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PNL nu-i PNL fără PNL Ș
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Se știe cu, in Humâ- 
nia, Partidul Național- 

. Liberal are inai multe 
aripi, care se numesc 
I’NL-Q. PNL C, PNi.-CD, 
(PL VJ, ca să nu mai 
spurgnn că există și o 
Uniune Liberală și .o 
JJhiunc Națională Libe

PE FAZĂ SCURTĂ
Adunarea libera- tul Nicojae Cervqni 
intr-o formațiune , făcut apoi la unitatea li- \ 

se ‘ berală, ultima înțelegere < 
intervenind între PNL- J» 
CD, PNL-C ,și ?L’93.< 
Dar când se părea cui; 
alianța tripartită se vaf 
produce, gafcurul Radu< 
Câmpcanu a declinat o-? 
ferta, neflind dc acord £ 
cu apartenența noii u- , 
niuni Ia CDR și cu sus-? 
ținerea actualei puteri. £ 
Ceilalți doi parteneri și’C 
au finalizat totuși planul;? 
La Congresul PNL-CdZ 
din 1-1—15 iunie a.c„?

DUMITRI GBEONEA <

I

rala, 
liloi 
compactă, puternică, 
vântură dc multă vre
me. Și tiu numai că se 
vorbește despre acest lu
cru, unii clîiar încearcă 
uniunea, fuziunea, con
stituirea unei singure fa
milii liberal'., ideea a- 
ceasta fiind imperios ne
cesară. Lu atât mai mult 
că doctrina liberală este 
una sănătoasă și via
bilă într o democrație 
autentică, fie ca alter
nativă la guvernare, fie 
și numai ca forță dina
mică și constructivă a J opoziției.S însă cum toate aceste

Biserica din Oeișor. Foto IO \N ANDRf. Ș

Oferta vacanței mari
Dorită și așteptată, va

canța marc și-a intrat în 
drepturi. Și o dată cu ea 
se pot împlini dorințele 
elevilor de odihnă la 
mare, la munte, în alte 
locuri pitorești din țară 
san să-și petreacă o parte 
a vacanței în străinătate. 
Dc organizarea acestor se
jururi recreative șl, în a- 
celași timp, educative se 

cupă Administrația Per
manentă a 'Taberelor Șco
lare Hunedoara—Deva.

De la dl Valeriu Goi* 
ciu, inst’-uctor turism, am 
aflat ca în taberele din 
țară vor pleca în această 
vară cam 5000 de elevi din 
județul nostru. Mulț.i din
tre aceștia au optat pen
tru litoral, tind.; există 
trei variante d. Libere -. 
din rețeaua Ministeru
lui învățământului, a ce
lor aulofinanțate și Com
plexul Năvodari. Cele mai 
solicitate sunt cele auto- 
finanțate, organizate a- 
nul acesta la Eforie Nord 
și Cosii nețti. Ălți elevi 
vor pleca la munte sau 
in tabere situate în alte 
locuri deosebite din țară.

I 
fracțiuni âu la timonă | 
persoane prea indrăgos-i 
tite de funcții de colfi 
ducere, fiecare cu tcn‘-| 
dințe de coOrdchare. de< 
dominare a celorlalți,) 
vreme;- consensului li- ; 
beral se tot amână. In < 
câteva rânduri. .uoca-J

[Continuare jn pag. a 2-a)
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Seriile încep din 18 iunie 
și se încheie în 15 sep
tembrie.

Dar județul nostru și 
primește în taberele sale 
copii din restul țării (a- 
ceștia fiind majoritari, fa
ță dc hunedoreni). Și se 
pare că suntem gazde 
bune, dc vreme ce locu
rile pentru taberele noas
tre s-au contractat până 
în aprilie — mai. Căci, 
„cine a venit, mai vine", 
spune dl Goiciu. Unii 
chiar își fac rezervări de 
pe un an pe altul. în 
această vară funcționează 
cinci tabere în județ — 
la Căprioara, Contești. La- 
pușnic, Sâiitămâr'-i Grica 
și Brâdățel.

Dl Dorin Crișan. direc
torul Administrației I-'er- 
manente a Taberei >r Șco
lare, sublinia volumul 
marc de lucrări efectua
ta până în prezent la 
taberele liuncdorene, toa
te așteptându-și benefi
ciarii cu o „față nouă". 
La Brâdățel va fi tabără 
de odihnă iar la Lăpuș - 
nic de creație pentru ele
vii Liceului de Muzică șt
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Arte Plastice „Skdsmund
Ttjduță Deva.

Foarte tentante și so
licitate sunt taberele ex
terne. La începutul va
canței erau deja aproxi - 
mativ 800 de cereri. Nu
mai pentru Italia s-au 
constituit 7 grupuri cu 
aproximativ 450 de copii. 
Dar în această vară se ra 
pleca în tabere și In ®re- 
cia, Spania, Anglia, (Tur
cia, Austria și Franța. Lu
crătorii de la tabere chiar 
se străduiau să rezolve

VIORICA ROMAN
(Continuare în pag. a 2-a)

s.

una pe zi
0 — Șlii cate-i deosebirea dintre egoist 

și avar,? Primul rabdă și adună, al doilea 
adună și rabdă...

Simpozionul organizat 
vineri, în holul hotelului 
„Dccebal" din Deva. dc 
către Inspectoratul Jude
țean de Sănătate Publică 
Deva, în colaborare cu 
Direcția Sanitară a jude
țului — acțiune la care ati 
participat din partea Mi
nisterului Sănătății dl 
Molnar Gheza, ministru 
secretar de stat și dna Vio
rica Brăncscu, directoarea 
Direcției de Medicină Pre
ventivă din același mi
nister, reprezentanți ai 
Prefecturii județene, zia
riști — a avut ca tema
tică mediul de viață, și 
sănătatea, dorindu-se a fi 
închinată Zlleî Mondiale 
a Mediului, care a avui 
Ioc în 5 iunie a.c.
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Cu aproape două luni 
în urmă, făceam afir
mația fntr-un comenta
riu că și fără voia noas
tră, România va intra în 
NATO datorită însem
nătății geopolitice deo
sebite a acestei integrări. 
Acest lucru îl susțin și 
acum, chiar dacă SUA 
a optat pentru numai 
trei țări în primul val. 
Aceasta nu înseamnă ex
cluderea României, SUA 
făcând precizarea că în 
viitor urmează să ade
re România și Slovenia, 
aceasta reprezentând o 
nominalizare certă, e- 
chivalentă cu un pașa
port în alb pentru in
tegrare. Că aderprea se 
va petrece în primul 
sau în al doilea vai (sau 
al doilea timp al pri 
miilui val) vom vedea a- 
bia după 6 iulie.
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Nu ’cred că este bine 
să privim aceste reali
tăți cu pesimism. Nu nc 
aflăm în fata unui RE
FUZ al SrU.A . ci, dim
potrivă, în fața unei 
APROBĂRI.

