurdă, tot 
pe atât dc adevărată este 
povestea pe 
v-o spunem 
s-a petrecut

care o să 
astăzi. Ea 

in doar câ-

influența alcoolului, Palg 
începe să spargă diferi-f 
te lucruri din apart a- ■ 
ment. Suntem aproape | 
de miezul nopții când li 
gazda îi spune din nou |r 
să se liniștească. Degea.ll 
ba. Acum chiriașul sell 
răzbună pe vasele dini 
bucătărie, g

Fără să spună nimic, g 
Kiss ia un cuțit și îl în-1 
fige direct în inima lull 
Pal. |

Cel înjunghiat reușeș-1 
te să se retragă până ■ 
într.o cameră, unde cade I 
pe dușumea cu fața ta ■

CRIMA SUB LUPA

timp în ca-
tănăr de 30

un om 
a ajuns

neno-

teva minute, 
re însă un 
de ani a ajuns în lumea 
celor drepți, iar 
în floarea vârstei 
criminal.

Toată această
rocire s-a petrecut într-o 
noapte dc mijloc de mai, 
în cartierul Micro 
municipiul Deva.

Aici, în blocul 
apartamentul 120, 
Kiss Sighismund, 
citor în construcții. El sc 
pregătea să plece la lu
cru în Ungaria, așa că a 
închiriat apartamentul 
lui Pal losif, de loc din 
județul Neamț, dar lu
cra prin zonă. Așadar, 
ei locuiau împreună. A- 
ceasta s-a petrecut însă 
doar până într-o noapte 
când...

Kiss îi reproșează lui 
Pal că nu îi plătește chi. 
ria stabilită șl că nu are 
grijă de apartament. La 
aceste reproșuri, fiind sub

15 din

60, la 
locuia 
tnun.

II 
jos. După ce a lovit eu I 
cuțitul, Kiss merge șil 
cheamă vecinii pentru I 
a-l ajuta să-l liniștească! 
pe Pal. Câțiva dintre eil 
vin, dar când îl văd cuUă 
cat pe burtă pe parche-1 
tul din cameră, cred eăj 

adormit. Mai ales cAl 
resorul spune: „acum*

a I 
agresorul spune. „____
s-a liniștit’.

Fără să mai facă ni
mic altceva, Kiss pleacă 
de acasă și se plimbă ta 
noapte pe străzi. De la 
un telefon public din o- 
propierea gării, îl sună 
pe fratele său și îi spu
ne să meargă până aca
să la el, să vadă ce esteS 
pe acolo, întrucât Pal
făcut scandal. Fratele lig 
promite că o să treacă) 
dimineață să vadă ce s-ag 
întâmplat. Face acest | 
lucru, iar ce vede îl în-B 
grozește: fratele său Klssg 
Sighismund doarme pe ■ 
un fotoliu, iar Pal este | 
mort în cameră I li

*

Lopata din eapul iui Gheorghe
13 aprilie, o zi fără no

roc pentru Ionel Alexan
dru. Omul este de 32 de 
ani, are doi copii minori 
și lucrează la SC Sakk 
SRL Negrești Oaș. Respec
tiva firmă are contracta
te lucrări în județul nos
tru. Punctul de lucru se 
află în apropierea podu
lui CFR din Simeria. A- 
colo lucra' și Ionel, îm
preună cu alți colegi, în
tre care și Gheorghe Tat.

Dacă spunem că pe la 
ora șapte dimineața Ionel 
și un alt lucrător s-au a- 
pucat de băut, afirmăm 
că este cam devreme pen
tru așa ceva, nu ? Gheor
ghe le reproșează celor doi 
că beau în timpul servi
ciului, cerându-le să meargă 
la dormitorul punctului de 
lucru. Nu s-a întâmplat 
așa ceva, întrucât un domn 
inginer i-a cerut lui Jonel 
să spargă beton cu per
foratorul. Până în jurul 
orei 12 face așa ceva, du

pă care împreună cu alți 
colegi lucrează la alte tre
buri. Intre cei care se a- 
flă în jurul lui, este Tat. 
Pe la ora 16, acesta îl 
cheamă deoparte pe Ionel 
pentru a-i spune ceva. Io
nel îi reproșează faptul că 
„l-a pârât Ia șeful de e- 
chipă" pentru consum de 
alcool.

Răspunsul a fost o lo
vitură cu coada de la lo
pată în piept. Apoi, Tat 
continuă cu pumnii. Până 
la urmă. Ionel aruncă lo
pata pe care o avea. A- 
runcă și o piatră pe care 
a luat-o pentru a-l lovi pe 
agresor. Pleacă spre ta- 
luzul drumului. Tat îl ur
mărește și îl lovește de 
la spate cu coada de la 
lopată peste ceafă.

Din ceea ce declară ul
terior Ionel, rezultă că 
„m-am enervat foarte tare. 
Am luat lopata de jos. 
L-am lovit o dată-în cap 
și o dată în umăr. A că
zut". Cei din jur i-au dat 
lui Tat primul ajutor. 
L-au dus la dormitor, a- 
poi la spital. Diagnostic 
medical: fractură craniană 
cu înfundare. în termeni 
strict legali, aceasta în
seamnă tentativă de omor.

i
I
•I
I
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Despre ceea ce se poa
te întâmpla atunci când 
se face o vizită, ne spu
ne și cazul pe care o să-l 
relatăm în rândurile de 
față. Gredem 
spune că, de 
a fost făcută 
Un vecin al 
nean Nistor,
Babli, Vulcan. Și dacă tot 
vorbim de Nistor, să mal 
spunem că el are 38 de 
ani și are trei copii mi
nori. Iar într-o zi...

în vecini vine în vizi-

necesar a 
fapt, vizita 
unui vecin, 
lui Garpe- 
din Dealu

»• •••

căzut, eu
tă Gheorghe Gavril Jur
că, din Sălașu de Sus. Gei 
doi se cunosc de mai mul
tă vreme. De bucuria re
vederii, cei doi se apu
că de băut. Atât sunt de 
bucuroși, încât se îmba
tă. Din câte își aminteș
te ulterior Nistor, în ju
rul orei 20,30, pleacă spre 
casă, împreună cu Jurcă. 
Ei bine, se pare că dru
mul a fost prea îngust 
pentru amândoi. Încep 
să se certe. Motivul ? Nis
tor îi reproșează Iul 
Gheorghe „că merge" la

I
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am plecat
nevasta lui. Chestiunea 
este destul de delicată, 
așa că cearta se trans
formă în bătaie. în lovi
turi funcționează princi
piul reciprocității. Până 
la urmă, Nistor este trân
tit la pământ. Jurcă plea
că.