Problema noastră, a 
românilor, este că am 
tăcut din aderarea la 
NATO O ( “UZĂ NA
ȚIONALĂ, actuala pu
tere făcând din integra
rea nord atlanticâ un O- 
BIECTIV POLITIC MA
JOR. menit sâ distru
gă atenția de la stag
narea economică j/i-avă și 
de ta presiunile sindical'1 
ce vor face din vara a 
cestui an o autentică „va
ră fierbinte".

Dacă pentru actuala 
putere intrarea Româ
niei iu primul val ar 
putea constitui tril capi
tol privind legitimarea sa 
politică, pentru SUA re
prezintă cu totul altce
va. Oricât ar fi Eu
ropa de unită (iar în ca
zul României a dat do
vadă aproape prin con
sens de aprobare privind 
integrarea în primul val).

O ACȚIUNE REUȘITĂ
După deschiderea ofi

cială, au fost prezenta
te materiale bine docu
mentate de către medici 
și ingineri de Ia ÎJSP din 
Deva și inspectoratul sa
nitar din Timișoara. A- 
mintiin între lucrările care 
au captat atenția celor 
prezenți: „Factori de risc 
ai focarelor de toxiinfec- 
ție alimentară care au e- 
voluat în județul Hune
doara între 1994—1997“ 
(dr. Adriana Mârculescu) -. 
„Aspecte ale poluării ae
rului în municipiul De
va" (ing. Mariana Șteo- 
lea); „Calitatea apelor de 
■suprafață și a apei pota
bile distribuită populației 
județului prin sisteme dc 
alimentare cu apă" (dr. 
Adela Șerbănescu); „Po
luarea atmosferei în trei 
centre urbane din zona dc 
sud-vest a țării în core
lație cu starea de sănăta
te la coDii” (dr. Kardos 
Tibcrlu —• Institutul dc 
Sănătate Publică Timișoa
ra); „Probleme prioritare 
in alimentarea cu apă a 
localităților din Valea 
Jiului" (dr. Otilia Sfetcu) i 
„Impactul poluauților iri- 
tanți asupra sănătății popu

I♦
I*

șă nu uităm că SUA I 
exercită rolul conducător ț 
în cadrul NATO, atât * 
pe plan politieo-militar, + 
cât mai ales pe plan fi-1, 
nanciar, SUA. este prin-l 
cipalul finanțator al * 
O.N.U., dar și principa-» 
Iul finanțator al NATO.» 
Iar când e vorba de Ii- , 
nanțe, probabil că și la | 
ei funcționează prover-* 
bul; „Frate, fratt dar» 
brânza-i pe bani"! 1

înclin să cred că pro-1 
blema banilor a deter- | 
minat SUA să meargă pe * 
formula „deocamdată trei» 
țări și mai târziu ce- i 
lelalte două". Europa nu I 
este atât de bogată pe * 
cât pare, se confruntă cu 
greutăți privind mono- . 
da unică, cu o rată inal- » 
tă de șomaj, cir o re- 1 
contă cădere de guvern f 
în Franța, cu ample ma-J- 

nilestări de protest. Așa» 
că intrarea în NATO a ț. 
priinultri val se va facej; 
tot pe buzunarul SUA, I 
in care, probabil, pen- * 
teu moment, nu suni bani 
pentru cinci țări.

Accelerarea integrării 
României în NATO va 
depinde hotărâtor dc ' 
politica președintelui 
Emil Conslantiiiescu, ga-, 
cantul de imagine al 
României în lume și in 
mod deosebit în SUA, în" 
fața președintelui Bill 
Clinton. Un guvern poa- , 
te să cadă, miniștrii pot I 
fi schimbați, rolul ho p 
târâtor revine dc acum t 
celor doi președinți. \a 1 
fi tiu dialog permanent 
Bill--Emil, în care pre- I 
ședințele român va tre-| 
hui să ofere garanția că » 
România este pregătită să L 
intre eu demnitate în I 
alianța nord-atlantică, iar| 
președintele american să f 
demonstreze că SUA arc» 
bunăvoința și capacita- l 
tea financiară de a rea ■ I 
liza iicest lucru.

TiBERIl ISTRATE*

lației municipiului Hune
doara" (dr. Cecilia Birău).

Următoarele cinci lucrări 
s-au referit la influența 
factorilor de mediu asu
pra evoluției tuberculozei, 
particularitățile trichine- 
lozei în județul Hunedoa
ra, la evoluția unor in
toxicații colective profe
sionale cu plumb în lo
calități hunedorene, cât 
și la evoluția morbidită
ții prin boli infecto — 
contagioase cu transmitere 
digestivă în anii ’90 — 
’96 în județ, la expunerea 
la radiații în unitățile RXI; 
diagnostic și factori de 
risc pentru expușii pro
fesional și pacienți. A- 
cțstca au fost prezentate 
de către dr. Diana Cre- 
menașiu, dr. Ileana Gheo> 
ghîef, Garmen Popovici, 
medic specialist epide- 
miolog, și ing. Silvia Se- 
culicj.

De un interes majoi 
s-au bucurat intervenți
ile dr. Dan Popescu, di
rectorul Institutului dc Să
nătate Publică Timișoa
ra, care s-a referit la 
iradierile în masă și mor
talitatea datorată cance
rului.

ESTERA S1NA



ULTIMA LECȚIE

IIPorți deschise ale Scolii Waldorf"
intitulat 

ale școlii 
sâmbătă, 14 iu- 

la Simeria s-a 
a 

cu 
mass-

Sub genericul 
„Porți deschise 
Waldorf", ‘ ' 
nie a.c., 
desfășurat o întâlnire 
conducerii instituției 
reprezentanți ai 
medici.

Școala 
meria a 
în 1991 
ani, din 
cadre didactice care 
terminat colegiul Waldorf 
de la București. Inițial 
s-a început cu clasa I, 
pentru ca în prezent în 
școală să învețe 114 elevi, 

a
a- 
la

Waldorf din Si- 
fost înființată 

— acum 
inițiativa

șase 
unor 

au

la clasa 
se mai 
copii de

din clasa I 
VI-a, la care 
daugă 30 de 
grădiniță.

Din cele expuse de 
tre directorul școlii, prof. 
Alin Ciurariu, am reținut 
că Școala Waldorf din 
Simeria este singura in
stituție de profil din țară 
care are spații proprii 
unde își desfășoară acti
vitatea 14 cadre didac
tice.

Ce înseamnă de fapt 
Școala Waldorf? Denumi
rea i-a fost dată de la firma 
de țigări cu același nu- 

anul 1919 și a 
fost înființată pentru co
piii angajaților de către 
Rudolf Steiner. Din anul 
1919 până astăzi s-au dez
voltat peste 1000 de școli 
in diverse țări ale lumii

trie în

ca-

și în condiții geografice 
diferite.

Esența pedagogiei 
dorf vizează în mod 
cial identificarea și 
voltarea aptitudinilor 
calităților fiecărui 
parte. Comparativ 
vățământul clasio 
ile de cultură 
lă, și nu numai, 
predate sub formă 
epoci, a căror durată os
cilează între două și patru 
săptămâni. Timpul ' de 
predare a unei discipli
ne se desfășoară pe du
rata a două ore, în acest 
fel se consideră că ele
vul aprofundează mai bine 
disciplina, 
sa «este 
Sistemul 
luare a 
vită, în 
didactice 
școala 
solicitarea la sfârșit 
curs.

Deși funcționează 
de câțiva ani, școala 
Simeria are o bază 
dactică ____
beneficiază de condiții bune 
pentru studiu, un 
aparte 
partea 
rui elev și nu în ultimul 
rând, pe învățarea lim
bilor engleză și germa
nă.

Intrarea în școală se

Wal- 
spe- 
dez- 

Și 
elev în 
cu în- 

materi- 
genera- 

sunt 
de

iar Implicarea 
mai puternică, 
propriu de eva- 
cunoștințelor e- 
opinia cadrelor 

care predau în 
Waldorf, supra- 

de

doar 
din 
di- 

adecvată. Elevii

acce-nt
punându-se pe 
sensibilă a fiecă-

Oferta vacanței

mari
(Urmore din pag. I)

..varianta franceză" a ex
cursiei pentru lotul olim
pic (cei 34 de elevi din 
județ care au obținut pre
mii 
ile
serii).

Cum latura educativă a 
activității taberelor nu 
poate și nu trebuie negli
jată s-a făcut un stagiu 
le formare a directorilor 

de tabere (oameni care 
timp de cel puțin o serie

la fazele naționale 
olimpiadelor școlare 

concursurilor pe me-

se ocupă de activitatea 
aoeasta). Și nu a fost o 
simplă formalitate, ci 
un concurs de proiecte, 
întrucât pentru acest tip 
de muncă e nevoie de per
soane competente, cu spi
rit de buni gospodari.

Spre bucuria elevilor 
din județul nostru — care 
în timpul anului școlar au 
beneficiat de un imens 
număr de excursii la sfâr
șit de săptămână — o- 
ferta pentru vacanța mare 
e generoasă. Le dorim e- 
levilor să se bucure » de 
ea‘. ' ' '

CURSUL VALUTAR
I

17 IUNIE 1997
• 1 dolar SUA — 7232 lei
e 1 marcă germano — 4169 lei
• 100 yeni japonezi — 6380 lei
• 1 liră sterlină — 11832 lei
• 1 franc elvețian — 4995 lei
0 1 franc francez — 1236 lei
e 100 lire italiene — 426 lei

Cursurile incluse în această listă au la b-iză
cotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe p’ața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in 
tranzacții efective de schimb valutar fi înregistrări 
contabile.

I
I

I

I

face în baza unui test, 
iar aprecierea rezultatelor 
se face pe criterii spe
cifice, ’ 
într-un 
vul.

Școala 
zintă,

care motivează, 
mod aparte, ele-

Waldorf repre- 
după cum mai a- 

precia dl Alin Ciurariu, și 
o alternativă la învăță
mântul clasic, unde ele
vii sunt ajutați să-și dez
volte și să-și etaleze ca
litățile native.

CORNEL POENAR
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Ieri dupăaamiazăr la 
Casa de Cultură din Pe
troșani a fost lansat un 
nou ziar. Se numește 
„Jurnalul Văii Jiului" — 
cotidian de poziție, opinie

(Urmare din pag. I)

PL '93 s-a apropiat de 
acesta, constituind Par
tidul Liberal, care-i are 
ca președinte pe Nico- 
lae Cerveni și ca pre
ședinte executiv pe Di
nu Patriciu.

La lucrările Congresu
lui PNL-CD au fost pre- 
zenți însă doar repre
zentanți ai PD șl PDSR, 
lipsind, spre marea dez
amăgire a noilor aliați, 
colegii lor de la PNi-Q 
și PNL-C. „Vina este a 
lor, a spus Nicolae Cer
veni, adăugând că „PL 
este membru de drept 
al CDR și nu se pune 
problema ieșirii din ccn-

■ MIERCURI.
IX IUNIE

TVR 1 )

6,00 România, ora 6 
bunic fe- 
Misterele 
Varietăți

ia o zi 
Știri ;

19,05
20,C0

fix!; 8,35 Un 
rich (s); 9,05
S.P. (r): 11,05
muzicale; 12,00 Știri; 12,05
Șeicul (r); 14,10 Muzica 
pentru toți ; 14,35 TVR 
Iași ; 15,00 TVR Cluj- 
Napoca: 16,00 De 
la alta ; 17,00
17,10 Viața școlii; 
Lupii aerului (s);
Jurnal; 21,00 Zăpezile de 
pe Killimanjaro (film— 
SUA); 23,05 Jurnal; 23,25 
Un cântec, o glumă, un 
zâmbet...; 0,10 în Top; 
0.25 Studioul șlagărelor.