într-o vreme, cel bătut 
ajunge acasă. Ia un cu
țit și se întoarce la lo
cuința unde știa 
juns Gheorghe. 
cavaler ce este, îl 
afară pentru a 
Jurcă nu iese

că a a- 
Ga ud 
cheamă 

se bate, 
eu mâna

■T—— T .V.W.'.W.'.'

aeasă“
goală. Vine cu alte două 
persoane. Bătaia reînce
pe între cei doi. La un 
moment dat ,4-am lovit 
o singură dată cu cuți
tul în spate. El a căzut, 
eu am plecat acasă".

Desigur, peste o ase
menea bătaie se poate 
trece ușor cu vederea. 
Treaba este însă că via
ta Iul Jurcă a fost pusă 
în pericol, Iar pentru 
Garpenean Nistor asta în
seamnă tentativă de o- 
mor.

1
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FEMEIA sub laserul!
înțelepciunii

© „Când o femeie are darul de a tăcea, înseam
nă că are calități ce ies din comun*.

Corneille („Mincinosul") 
caro iubește pasionat, nu glu- 
societate, cu bărbatul iubit sau

© „O femeie 
mește niciodată, în 
pe socoteala lui”.

G. Ibrăileanu G,Privind viața") 
© „Femeile înțelepte zidesc casa, iar cele nebune 

o dărâmă cu mâna lor".
Solomon („Proverbe") I 

© „O femeie tânără, căsătorită cu un bărbat \ 
bătrân, este o barcă care n-ascultă de cârmă și i 
care, adesea pleacă în timpul nopții să caute alt 
port”.

■ 
I

Teognis G>Poemc elegiace") 
O „O femeie credincioasă comandă soțului sân 

ascultându-1". 1
Publius Syrus („Sentințe") \ 

0 „De-a lungul secolelor femeile au servit ( 
drept ochelari, având însușirea magică și încân- ; 
tătoare de a reflecta figura bărbatului de două ori ) 
mai mare decât e în realitate".

Virginia Woolf („Camera proprie")

Selecție de ILIE LEAIIU fi.

Dacă doriți•
La solicitarea' unei ci- 

itoare din Hunedoara, de 
publica o rețetă de slă- 

■ire, vom da câteva reco
mandări pe baza dietei 
Hui Protopopescu din 
Iherla. Regimul, drastic 
lupă părerea unora, are 
îenirca să modifice me- 
îbolismul și este dat ce- 
or care au eliminat cal- 
uli biliari sau renali pen- 
ru a evita formarea ăl
ora. Dar dieta are și e- 
ectul dorit de dna din 
lunedoara de a pierde 
ilogramele in plus. Insă 
iu într-o săptămână-douâ, 
i în câteva luni. în aceas- 
ă perioadă a anului este 
nai ușor de ținut dieta 
are presupune multe cru- 
lități. Oricum este dificil 
n primele săptămâni, pen- 
ru că suntem obișnuiți 
u un anume fel de ali- 
nentație.

înainte de a da listele 
limentelor permise și in- 
erzise, trebuie să știți că 
limentele se mestecă a- 
ât de bine, încât să se în- 
hită singure (involuntar). 
Iste prima condiție pentru 
i bună digestie. Apoi tre- 
iuie să consumăm zilnic 
litri de lichide (apă. lap- 

e, ceai), băute la o oră 
lupă masă, pentru a ne 
eri de constipație (cauza 
nultor boli). De asemenea, 
ste importantă respirația 
făcută corect și în aer 
Iber, cât mai mult posi- 
lil), mișcarea. Regimul a- 
imentar să cuprindă cât 
nai multe crudități (le- 
ume, zarzavaturi, fructe 
rine coapte, lapte nefiert, 
ărâțe), iar 2 zile pe săp- 
imână să se consume doar 
stfel de alimente nepre-

slăbiți »
parate prin încălzire, care 
le distruge enzimele, să
rurile ș.a., scăzându-le va
loarea nutritivă. Este re
comandat grâul germinat 
(50 g/zi) și ceaiurile me
dicinale în locul sucurilor 
din comerț. Nu sunt re
comandate sarea (în ex
ces) și zahărul.

Sunt interzise: prăjeli, 
grăsimi, tutun, cafea, al
cool, ciocolată, înghețată, 
pâine albă, semi sau moa
le, cartofi prăjiți, fructe 
uleioase, mezeluri, conser
ve (și compoturile), aluat 
cu unt, ouă (ochiuri, omletă, 
maioneză mai ales,), carne 
de porc, oaie, gâscă și rață, 
brânzeturi grase, 
muștar, hrean, piper, 
pă, usturoi, lămâie, 
line, agrișe, cireșe, 
guri, pepene verde.

Se recomundâ : ceai de 
mentă și mușețel, supe și 
ciorbe cu mult zarzavat și 
carne slabă (fără pieliță), 
pește și carne de vită, pui, 
găină, curcă (înăbușite, nu 
fripte), griș cu lapte, orez, 
cartofi, brânză de vaci, 
iaurt, lapte degresat (ne
fiert), urdă, caș 
iemea desărată, 
uscate (biscuiți), 
etetice, miere, 
mere (nu acre), 
alte fructe pe care le su
portați, pâine neagră sau 
graham.

Stimată 
veți 
cest 
zul 
late și pâine neagră, alte 
alimente recomandate pu
tând mânca pe săturate 
— veți fi nu doar siluetă, 
ci și mai sănătoasă. Succes! 
(V. ROMAN).

A—__ ...............

boia, 
cea- 
măs- 
stru-

dulce, te- 
aluaturi 

sosuri di- 
dulceață, 

caise și

doamnă, dacă 
să respectați a- 
— și nu e ca- 

sa-
reuși
regim
să faceți foame,

Sunt un medic obișnuit,
Ideea realizării acestui 

reportaj a fost a unor lo
cuitori din Hațeg, care 
s-au tratat sau sunt în 
curs de tratament la fizio- 
terapia Spitalului orășe
nesc. „Nu se prea știe că 
la etajul 11 al clădirii func
ționează acest serviciu, cu 
numeroase proceduri fizio- 
terapice — curent dia- 
dinamic, ultrasunete, unde 
scurte șt decimetrlce, raze 
ultraviolete și infraroșii, 
magnetodiaflux, masaj, îm
pachetări cu parafină" — 
spunea dna M.A.