I 
I
*

I*
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CONFERINȚA
Duminică, 22 iunie a c-, 

va avea loc, la Casa de 
Cultură din Deva, toce- 
pând cu ora 10, Con
ferința județeană a Fi
lialei Hunedoara a Fer-
- • —■ • — O — 4 4 4

I 
tidului România Mare. J 
Invitații ți delegații sunt |

*

I
6

I

rugați să ne onoreze cu 
prezența.
Ing. VASILE SIMIN1E, 

președintele filialei
* * f t • ■■ « .

ANUNȚ
Partidul Pensionarilor 

din România, Organizația 
municipală Deva — in
vită membrii și simpati- 
zanții partidului la adtr-

și informație — și este 
realizat de un grup de 
profesioniști în publicis
tică, precum Gheorghe 
Duță, Constantin lovă- 
nescu, Ștefan Nemecsek,

narea generală ce va 
vea loc în ziua de
19 iunie a.c., ora i l. 
sala mică a casei 
cultură din Deva.

a- 
joi,

tn
de

„JURNALUL VĂII JIULUI*
Mircea Bujorescu. îl 
r>m viață lungă noului 
confrate, cât mai multe 
„pagini* pentru cititorii 
Văii Jiului.

PNL itu-i PNL fără PNL
venție". La rândul său, 
Dinu Patriciu a afir
mat i .,Se împlinește do
rința noastră de șapte 
ani de a constitui un 
puternic pol liberal spre 
care să se îndrepte toa
te celelalte formațiuni 
surori, pentru a forma 
un partid solid, cu o 
doctrină unică, cu un 
cuvânt greu pe eși
chierul politic românesc 
de azi și de mâine".

Dar cum întortocheate 
sunt căile Domnului, în 
timp ce în Capitală se 
producea comasarea PNL-

C )
7,00 TVM; 8.00 Drep

turile omului (do;; 8,30
Desene animate; 9 30 Ora 
de muzică; 10.00 l umi- 
nă din lumină (r); 13,05
Savannah (r); 13,55 Ma
gazin tchnic cstiințific ; 
14,35 America sălbatică ; 
15.05 Desene animate ; 
16,20 Secretele nisiDului 
(s); 17,40 Șeicul (s); 18,30 
Emisiune în limba ma
ghiară ; 20,00 Arte vi
zuale; 21,05 Credo; 22,05 
TVM. Mesager: 22,35 
Misterele S.P (s); 23,25 
întâlnire la club.

(ANTENA 1]

6,30 In vizită la An
tena 1; 9,50 Viața In

I 
I I

CD șl PL ”93, la Con' 
venția
dea a PL 93, filiala de 
aici s-a dizolvat, fiind 
absorbită de PNL-Q, prin 
înscrieri individuale, 
considerându-se că 
mai astfel se va 
forma un partid 
ral, cu perspective de a 
accede la guvernare.

In mod sigur așa este. 
Așa trebuie să se în
tâmple. Unirea liberali
lor trebuie să pornească 
de la bază spre vârf. 
Pentru că este greu de 
crezut că forța libera-

județeană Ora-

r.u-
DUtea 

li be-

trei (r); 10,30 Iluzii <•->.
11,20 Nash Bridges (i).
12,10 Sparks (s); 13,10 Co
moara templierilor (<>.
14,00 Știri; 14,20 Lu
mină călăuzitoare (s); 15,05 
Ultimele 5 minute ’ (s); 
17,00 Iluzii (s); 7,50 To
tul despre Guvern; 18,30 
Desene animate; 19,30 
-Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,30 Englezoai
ca (dramă. Anglia); 2310 
Știri ; 23,15 Milion ir ii de 
la miezul nopții.

(PRO - TV)

7,00 Ora 7, bună di
mineața!; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 9,45 Sport 
la minut ; 10,00 STASH 
(s); 10,30 Forța dra
gostei (s); 11,13 Capcana 
timpului (s); 12,55 Știri;
13,00 Duel at Diablo (film 
— SUA); 15,00 Matlock 
(s); 16,00 Tânăr și ne
liniștit (s); 17,30 Război

■ DE ISTORIE-
Elevii claselor a XIIFi 

de la Liceul Crișcior — 
curs seral, printre care 
nominalizăm pe cei ma 
sufletiști școlari: Valentir 
Gavrilă, Daniel Blăgăiiă, 
Călin Cioară, Daniel Olai 
și Iancu Ceaușiu au ținui 
ca profesorul lor de is 
torie Viorel Vulturar să I< 
predea ultima lecție d» 
istorie la monumentul dir, 
Alba Iulia. Aici, la Mu 
zeul Unirii elevii au fosl 
deosebit de impresionați 
de expunerea făcută pri 
vind lupta înaintașilor 
pentru formarea României 
Mari ; la celula lui Ho
rea elevii au fost emo
ționați de felul cum ti
ranii au tras pe roata pc 
strămoșii 
Cloșca, 
vizitată 
doxă Română, unde 
vii s-au rugat lui Dumne 
zeu să ocrotească popo
rul român de toate relefa 
și să-l ajute la exame* 
nul de bacalaureat.

lor Horea și 
In final, a fost 
Catedrala Orto 

eie-

,W,W
lă numărul unu la a- 
ceastă oră, condusă de 
dl Mircea Ionescu Quin
tus, va accepta 
dlui Dinu Patriciu, 
PNL să se îndrepte că
tre noul PL și nu 
vers. Depinde acum 
modul în care PL va fi 
susținut de celelalte for
țe politice din CDR 
pentru integrarea în 
Convenție, de voința po
litică a celor două gru- 

. puri liberale, de a se a*
șeza la aceeași masă a 
dezbaterilor și a decizii
lor; privinduse pe sub 
sprânceană Timpul Insă 
Ie va rezolva pe toate 
Măi devreme sau mai 
târziii.

ldeea 
ca

În
de

I
tn Viitor (s); 18,15 Sport 
la minut ; 18,35 Cine este 
șeful? (s);
și câștigi!;
20,05 Fiica maharajahu- 
lui (f.a.
Familia Bundy (s); 23,00 
Știri ; 23,30 Față-n față 
cu I. Șerbănescu.

19,00 Știi
19,30 Știri;

p. III); 22,00

(DEVASAT+)

(s)J
Desene animate | 
Tavernele lumii ,

7,00 Dulce ispită
6.00 “
8.30
9.30 Farmacia de gardă
(s); 10,00 Ani de glorie
(film); 11,30 Odiseea (s)J
12.30 Brigada de șoc (s);
13,00 Videotext; 17,00 
Dulce ispită (s); 18,00 De
sene animate; 18,30 Gri
ja sufletului (do); 19,30
Farmacia de gardă (s); 
20,00 Ani de glorie (film 
— p. II); 21,30 Odiseea 
(s); 22,30 Mămica poli
țist (ep. 7); 23,00 Mode
lul zilei (film); 0,15 Seria] 
erotic.

I
I
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♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦.
Succesele atletilor hunedoreni la

CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE ALE 

ROMÂNIEI
Vineri și sâmbătă — 13—14 iu

nie la București s-a desfășurat cea 
de-a 42-a ediție a Campionatelor 
Internaționale de atletism ala Ro
mâniei. Tradiționala întâlnire cu 
atleții s-a soldat cu rezultate fru
moase, obținându-se câteva succese 
valoroase de către sportivii români.

La triplu salt, atleta Rodica Ma
lteses, de la Rapid, a depășit pen
tru prima oară granița celor 15 me
tri, realizând 15,44 metri care o 
propulsează în rândul performere
lor din lume la această probă! O 
evoluție foarte bană a avut și Mo
nica lagăr — de la Steaua — la 
Săritura în înălțime, îmbțmatățth- 
du-fi recordul său, ajungând la 1,99 
metri, ceea ce i-a adus locul doi in 
lume. Pe locul secund s-a clasat tot o 
ztelistă — Oana Mușunoi, cu 1,93 
■». Renumita noastră atletă, Mihae- 
la Melinte, de ia ASCO Bacău, de
ținătoarea recordului mondial la a- 
mnear ea ciocanului, a câștigat le
jer primul loc cu 68,14 metri.

Și ta băieți s-au obținut câteva 
succese de prestigiu. Așa de exem
plu, AHcxundru Vasile, de let CSM 
Sțântu Gheorglie, ce a depășit re
cordul țării ia 1500 metri, realizând 
un timp excelent, 3:34,14 (față de 
recordul lui Ovidtu Oiteanu de a- 
nul trecut, 3:38,33). Iată numai câ
teva. din semnele bune pentru spor
tivii noștri ce vor participa la . a- 
propiatul Campionat Mondial ac la 
Alerta.

ta recentele campionate din Ca
pitală au luat parte și sportivi de 
la „Siderurgica" Hunedoara, ciAi 
dc-ai cunoscutului antrenor ȘTEl'AN 
BEREGSZASZ1. Dintre cei 7 atlcți 
hunedoreni participant, trei s-au 
întors acasă cu rezultate frumoa
se, onorante pentru clubul hune- 
doreau: Gabriel Mașinistru a ocu
pa- locul II, la 400 metri plat, rea
lizând 48,01 secunde, Răzvan E- 
nescu s-a clasat pe locul 3, cu 4J50 
metri la săritura cu prăjina (cel 
nai bun loc dintre romani la a- 
teasLă proba), iar la 110 m garduri, 
Ștefan Paraschiv a ocupat locx.1 3, 
tu 15,14 secunde. Comportare bu
nă a avut și aruncătorul de sulița 
Daniel Andrcescu, clasat pe locul 
patru. Fostul atlet hunedorean Flo
rin Bucur a ocupat locul 2 la 800 
m. Și ce e important, cei trei hu
nedoreni, Mașinistru, Enescu și Pa
raschiv, s-au calificat pentru jocu
rile balcanice ce se vor desfășura 
săptămâna viitoare ta Atena.

CORVINUL — SATELIT 
AL RAPIDULUI?

In ultima perioadă se scrie 
în presă și se vorbește la ra
dio și televiziune de întoarce
rea lui Lucescu din Italia și 
preluarea echipei Rapid ca 
director tehnic, ceea ce ar în
semna foarte mult pentru e- 
chipa cu cei mai mulți și în
flăcărați suporteri — RAPID 
— dar și pentru fotbalul ro- 
mâneso, în general. Pe noi hu- 
nedorenii, pe suporterii Cor- 
vinului, dar credem că și pe 
conducerea clubului, ne-a sur
prins plăcut intenția lui Mir
cea Lucescu de a forma două 
echipc-satelit ale lui Rapid, 
gândindu-se că ar putea fi vor
ba de ROCAR București și 
CORVINUL, în cazul că ar 
prelua conducerea tehnică a 
echipei din Giulești.

Noi salutăm ideea lui Mir
cea Lucescu și credem că ar 
fi foarte b'nefică pentru fot
balul hunedorean, ce ar avea 
numai de câștigat. Peste pu
țin timp, Lucescu se va de
cide dacă va prelua Rapidul 
și apoi vom afla și celelalte 
amănunte ale organizării ac
tivității fotbalistice la acest 
important club din Divizia 
Națională.

ȘI TOTUȘI APELE SE 
TULBURA RĂU LA JIUL

Nici nu s-a încheiat bine 
campionatul și locul bucuriei, 
al satisfacției că Jiul a evi
tat retrogradarea din Divizia 
Națională, a fost luat de re- 
izbucnirea problemelor de 
fond ale acestei formații din 
Valea Jiului, a reizbucnit cu 
mai mult pericol pentru vii
torul acestei echipe. Și Ion 
Ion (antrenorul principal) și 
prof. Ion V. Ionescu (direc
tor tehnief și-au manifestat 
încrederea că se vor lua mult 
așteptatele măsuri de îmbună
tățire a situației financiare și 
stabilirea programului de ac
tivitate a clubului în vederea 
participării la noul campio
nat ’97'—’98. Și cei doi tehni
cieni și-au exprimat clar (și 
în ziarul nostru de ieri) că da
că le vor fi create condițiile 
cerute de performanță, vor

putea continua la Jiul. Numai 
că nimeni nu-și poate asuma 
nici răspundere, dezastrul 
financiar, datoriile Jiului (pes
te un miliard de lei) persis
tă. in această situație, aștep
tând zadarnic să se poarte cu
venitele discuții de către con
ducerea clubului, atât ion Ion 
cât și prof. Ionescu au decla
rat că așa nu pot continua, 
că vor renunța și ei la cola
borarea cu Jiul. Și nu ne mai 
surprinde că și ing. Ilie Bă- 
lănescu, cunoscut om de fot
bal, și-a anunțat oficial demi
sia din conducerea clubului 
Jiul! Să se aleagă praful de 
cea mai bună echipă din Va
lea Jiului, cu un vechi renu
me în fotbalul românesc?