Am avut 
să cunoaștem „pe 
ceasta activitate, 
deva anonimă, să 
tăm cu cei 'care 
aici și am avut 

i 
i 
* 
i

1
1

I
i
I
I

I
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o soție și o mamă la fel**
să întâlnim o doamnă sim
patică, deschisă dialogu
lui, modestă — și anume 
dna dr. Mărioara Tătulea 
Codrean, medio specialist 
balneoclimatologie șl recu
perare medicală. Dumneaei 
ne-a spus: „O parte din
tre bolnavi vin în ambu
lator pentru r‘ 
iar alții sunt cel 
la diferite secții, 
rim recuperarea 
celor suferinzi, 
în secțiile spitalului. Ac
tivitatea este fluctuantă 
— cu perioade în care 
suntem foarte solicitați și 
altele mai puțin. Predo
mină bolile reumatismale, 
facem și recuperare trau
matică; specializarea mi-ar 
permite să mă ocup și de

Universul sufletului meu:
I 

soare în care ■ tyloamna[ 
îmi scrie: i

„Sufletul vă este în în-*  
tregime un univers inso-*  
Ut în lumea noastră, stri-» 
vită de interese mate-1 
riale. Mă întreb cum del 
ați putut rămâne (sau * 
deveni) astfel și vă ad- ț 
mir că ați ajuns la o im- » 
păcare deplină, la o pace'*  
așa luminoasă, la un e-1 
chilibru interior. Spre *

I

curiozitatea 
viu" a- 
pe un- 

discu. 
lucrează 
surpriza

Când sunt roasă de ca
ria îndoielii, a pesimis
mului și deznădejdii.

Când spun alături de 
ecleziast: „totul este de
șertăciune și vânare de 
vânt" și nu-mi mai văd 
limanul sufletului meu 
tulbure și atât de tru
dit, iau în mână o scri
soare primită cu 

urmă de la o ade. 
doamnă,

ani în 
vărată

mulți

atunci

o boală necruță- 
Și citesc această 

nu pentru că

recuperare, 
internați 

Acope- 
tuturor 

internați

recuperarea neuro-moto. 
rie, dar dotarea actuală 
și spațiul nu-mi permit. 
Specialitatea mea este dia. 
metral opusă urgenței. Re
cuperarea este ceea ce în
cheie tratamentul unui 
bolnav". Din schimbul de 
experiență la un spital din 
Franța (Quimper), în ‘92, 
l-au rămas câteva impre
sii frumoase șl învățămin
te pe care încearcă să le 
aplice și aici. „Acolo am 
învățat că ceea ce faci — 
indiferent ce profesie ai 
— trebuie să faci bine, să 
fii foarte bun în profesia 
ta; m-a impresionat și spi
ritul de echipă între me
dici".

Am intuit că o femeie 
care iubește florile — spa
țiul cabinetului era „inun
dat" de culoarea și pros
pețimea lor — are o ma
re disponibilitate sufle
tească, că acele poze co
lorate de sub sticla birou
lui, cu doi micuți, nu pot 
fi decât ai dumneaei. „Da, 
sunt copiii pe care ni i-am 
dorit, încă de la începu
tul căsniciei". Despre fa. 
milie ? „Sunt din județul 
Arad, în Timișoara mi-am 
terminat facultatea șl aco
lo am făcut șl specializa, 
rea. La primul secunda- 
riat, în '96, am luat aceas
tă specialitate și apoi un

post la Băile Felix, dan 
am venit aici, urmându-ml 
soțul, care este dintr-a 
comună din zonă. Punctul 
forte al familiei mele este 
acela că, din 11 ani de. 
căsnicie, 6 am fost des*  
părțiți — trei mi-am fă
cut stagiatura și alți trei 
specializarea — timp 
care băiețelul a foit la 
părinții mei. Totuși, fami
lia a rezistat, fără nici un 
fel de probleme. Fetița 
a fost un copil dorit, dar.„ 
„amânat" puțin".

Dna Maria T. s-a adap- 
tat mai greu aici, la Ha
țeg. „Din păcate, 
nu oferă copiilor 
de joacă, de agrement sau 
terenuri sportive. Scrieți 
simplu despre mine. Sun® 
un om obișnuit și un me
dic la fel" — a ținut s<8 
adauge. într-adevăr, o fe
meie modestă, care-și fa
ce menajul și-și îngrijește 
copiii și căminul cu dra
goste și sacrificii, ca orice 
mamă, găsind puțin timp 
(3 zile din săptămână lu
crează și la Spitalul Pă- 
clișa) șl pentru a se ocu
pa de cei mici, dar și pen
tru a imortaliza pe pânze, 
cu acul și ața, gingășia 
florilor și frumusețea pei
sajelor din jur.

orașul 
locuri

ESTERA SÎNA

Pelinul
având 
toare... 
scrisoare, 
ar cuprinde miraculoase 
îmbărbătări sau elogii a- 
duse la adresa mea, ce 
mi-ar putea ridica mo
ralul sau mi-ar putea 
schimba viziunea actua
lă despre viață, ci pen
tru că le consider cele 
mai sincere cuvinte care 
mi s-au spus, cuvinte ce 
mă pot reîntoarce în 
timp, la acea oază plină 
de lumină, pace și iubire 
în care se găsea atunci 
sufletul meu. Când mi-e 
greu, când simt că sufle, 
tul mi-e sfâșiat și nu-mi 
mai găsesc un rost vie
ții, citesc această scri-

acest țel ar trebui să | 
tindem cu toții dar — ț 
din păcate — ne irosim f 
viața cu nimicuri".

Și \ ,
simt că iar îmi irosesc I 
viața cu nimicuri. Ziua? 
de azi și cea de ieri, toa- * 
te fac parte din univer-» 
sul sufletului meu în ca-^ 
re mai există această I 
oază spre care mă întorc*  
mereu. |

Deși nu mai sunteți de 1 
mult printre noi, întor- Jț 
cându-vă în țărâna în l 
care toți ne vom întoar-1 
ce, peste timp, acolo în * 
eternitate, vă mulțumesc*  
doamnă Suciu. »

INA DELEANU î

----- ~. •
azi, într-adevăr, J

Se folosesc părțile ae
riene ale plantei. Se re
coltează în timpul înflo
ririi, pe vreme uscată, du
pă ce se ridică rouă. Se 
usucă în camere aerisite.