CUPA MONDIALA 
LA AEROMODELE

I
Cu câtva timp în urmă, la 

Domosod (Ungaria) s-a desfă
șurat competiția internaționa
lă „Cupa Mondială" la aero- 
modele la care au participat 
sportivi — seniori și juniori 
din 31 de țări. Țara noastră 
a fost reprezentată de un e- 
chipaj de juhiori de la ASA 
Aurul Brad și un echipaj de 
seniori, tot de la această aso
ciație, precum și de la Gaz 
Metan Mediaș.

La juniori primele cinci lo
curi au fost ocupate în ordi
ne de; 1. Elen Gordon (An
glia); 2. BOGDAN MANCIU 
(România); 3. Volo Woltz 
(Germania); 4. GEORGE MA
RINESCU (România); 5. Ist
van Barath (Ungaria). In cla
samentul neoficial pe echipe, 
România a ocupat locul 2.

La seniori, Adrian Macsim a 
ocupat locul 29 din 112 concu
rent. Ecnipajul de seniori a 
fost pregătit și conaus de cu
noscutul antrenor ADRIAN 
MACSIM din Brad care de 
ani de zile pregătește un în
semnat număr de sportivi — 
juniori și seniori.

In perioada 19—22 iunie, la 
Deva se vor desfășura „Memo
rialul Aurel Vlaicu”, un atrac
tiv concurs național de acro- 
modele la copii, juniori și se
niori, la care vor participa 
concurenți din peste 20 de 
județe ale țării cu peste 130 
de sportivi.

DUMITRIU, ANTRENOR PRINCIPAL 
LA AEK ATENA

încununat cu eventul (campionat și cupă) la 
Steaua, antrenorul principal Dumitru Dumitriu va 
prelua cunoscuta formație din Grecia, pe AEK Ate
na. Mâine, cunoscutul tehnician- român va pleca in 
Grecia pentru a prelua noua echipă unde se va 
reîntâlni cu fostul său jucător la Steaua... Toni Doboș.

Pui-Ponor
„CUPA TINERELOR SPERANȚE"

Este lăudabilă activitatea sportivă care se des
fășoară în unele școli din mediul rural. La inițiati
va dlui prof. Eugen Antal, de la Școala Generală din 
Ponor, comuna Pui, de curând a avut loc Campio
natul interșcolar de fotbal „Cupa tinerelor speranțe", 
la care • lu participat echipe de Ia școlile generale 
din Pui, Ponor și Baru Mare.

în finală s-au întâlnit echipele școlilor generale 
din Ponor (antrenor E. Antal) și Baru Mare (antre
nor Romulus Vulc). „Cupa tinerelor speranțe" a fost 
câștigată de formația din Ponor cu scorul de 3—2. 
Dorim să subliniem că această competiție a fost ur
mărită cu mult interes de către elevi, cadre didac
tice, dar și de către părinți. țVirgil Butaș — Pui).

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE : A.S. Plo
iești — F.C. Onești 1—1; Tractorul Brașov — Da
cia Unirea Brăila 4—0; Foresta Fălticeni — Poiana 
Câmpina 2—0; Precizia Săcele — Poli Iași 2—1; 
Metalul Plopeni — Metrom Brașov 2—1; Dunărea 
Galați — Bucovina Suceava 2—3; Gloria Buzău — 
Rocar București 4—1: Petrolul Moinești — Dunărea 
Călărași 2—.1; Steaua Mizil — Cetatea Tg. N. 1—1.

CLASAMENTUL FINAL
1. Foresta Fălticeni 31 21 4 6 79— 22 76
2. Precizia Săcele 34 19 4 11 62— 43 61
3. Dacia U. Brăila 34 18 6 10 60— 35 60
4. F.C. Onești 34 18 5 11 68— 36 59
5. Petrolul Moinești 34 17 6 11 56— 42 57
6. Gloria Buzău 34 17 4 13 69— 37 55
7. „Poli" Iași 34 17 4 13 53— 39 55
8. A-S. Ploiești 34 14 9 11 42— 31 51
9. Poiana Câmpina 34 15 5 14 42— 37 50

10. Dunărea Călărași 34 14 8 12 50— 46 50
11. Tractorul Brașov 34 14 7 13 42— 32 49
12. Bucovina Suceava 34 14 6 14 43— 39 48
13. Rocar Buc. 34 14 5 15 53— 42 47
14. Dunărea Galați 34 12 7 15 44— 47 43
15. Metrom Brașov 34 11 9 14 36— 34 42
16. Metalul Plopeni 34 10 7 17 34— 50 37
17. Cetatea Tg. N. 34 4 5 25 22—122 17
18. Steaua Mizil 31 1 5 28 11—132 8

j DIVIZIA B-«

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE : Petrolul 
Brăila — Rafinorul Dârmănești 2—1; Dorna Vatra 
Bornei — Nitramonia Făgăraș 3—0 (neprezentare); 
Metalul Toflea — Constructorul Reghin 10—0; Pe
trolul Berea — I.C.I.M. Brașov 0—2; F.C. Vrancca 
— Chimica Târnăveni 8—0; Harghita Odorhei — 
Vrancart Adjud 3—1; Romradiatoare Brașov — Le- 
tea Baoău 0—0; Viromet Victoria — C.F.R. Pașcani 
3—0; Minerul Comănești și Mecanica Huși au stat.

CLASAMENTUL FINAL

r 
i

1. Nitramonia 34 21 4 9 58—31 67
3. I.C.I.M. Brașov 34 19 4 11 52—30 ei
3. Rafinăria Dărm. 34 18 3 13 62—44 57
4. Petrolul Brăila 34 16 4 14 49—43 52
5. Chimica Târnăvenl 34 15 6 13 49—43 51
6. Viromet 34 15 2 17 46—42 47
7. Letca Bacău 34 12 11 11 36—34 47
6. Romradiatoare 34 12 11 11 38—37 47
ft. Minerul Comănești 34 14 4 16 48—43 46

10. Constr. Reghin 34 14 4 16 35—57 46
ÎL Petrolul Berea 34 12 9 13 47—15 45
12. Vrancart Adjud 34 14 3 17 41—44 45
13. F.C. Vrancea 34 12 8 14 45—33 44
14. G.F.R. Pașcani 34 13 9 16 37—48 44
15. Harghita Odorhei 34 12 7 15 33—43 43
IB. Doma V. Dornei 34 14 4 19 38—68 43
47. Metalul Toflea 34 13 3 18 47—56 42
1*. Mecanica Huși 34 12 5 17 37—38 41

| DIVIZIA B2
REZULTATELE ULTIMEI ETAPE : Portul Con

stanța — Cimentul Fieni 1—1; Victoria Floreștj — 
F.C. Atletic 4—1; Navol Oltenița — A.S. Midia 
2—2; Faur — Callatis Mangalia 2—0; Petrolistul 
BoldeșV — Cimentul Medgidia 3—1; Electrica Con
stanța — Inter Giurgiu 2—2; Acumulatorul — E- 
lectromagnetica 3—1; Metalul Filipești — Gloria 
Cornești 4—0; Aversa — Ș.N. Constanța 3—1; Fla
căra Moreni a stat.