Pelinul se recomandă 
pentru mărirea poftei de 
mâncare, normalizarea 
scaunului, ca antiinflama- 
tor al mucoasei gastro-in- 
testmale, ca diuretic, ver- 
mifug, dezinfectant, anti- 
hemoroidal, în vaginite. 
Pentru uz intern se folo
sesc infuzii, pulberea de 
plantă uscată (în amestec 
cu miere, pe stomacul gol) 
sau tinctura. Extern: băi 
de șezut sau clisme. Cura 
cu el nu poate 
săptămâni și e 
femeilor gravide 
re alăptează.

Retete 
de sezon

depăși 2 
interzisă

• Sufleu de varză. 
Sunt necesare: o varză po
trivit de mare, 3 ouă, 150 
g unt, 100 g cașcaval ras, 
1 pahar smântână, o lin
gură făină, o lingură pes
met, sare. Se curăță var
za, se taie fideluță, se o- 
părește in apă clocotită cu 
sare, apoi se pune în stre
curătoare la scurs. Se frea
că gălbenușurile cu sare, 
cu unt, făină, apoi smân
tână și cașcaval. Ulterior 
se amestecă acest sos cu 
varza și albușurile bătute 
spumă. Se pune compo
ziția într-un vas rezistent 
la foc, bine uns cu unt și 
tapetat cu pesmet. Peste 
ea se pune puțin unt, se 
presară pesmet și se dă 
la cuptor, ia foc potrivit, 
pentru 30—35 de minute. 
Se servește caldă, cu smân
tână, iaurt sau sos

• Salată cu 
Se spala, apoi se 
bucăți potrivite 
verde. In funcție 
titatea de salată 
rată după număr 
soane), se apreciază 
brânza telemea care 
răzuiește peste ea. Dacă 
o dorim mai picantă pu
tem adăuga câteva frun
ze de usturoi sau mărar, 
tocate mărunt. Se pune 
puțin ulei și se stropește 
cu oțet. Este un aperitiv, 
dar și o cină destul de 
consistentă pentru cineva 
care nu dorește să aibă 
kilograme in nins.

MIERCURI, 1 IUNIE io(

de roșiii 
brânză, 

rupe în 
salata 

de can- 
(prepa- 

de per
și 
se

Sa S.A.
Hunedoara — aspect 
dc la atelierul tehnic 
— creație. Inginera 
Marcela fșodringă și 
Eugenia Voinca, mais
tru, programează pe 
calculator noile mașini 

| de tricotat „Stoll".
i oio: C. I’OEnAB
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Premiile Concursului național
de interpretare și arte plastice

•'Timp de 3 zile s-a des
fășurat la Liceul de Mu
jica ți Arte Plastice „Si
gismund Toduță" din De- 

' ra Concursul național de 
Interpretare instrumenta 
la și arte plastice. Tinerii 
instrumentiști rare și-au 
disputat întâietatea inter 
pretării, au trăit intens 
Hnoțiile concursului, ală
turi de profesori și pă
rinți. Acordurile muzica
le s-au stins, jurizarea lu
crărilor plastice s_a în 
rheiat, dar bucuria de a 
vedea atâta sensibilitate si 
talent reunite într-un 
■oncars mai persistă.

I Cu un nivel calitativ ri- 
■iflicat, concursul a repra- 
țaentat un câștig pentru 
'toți participanții. Concu- 
wenții liceului gazdă au a- 
.wut o comportare merito
rie în concurs. La inter
act .are instrumentală, de 
renii au obținut următoa
rele premii: I — Paul Sâr- 
t>u (IV, vioară) și Cristian 
Bilec (V, flaut): II — Cris
tian Gura (VIII, clarinet) 
«I Lucian Plăvan (VII, 
flaut); III — Ionuț Trufaș 
(VIII. clarinet); mențiuni 
— Șcrban Onțanu-Cră- 
ciun (I, pian). Andrei Măr
ginean (II, pian). Laura 
Emilia Maila (VIII, pian) 
41 Flavius Juratonj (I. vi
oară). Premianții deveni 
la arte plastice sunt: I — 
"Georgiana Ghiura (I). Kis 
Eduard (II), Ioana Onea 
(V), Oana Ispir (VII) sl 
"Kovacs Krisztina (VIII): 
KI —- Anamaria Cizmaș (I) 
Andreea Brad (II), Anita

t WW-• - « -'..J -ZZ.WWWV»'.".

Faur (III), Andrei Moldo
van (V). Alina Crișan 
(VIII); III — Vlad Hegel 
(I), Alexandra Vereș (II), 
Alexandra Giurgiu (III), 
Diana Pantea (VIII); men., 
țiuni — Amalia Caro i neo 
(I), Nora Rusneac (II) șl 
Ioana Voicu (III).

Locul I la partea muzi
cală l-au mai ocupat: Re- 
lina-Julia Rațiu (Oradea), 
Claudia Racoviceanu (Ti
mișoara), Fazakas Edit 
(București), Andreea Du
mitrescu (București), Sa
bin Penea (Tulcea), Ana 
Bogățilă (Tg. Mureș), Mi
hai Frâncu (București),

Bogdan Banu (București), 
Vizaver Kinga (Sighetu 
M.), Alexandru Calef (Bu
curești, care a luat și ma
rele premiu). Alexandru 
Șchiopu (Iași), Valentin 
Ghita (Cluj-N.), Bogdan 
Arsenescu (Bm. Vîlcea), 
Dacian Predan Hallabrin 
(Timișoara) și Marla Mir
cea (București). La arte 
plastice, pe primul loc 
s-au mai clasat: Vekony 
Hilda (Petroșani), Salat 
Kincso (Tg. Mureș), Mădă- 
lina Mihai (Ploiești) și 
Diana Popșor (Tg. Mu- 
reș). (V.R.)

PAUL SARBU, elev, clasa a iV-a la Liceul de Mu
zică și Arte Plastice „Sigismund Toduțâ" Deva, la 
gala laureaților Concursului național de interpre
tare instrumentală. Foto: ANTON SOCACI
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I TARIF III

Noile tarife 
de telecomunicații

R.A. ROM TELECOM anunță intrarea în vigoare a noilor tarife 
pentru serviciile de telecomunicații, începând cu data de 1 iunie 1997.

Ajustarea tarifelor se face în condițiile prevederilor ORDONANȚEI 
DE URGENȚĂ nr. 3/26. 02. 1997 a GUVERNULUI ROMÂNIEI, aproba
tă prin Legea nr. 69/1997, care prevede că produsele și serviciile regiilor 
autonome, activitățile cu caracter de monopol natural, precum și activi
tățile economice supuse unui regim special vor avea prețurile și tarifele 
stabilite cu avizul Oficiului Concurenței, conform art. 2, alin. 2 și 3.

Noile tarife pentru servicii de telecomunicații au fost aprobate prin 
Ordinul Ministrului Comunicațiilor nr. 170, din 30 mai 1997 și sunt 
următoarele :

1. PERSOANE JURIDICE
a) Abonamente telefonice în rețele automate :
— linie individuală în centralele digitale cu acces automat 

rețeaua telefonică internațională
— linie individuală în centrale analogice cu acces numai

prin serviciul operatoare (manual) la rețeaua telefonică 
internațională

b) Convorbiri telefonice automate locale ;
— 3 minute convorbire — 1 impuls
c) Instalări posturi telefonice :
— în centrale digitale cu acces automat la rețeaua 

telefonică internațională
— în centralele analogice cu acces prin serviciul 

operatoare (manual) la rețeaua telefonică internațională
2. ABONAȚI DE DOMICILIU

a) Abonamente telefonice în rețele automate :
— linie individuală
— linie comună la doi abonați
b) Convorbiri telefonice automate :

- — convorbiri locale : 3 minute convorbire — 1 impuls.
10 00—16,00 
19,00—22,00
16,00—19,00 
22,00—24,00
06,00—10.00

TARIF I

1

80 000 lei

40 000 lei

180 lei

150 000 lei

750 000 lei

15 000 lei
8 400 lei

Zona I — 5 imp./min.
Zona II — 8 imp./min.

„Sanitarii pricepuți 24,00—06,00

Zona I — 4 imp./min.

Zona II — 6 imp./min.
Zona I — 3 imp./min.
Zona II — 4 imp./min.

, Paza județeană a con
cursului „Sanitarii price
puți" a avut loc sâmbătă, 
deloc întâmplător, înain
tea Zilei Copilului și In 
'finalul lunii Crucii Roșii 
Române. Ca de obicei, con
cursul a fost găzduit de 
Filiala Județeană de Cru
ce Roșie Deva, care a ofe
rit tuturor participanților 
daruri în valoare totală 
de peste un milion de lei. 
Și tot ca de obicei, echi
pajele s-au prezentat foar
te bine pregătite la pro
bele teoretică și practică. 
Anul acesta, ca o noutate, 
Instructorii au fost invi
tați sâ asiste la demonstra
ția praetleă, Inlăturându- 
se astfel orice dubiu asu
pra evoluției echipajului 
condus.

j Câștigătoare ale fazei

precedente, au participat 
la întrecerea județeană 5 
echipaje din licee și C din 
școli generale. După con
curs, ierarhia stabilită. In 
funcție de punctajul obți
nut, este: la licee — „Au
rel Vlaicu" Orăștie (locul 
I); Grupul Școlar Econo
mic Nr. 2 Hunedoara (II)! 
„Traian" Deva (III); Indus
trial Simerta și „Silviu 
Dragomir" Ilia (mențiuni); 
la școli generale — 3 Hu
nedoara (I): 4 Deva (II) I 
1 Simeria (III); 1 Orăștie, 
Dobra șl 5 Vulcan (men
țiuni). Ocupanții primelor 
locuri au primit premii 
din partea Inspectoratului 
Județean Școlar, care, ca 
și Filiala de Cruce Roșie, 
a mai oferit și diplome 
participanților.

Concursul a fost exigent

și cu obiectivitate punctat 
de un juriu condus de dr. 
Aurel Aitoneanu și compus 
din dr. Ioan Schmidt (Hu
nedoara), dr. Dorin Blen- 
dea (Deva), maior Gheor- 
ghe Budău, U.M. Deva, 
maior Petru Hosu, Poliția 
Deva, Monica Pop și Ioan 
Sterea, de la Inspectoratul 
Școlar, Elisabeta Ciorobea, 
director, și Nicolae Șer- 
ban, vicepreședinte, din 
partea filialei gazdă.

în perioada 10—20 iu
lie, în tabăra Poiana Pi
nului (jud. Buzău), se des
fășoară faza națională a 
concursului „Sanitarii pri
cepuți", la care județul 
nostru este reprezentat de 
echipajul Școlii Generale 
Nr. 3 Hunedoara.

V. ROMAN

I Duminica și sărbătorile legale, între orele 06,00—24,00 se aplică ta
riful II, iar între orele 00,00—06,00 se aplică tariful III.

în funcție de consumul total (local plus interurban), pe o perioadă 
de facturare, tariful pentru impuls va fi :

Abonații persoane fizice :
— de la 0 la 50 de impulsuri
— peste 50 de impulsuri 
Abonații persoane juridice :

4. TARIFELE PENTRU CONV ORBIRI 
TELEFONICE INTERNAȚIONALE 

realizate prin operatoare sau automat, atât pentru 
persoane fizice, cât și juridice :

(Bulgaria, Ungaria)
(Germania, Franța, Italia, Grecia, Anglia) 
(Algeria, Maroc) 
(Canada, SUA, Israel) 
(Japonia)

5. POSTURI PUBLICE
Tarifele pentru convorbiri telefonice de la posturile publice automate 
Convorbiri locale de la'posturl publice :
—cu monedă (clasice) au rămas nemodificate 20 lei/3min. convorbir 
— cu multimonedă 300 lei/3 min. convorbir
— cu cartelă 400 lei/3 min. convorbir
Convorbiri interurbane de la posturile publice automate : 
— cu monedă clasică 100
— cu multimonedă 200
— cu cartelă 300
Convorbiri internaționale de la posturi publice 

cartelă 880
Numărul de impulsuri pe minut și tariful pe minut în funcție d

I
I

I
I

I
cu

gratuit
180 lei/imp
180 lei/imp

Zona 
Zona 
Zona 
Zona 
Zona

1
2
3
4
5

4 000
G 500
9 000

11 900
13 600

lei/minu 
lei/minu 
lei/minu 
lei/minu 
lei/minu

lei/impul 
lei/impu] 
lei/impu]

lei/impu]

Sâmbătă, 31. 05. '97, Ia Deva, cu ocazia zilei de 1 IUNIE, au avut loc în
treceri sportive ale elevi lor școlilor generale: — ciclism, atletism, aeromo- 
dele, carturi, patine cu rotile etc. La atletism au fost date premii în bani 
fi dulciuri. Premiul I — 10 mii lei, premiul II — 8 mii Ici, premiul III 
5 mii lei. La ciclism premianții au primit câte două ciocolate, Iar participanții 
ce nu au obținut premii doar una. Sponsorizarea a fost făcută de Primăria 
Deva, iar organizarea de către profesorii și instructorii de la Clubul Elevilor.