CLASAMENTUL FINAL
1. A.S. Midir 36 24 4 8 61—29 76
2. Cimentul Fieni 36 21 9 6 64—24 72
3. Electromagnetica 36 20 4 12 62—43 64
4. Faur Buc. 36 16 9 11 59—41 57
5. Metalul Filipești 36 16 7 13 51—35 55
0. Petrol. Boldești 36 16 6 14 54—46 54
7. Cimentul Medgidia 36 16 6 14 46—52 54
8. Portul Constanța 36 15 8 13 57—45 53
9. Inter Giurgiu 36 15 7 14 78—63 52

10. Callatis Mangalia 36 16 3 17 53—54 51
11. Navol Oltenița 36 15 6 15 52—61 51
12. Victoria Florești 36 15 6 15 42—54 51
13. Flacăra Moreni 36 15 5 16 49—54 50
14. Gloria Cernești 36 15 4 17 52—59 49
15. Ș.N. Constanța 36 13 6 17 48—48 45
16. Acumulatorul Buc. 36 12 8 16 40—53 44
17. Atletic Buc. 36 13 2 21 43—68 41
18. Aversa Buc. 36 10 5 21 37—61 35
19. Electra Buc. 36 5 3 28 18—79 18

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE: Minerul
Ștei — Șoimii Sibiu 1—0; Motorul Arad — U.M. 
Timișoara 0—1; West Petrom Pecica — Phoenix 
Baia Mare 2—4; Mecanica Mârșa — Astral Deta 
4—1; C P.L. Arad — Minerul Borșa 5—3; Viitorul 
Oradea — F.C. Bihor 2—4; Arieșul Turda — Ar
mătura Zalău 3—1; Metalurgistul Cugir — Mobila 
Șimleul Silvaniei 4—3; I.S. Câmpia Turzii — F.G. 
Arad 0—1.

CLASAMENTUL FINAL
t. U.M. Timișoara 36 28 3 5 81—28 87
2. I.S. Câmpia Turzii 36 23 7 6 58—22 76
3. Minerul Ștei 36 19 2 15 61—56 59
4. Șoimii Sibiu 36 18 4 14 57—34 58
5. Astral Deta 36 18 2 16 60—45 56
6. Armătura Zalău 36 17 5 14 56—50 56
7. F.C. Bihor 36 16 6 14 61—44 54
8. Phoenix B, Marc 36 16 3 17 82—62 51
9. Electrica Timiș. 36 14 7 15 47—46 49

10. S.A. Turda 36 14 4 18 53—70 48
11. Minerul Borșa 36 15 2 19 58—70 47
12. Metalurg. Cugir 36 14 4 18 46—60 46
13. Mobila Șimleu 38 15 1 20 48—79 46
14. Viitorul Oradea 36 14 3 19 53—60 45
15. F.C. Arad 36 13 6 17 39—54 45
16. W.P. Pecica 36 13 6 17 61—82 45
17. C.P.L. Arad 36 13 5 18 33—58 44
18. Motorul Arad 36 10 8 18 49—68 38
19. Mecanica Mârșa 36 11 4 21 4~ 60 37
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Intre contravențiile de 
la regimul armelor» de foc, 
care se sancționează cu 
amendă de la 200 000 la 
1 000 000 de lei, se află și 
neprezentarea la viză a 
permiselor, la data și lo
cul stabilite, cu armele 
înscrise în permis și cu 
documentele solicitate; ne- 
anunțarea schimbării do
miciliului titularului de 
permis (în termen de cinci 
zile), precum și a schim
bării numelui, deterioră
rii, distrugerii, pierderii 
ori sustragerii permisului 
(în termen de 10 zile).

In același timp, cu a- 
menzile mai sus amintite 
se sancționează neanun- 
țarea vânzării sau donării 
armei și depunerea per
misului și documentelor 
justificative la organul de 
poliție; neprezentarea la 
organul de poliție cu ar
mele și actele justificati
ve în cazul donațiilor sau

Din nou 
despre tâlharii 
de la „Orion“

Este vorba de doi băr
bați și o femeie care au 
tâlhărit gestionara maga
zinului „Orion" din Deva, 
dispărând cu aproape 1,5 
milioane de lei. Ei au fost 
depistați și reținuți după 
câteva ore la Orăștie, iar 
cercetările au continuat. 
Pdliția a stabilit că Alfred 
Francisc Benedic, Anca 
Benedic, soția acestuia și 
Petre lancu, bucureșteni, 
au mai făcut și alte năz
bâtii.

De la SG „Arc Diana" 
SRL Timișoara ei au fu
rat 910 mărci, 20 dolari și 
bijuterii din aur în greu
tate de 20 de grame. A- 
poi, dintr-un magazin de 
piese auto din Lugoj au 
furat 1 500 000 de lei, 45 
de mărci, iar dintr-un al
tul de același profil din 
Orăstie, au furat 3 000 000 
de lei.

Atât deocamdată, dar 
cercetările în legătură cu 
cei trei continuă.

Contravenții 
la regimul armelor

de
moștenirilor, nesolicitarea 
autorizației de deținere 
sau de trecere în permis 
a armelor aduse din străi
nătate. Toate acestea, în 
decurs de 10 zile.