Foto: ANTON SOCACI ii

1 zonă sunt redate în tabelul de mai jos :
i Zona de tarifare Impulsuri/minut Tarif/minut (lei)
1 1 (Bulgaria, Ungaria) 5 4 400
2 (Germania, Franța,

Italia, Grecia, Anglia) 8 7 040
| 3 (Algeria, Maroc) 12 10 560
4 (Canada, SUA, Israel) 16 14 080
5 (Japonia) 20 17 600
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DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCA’ 
ȘI PROTECȚIE SOCIALA 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA

!J
l amenajarea teritoriului 1 ; Artificier la lucrări 
J suprafață 1; Barman 24 ; Bibliotecar studii i

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE, LA DATA DE 3. VI. 1997

S.C. ,.MIDAROM“ S.R.L. 
cu sediul in LANCRĂM. 

între Alba lulia și Sebeș.

1
4

Administrator 1 ; Agent comercial 41 ; Agent de 
asigurare 59 ; Agent reclamă publicitară 30; Arhi
tect clădiri 2; Arhitect urbanism, peisagistică și 

de 
, xxain.aii , Bibliotecar studii medii 

î l ; Bijutier metale prețioase 1; Bobinator aparataj 
l electric 1; Brutar 5 ; Bucătar 8; Buldozerist 3; 
i Carmangier 1; Cofetar 6 ; Confectioner tricotaje după 
| comandă 32 ; Confectioner — asamblor articole din 
ț textile 35 ; Consilier economic 1; Contabil 1; Con- 
l trolor calitate 1; Croitor 58 ; Croitor — confecțio- 
’ ner îmbrăcăminte după comat-'. î 6; Cusător piese 
J din piele și înlocuitori 6; Cusător piese la încălță

minte 31 ; Depanator de aparate radio și Tv, redre- 
soare și amplificatoare 1; Dispecer 1; Dulgher pen
tru construcții 8; Director general societate comer
cială 1; Economist în industrie 1; Electrician de 
întreținere și reparații 5; Electrician în construcții 

Electrician montare și reparații cabluri electri- 
Electronist 3;

; Gestionar depozit 1 ! 
industriale și agricole 1; 
Ing. în industria alimen- 
îngrijitoare Ia domiciliu 

Instalator apă, canal 5; 
Jurisconsult 3; Lăcătuș 

pielărie 
Mecanic

1;
ce subterane 1; Electromecanic 19; 
Faianțar 6; Farmacist 1; 
Inginer construcții civile, 
Inginer electromecanic 2; 
tară 1; Ing. mecanic 2; 
1; îngrijitor clădiri 3;
Instalator frigotehnist 2; 
mecanic 13 ; Maistru în industria textilă — 
2; Maistru mecanic 1; Mecanic auto 1; 
montator instalații cu cablu în silvicultură și explo. 
1; Modeller lemn 2; Mozaicar 3; Muncitor necali
ficat 16; Operator calculator electronic și rețele 1; 
Ospătar (chelner) 42 ; -Parchetar — linolist 1; Pa- 
tiser 1: Paznic 25 ; pictor pe sticlă șl ceramică 
5; Primitor-distribuitor produse forestiere 1 : Se
cretar școală 1; Secretară 1; Șofer autocamion 2; 
Șofer de autoturisme și camionete 6; Spălător vehi
cule 1; Strungar universal 5; Sudor atrtogen 3; 
Sudor electric 3; Tehnician proiectant construcții 
2; Țesător — restaurator mana de covoare 10; 
Tâmplar manual 6; Tâmplar universal 7; Tinichi
giu carosier 1; Tractorist 2; Vânzător 55; Vânză
tor ambulant de produse alimentare 1; Vânzător 
ambulant de produse nealimentare 3; Vopsitor auto 

Vulcanizator de produse industriale din cauciuc 
Zidar, rosar-tencuitor 21 ; Zugrav, vopsitor 4.

Total locuri de muncă vacante — M4.
NOTA: Informații despre locurile de muncă va

cante comunicate de către Oficiul de Forțe de Mun 
că și Șomaj Hunedoara—Deva puteți primi de la 
Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Do
cumentare, Clubul Șomerilor Deva precum și la bi
rourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoa
ra. Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petra 
șani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, mier
curi, joi, între orele 9—12.

♦

• li

; SI FILIALA DE TRANSPORT 
DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE 

DEVA
Vinde la licitație publică ARO 10. cu nr.

La cererea cititorilor, mersul trenurilor va fi publicat și în ziarul nostru de mâine.

Vinde dopuri metalice — lip coroană pen
tru bere și băuturi răcoritoare.

Relații la tel. 058/733199 sau 058/830697 
sau la sediul firmei, situat in Lancrăm, vizavi 
de sediul fostului C.A.P. (6024)
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"• vincie ia nuiiape țjuuMia nnv vc*
■: circulație HD-36-FRE si Autolaborator Dacia 
J 31-HD-2039.
Ș Lista aprobată este afișată la sediul filialei
5 din Deva. str. George Enescu, nr. 39.
5 Licitația va avea loc la se < îeî, in;
5 data de 10 iunie 1997, ora 11,00.
> în cazul neadjudecării,’ licitația se va re- !
> peta la data de 17 iunie 1997. >ra 11,00.. i

înscrierea pentru participarea la licitație. I 
precum și depunerea anticipației se pot < 
face până în ziua licitației propriu-zise, ora! 
9,00.

< Relații suplimentare la telefon 21 36 85. i

s
' I 
' i

•:

§
i

i
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CONS1M DEVA 
Piața Victoriei. 2/1 (1PH)

VA Or'ERA
• curse regulate cu autocare moderne! 

pentru : Germania, Franța. Olanda, Belgia. An
glia, Danemarca, Sued» ■ Spania, Italia, 
Austria, Elveția

0 asigurări medicale pentru străinătate
• închirieri de autocare pentru excursii 

în grup, interne si internaționale.
Telefon 23 06 90. I!

W?/AV.%W.,AV.,.Vt,AW>WAâAWâMXW.VAU

1
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. CUVÂNTUL LIBER
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} CUMPĂRĂRI
• Vând apartament două 

camere decomandate, două 
balcoane. Tel. 614908.

(5590)
• Vând VW Golf Diesel 

1600 cmc. Informații tel. 
611512. după ora 16

(5651)
• Vând garsonieră două

camere, preț convenabil. 
Deva, Dacia, bl. 4, sc. 4, 
ap. 20. (6558)

• Vând Audi 80, înma
triculat stare foarte bună, 
informații tel. 222298

(5657)
• Vând casă, livadă și 

icoane pe sticlă. Căinelu 
de Sus. tel. 215693

(5654)
• Vând SUI. Impex. Tel.

23;:o?6. (5653)
• Vând garsonieră, bl. 

80 1, ap. fi, str. Mărâști, 
Deva tel. 231471.

(5652)
• Vindem din stoc plasă

STM 0 6/10/10, 240.000
lei/buc. OB 0 12, 2.500
lei/kg. Informații la tel 
233266, 232966, zilnic în-
ir< orele 7—15.

(5659)
• Vând combină recol

ta: t:vău Mescy Ferguson, 
,n> fabricație 1982. Tel. 
«SOfi I (5675)

• Vând apartament 2 
camere, Deva. Telefon 
667256 sau 220199.

(4699)
• Vând Volvo 740, în

matriculat, multiple op
țiuni. 1.3.000 DM. Tele
fon 612979. (4698)

• Vând apartament 3 
camere, parter, Gojdu. 
62.000.000 Iei. negociabil. 
Oeja tel. 215896.

(4696)
• \ ând 1500 mn teren 

intravilan. zona Matex, 
canal, gaz, tel. 217824.

(5676)
• Vând gater vertical, 

import, 24 țoii și talon plus 
Caroserie Fiat Ducato 
Baia Mare. tel. 0(52/415828.

(5678)
• Vând apartament 2 

ramere, etaj 3, Dacia, bl. 
23, tip. 33. tel. 621906.

(5683)
• \ ând sau schimb a- 

pa.tament două camere 
Deva — Sibiu. Marcu Du

mitru, bl. 12, ap. 55, N 
Bălcescu, Deva.

(5672)
• Vând autoutilitară ca- 

rosată Dacia, an fabrica
ție dec. 1993, preț 6000 
DM-. Tel. 614535

(5671)
• Vând apartament 2 

camere, reamenajat, M. 
Eminescu, bl. 35, ap. 33. 
Tel. 219184. 230516, preț 
52.000.000 lei, negociabil

(4704)
• Vând cadă baie din

fontă, lemne de foc, chi
tară, magnetofon Măjak. 
Tel. 054/611124, după ora 
47. (4703)

• Vând autocamion Sa- 
vicm 7,5 tone, 2500 DM 
Deva, str. Horea, 54.

(4702)
o Vând presă bolțari și 

betonieră’ noi. Deva. tel. 
625433. (5680)

• Vând apartament 2 
camere, confort I, central, 
vizavi liceul auto, preț 
20.000 DM, negociabil. Ac" 
ceptăm și altă formă pla
tă. Telefon 621955.

(5665)
• Vând (schimb) casă,

grădină, pământ arabil și 
pădure în Barbura, cu a- 
partament două camere, în 
Deva. Tel. 617553. Vând 
convenabil apartament 2 
camere, etaj 4, Orăștie, 
tel. 221295. (5662)
• Vând aparat de

montat anvelope și pentru 
echilibrat. Alba Iulia, tel- 
058/811927. (5669)

• Ofer locuință și teren
cultivat pentru întreține
re, prefer oameni serioși, 
avantaje reciproce. Vând 
vacă cu vițel de rasă și 
tăuraș pentru reproduc
ție. Tel. 231288, orele 10 
— 12. (5666)

• S.S. EXETecli 
COMPUTERS S.R.L. 
vă oferă la cele mai 
mici prețuri : calcu
latoare ; imprimante; 
consumabile; acceso
rii. Deva, P-ța Vic
toriei, nr. 2 A (IPH), 
et. 4, cam, 404, tel/ 
fax: 212430; 213730,
interior 171.

Nicolac, Sibișel, nr. 241. 
comuna Beriu. (5461)

• Vând Opel Kadett,
neînmatriculat, avariat 
spate. Tel. 647733, după 
ora 19. (5464)

• Vând casă, grădină,
șură, Turda.ș, str. Mureș, 
115, familia Cutean Va- 
sile. (5465)

• Vând urgent garsonie
ră, mobilată, în Deva, Mă- 
rășești, bloc 23, sc. A, 
ap. 1 (lângă centrala ter
mică), vizibil joi, 5. 06. 
1997, preț 27 milioane, ne
gociabil. (5466)

• Vând Raba 8,5 tone,
basculabilă, Renault trafic 
(înmatriculat) și carte 1- 
dentitate, Baia de Criș, tel. 
165. (412)

• Vând apartament 3 
camere, Bucura II, ap. 21. 
Tel. 770621, Hațeg.

(9262)
• Vând Ford Sierra, 2,3 

Diesel, 80.000 km. Tele
fon 714290, după ora ISț,

(5095)
• Vând combină Class

Europa, motor Diesel șl 
tractor U 650, cu cabină. 
Tel. 715523. (5096)

• Vând ladă frigorifică, 
mare, marca Ocean, preț 
negociabil. Tel. 712270.

(5097)
• Vând casă, curte, 

grădină, în Nădăștia de 
Jos, tel. 713905.

(5098)
• Cumpăr vitrină fri

gorifică, pentru măcelărie, 
220 V, telefon 714224.

(5099)
• CONSUL DEVA S.A. 

vinde la licitație două 

Pr^'rnterA q'bso'iu’td de ^.apitpl U

ARO-243, țrima’triculate, în 
fiecare vineri, ora 11, până 
la lichidare. Vinde butelii 
bioxid de carbon, butelii 
de 40 litri. Relații- la tel. 
216257, sau la sediul din 
bdul Decebal, bloc P.

(5661)
• Vând motocultor ru

sesc, cu anexe : remorcă, 
plug, freză, cositoare și 
camion 2 tone. Telefon 
622674. (Grt)

• Vând apartament 4 
camere, Liliacului, bl. 21/4, 
et. 1. Tel. 221231.

PIERDERI
• Pierdut pașaport pe

numele Budilă Lucian. Se 
declară nul. (4701)

• Pierdut carnet arti - 
ficier nr. XIII/1747/04. 08. 
1986, eliberat de ISTPM 
Deva, pe numele Sârb 
C-tin. Sc declară nul.

(5673)
ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închi
riat apartament mobilat, 
cu telefon, în Deva, plata 
anticipat 6 luni. Telefon 
054/715913, după ora 18.

(5690)
• Caut apartament sau 

garsonieră pentru închiriat. 
Tel 216225 sau 229396.

(5571)
OFERTE 

DE SERVICII
• SC Dorex SRL Deva 

angajează de urgență bar. 
man. Informații la sediul 
firmei, tel. 627804, 223455.

(5663)
• Șofer categoria B caut 

serviciu. Tel. 233026.
(5653)

Fondul Național de Investiții 
este primul fond garantat!

lFondul National de Investiții a semnai cu Bankcoop, una dintre cele rAcfî solide $i sta1 

b’ilfc instituții bancare din România, un contract 
pare vq revoluționa piața româneasca de capital.

(PriMicest contract, investiția dumneavoastră este garantată,
Fondai (National de Investiții devenind primul fond de investiții din România care 
asigura ©ijcăhd,ița cerere, transformarea imediată în bani o ynitătilor de fond, 

indiferent de fluctuațiile pieței,

gJleMâU.vțiileti'nvastitiile la FNI sunt girate de Bankcoop, o institute bancară de 
prirtfțîrdin, mecanism financiar care

GARANTBA^>GR'ieÂhlD ORICE CONDIȚII, POSIBILITATEA RĂSCUMPĂRĂRII 
UNITĂTIlQ^^f^b IA VALOAREA AC6STORA ÎN MOMENTUL DEPUNERII 

CERERII 06 RĂSCUMPĂRARE.
•

Astîel, 1a civantajeisfojgțjte pană acum de Ffr^l se adaugă ijică ynul, de ffîmfipttgnfc’ 

covârșitoarei
nauranto dani inAn InvemtieCi

FNI constituie la ord actuală uni dintre 
cele mai serioase o’ferte«de plasament financiar 

Merită să o analizați ț

La FNI investiția dumneavoastră este garantata t

• NOU I Punct far
maceutic veterinar în Sta
ția CFR Ilia. Program : 
8,30 — 15; 16—20.

(5620)
• înmatriculez două ma" 

șini până în opt ani — 
repatriere, 1000 DM. In
formații tel. 612979.

(4697)
• ——• • — • MM • —- • —— • ——

• Execut la coman
dă : cripte, pavele, 
calitate excepțională. 
Prețuri convenabile. 
Deva, tel. 672131.

(6028)
* * * MM jr MM f MMT • MBIB « 4«M*  < M

• Vând Raba 16 tone,
reparație capitală. Deva, 
tel. 672131, 221757.

(6028)
• Cumpăr mobilă veche,

tablouri, antichități, scuip* 
turi în piatră. Telefon 
642573. (5462)

• Vând 20 familii albi
ne, cu și fără lăzi. Balint

DIVERSE
• Asociația pentru pro

tecția consumatorilor „Pro
tect" Ulpia Deva convoa
că toți membrii vineri, 
6 iunie 1997, ora 10, la 
adunarea care are loc în 
sala Primăriei Deva.

(3531)
• A.F. Horopciuc Sava 

cu sediul în Hunedoara a- 
nunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecției mediului a 
depozitului și tonetei si
tuate la adresa: Hune
doara, Piața Obor. Even
tualele contestații se depun 
la APM Deva, str. A. 
Viaicu, nr. 25, în termen 
de 20 de zile de la data 
apariției anunțului.

(5664)

COMEMORĂRI
• Lacrimile nu se mai 

usucă, casa este pustie iar 
urma mâinilor tale este 

peste tot. In 3 iunie se 
împlinesc trei ani de când 
m-a părăsit, lăsându-mă 
singură printre străini, 
iubitul meu soț

ILARIE FARCAȘ
Soția Silvia și familia 

Florea Ion.
(5660)

DECESE
• Asociația de locatari 

nr. 13 Deva anunță tre
cerea în neființă, în data 
de 2 iunie 1997. a celui 
ce a fost administrator 
până în ultima clipă a 
vieții,

IlAllAGAU 
ALEXANDRU 

un om de o corectitudine 
rară. Un ultim omagiu. 
Condoleanțe familiei în
doliate. (184700)

• Colegii de la Uzi
na Preparare Teliuc 
sunt alături de fami
lia Teodorcscu, la 
greaua încercare pri
cinuită de pierderea 
fulgerătoare a scumpei 
lor mame, soacră șl 
bunică. Sincere con
doleanțe.

(5100)

„CUVÂNTUL LIBER“ este cotidianul cel
< mai apropiat de dumneavoastră.
j Abonamentul rămâne in continuare calea
i cea mai avantajoasă de procurare a ziarului. 

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA 
J RUL „CUVÂNTUL LIBER- ESTE, ÎNCEPÂND,; 
»CIJ I IULIE A.C., DE 6000 DE LEI/LUNA plus
< taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident 
J de 9 exemplare primite gratuit pe lună, 
jlațâ de cumpărarea cu bucata.

NU UITAȚI: REÎNNOIȚI V Ă ABONA 
J VfENTUI. LA „CUVÂNTUL LIBER**,  iar 
1 dacă nu aveți abonament, solicitați facto- 
l rilor poștali să vă facă.
I FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele
1 se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și . 
J la factorii poștali — numai cu bani în nume- 1 
♦ rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira- ț 
Hmcnt. Relații la telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI CU NOI! '

FONDUL 
NATIONAL*- 
DS WM

' ■ ' -■ . -— - 
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