De asemenea, constituie 
contravenție și se sancțio
nează cu amendă de la 
300 000 la 1 200 000 de lei 
următoarele chestiuni : ne- 
anunțarca organului de 
poliție în decurs de 24 de

, Copilul și ambalajul

Florin Giprian Gheor- 
ghiță are 12 ani, este elev 
la Școala Generală nr. G 
din Deva. Intr-o seară el 
a escaladat împrejmuirea 
magazinului SG „Moise și 
Oprișa" SNC din Deva, de 

IN FLAGRANT
unde a furat ambalaj pen
tru bere în valoare de 
150 000 de lei.

Ce fel de vacanță ?

Întrebarea din titlu o 
punem lui Marius Flores- 
cu, elev la Școala Gene
rală din Vețel și Gheor- 
ghe Gopani, elev la Liceul 
din Ilia. De ce ? Pentru 
simplul fapt că acum, în 
vacanță, ei sunt cercetați 
pentru că au forțat lacă
tele de la locuința unui

foc
ore a furtului sau dispa
riției armei, folosirea ar
melor de tir în afara po
ligoanelor special amena
jate, precum și purtarea 
armelor de tir și vânătoa
re în locuri publice, săli 
de așteptare, mijloace de 
transport în comun, gări, 
drumuri publice și alte 
locuri aglomerate, fără să 
fie introduse în too șl 
descărcate de muniție.

cetățean din Muncelu Mic, 
de unde au furat 170 000 
de lei.

De la Hunedoara, 
la Ilia, pentru o 
ciorbă de burtă !

Recent, într-o seară, So-

rin Ștefăniță, tehnician la 
ICS Hunedoara, s-a întâl
nit la un pahar de bău
tură cu .loan Dragoș, șl 
el din Hunedoara. Profi
tând de neatenția aces
tuia, Sorin l-a luat cheile 
de la autoturism, după 
care a plecat la Ilia, îm
preună cu doi prieteni, 
pentru a mânca o ciorbă 
de burtă.

La Vețel, angajându-se 
într-o depășire periculoa
să, a „aterizat" în grădina 
unui cetățean.

Urmează un alt gen de 
contravenții, care se sanc
ționează cu amendă între 
400 000 și 2 400 000 de lei. 
Este vorba de cele prin 
care titularii de permise 
sau autorizații care nu a- 
sigură securitatea arme
lor și muniției pe care 
le dețin sau folosesc în 
alte scopuri decât cele au
torizate armele și muni
țiile.

Este bine de știut că a- 
ceste două încălcări ale 
legii, repetate de două ori 
într-un an, atrag șl anu
larea autorizării și retra
gerea permisului.

Plângerea împotriva pro
cesului verbal de consta
tare a contravenției și de 
aplicare a sancțiunii se 
poate face în termen de 
15 zile de la comunicarea 
acestuia la judecătoria în 
a cărei rază teritorială a 
fost săvârșită contraven
ția.

Băieții au scăpat nevă
tămați. Au plecat la De
va, de unde au luat auto
buzul spre Hunedoara. în
tre timp însă proprieta
rul mașinii a reclamat fur
tul la poliție. Pentru Do
rin Ștefăniță s-a întocmit 
dosar de cercetare penală.

Surpriza de la 
miezul nopții

Era cu puțin trecut de 
miezul nopții când o pa
trulă a poliției din Gălan 
a oprit un autoturism pen
tru control. In urma ve
rificării, în autoturism 
s-au găsit mai multe pă
sări de curte șl preparate 
din carne de porc.

S-a constatat că ele erau 
sustrase din gospodăria 
unui pensionar din Ruși. 
Iată-i și pe autori: Sorin 
Tampu, Siminic Muntea- 
nu, ambii din Gălan, șl 
Sandu Ivan, tocmai din 
județul Giurgiu.

Nlculae Ghitița, proprie
tarul mașinii, a fost cotn- 
plice la toată acțiunea. El 
a așteptat - în mașină, în 
timp ce prietenii au „lu
crat".

le la 5 la 20 de ani 
închisoare pentru o tâlhârîe * 

de 20 000 de lei
Era ziua în amiaza ma

re, mai exact pe la ora 
13,30 când doi tineri din 
Vulcan au început s-o 
urmărească pe stradă pe 
Maricica Gngoraș, o fe
meie în vârstă, care se 
îndrepta șpre casă.

Gel doi se numeso 
Glaudiu Munteanu, de 18 
ani, tot din Vulcan, șl 
Alexandru Horvath, cel 
care îl însoțește pe Glau
diu.

Urmărirea a ținut pâ
nă în casa scării blocu
lui în care locuia femeia. 

Aici, Glaudiu a trântit-» 
la pământ și i-a luafr i - 
20 000 de lei, toți bănit, 
pe care îi avea asupra. j 
ei sărmana Maricica.

Gel doi se află în cer- ! 
cetarea organelor de po
liție, luându-se și măsu— 1 
ra arestării preventive. 1 1

Un lucru pe care tre- I , 
buie să-l țină minte toț* * 
amatorii de așa ceva i i 
pentru 20 000 de lei. cel ; 
doi riscă o pedeapsă de - 
Ia 5 la 20 de ani de în? : 
chisoare I 1 >

1 J

Fiscalitatea, 
bat-o vina

Deși sumele nu sunt 
mari, comisarii Gărzii Fi
nanciare au constatat că 
Ia SG Adaconi SRL Ha
țeg a fost încălcată Legea 
87/1994.

Maj exact, aici, pe chel
tuielile din 1996 s-au cal
culat și înregistrat peri
sabilități în valoare de 
880 000 de lei, necalculân- 
du-se un impozit pe pro
fit în valoare de 334 000 
lei.

Rezultatul a fost urmă
torul: o amendă de 300 000 
de lei, societatea a fost 
obligată la plata impozi
tului sustras, iar o sumă 
echivalentă cu cea amin
tită s-a confiscat, făcân- 
du-se venit la bugetul sta
tului.

Nu s-a respectai 
ordonanța

La Hunedoara, Ia SG Di- 
som Bar SRL nu a fost 
respectată Ordonanța Gu
vernului nr. 70/1994. Con
cret, nu s-a depus decla
rația de impunere a im
pozitului pe profit pe a- 
nul 1996.

Pentru acest lucru, so
cietatea a fost sancționa
tă cu 0,1 din cifra de a- 
faceri, ceea ce a însemnat 
2,2 milioane de lei.

Aceeași sumă, 
dar alte motive

întâmplarea face că tot 
2,2 milioane de Iei au tre
buit să plătească și cel 
de la SG Malimcom SRL 
Lupeni. numai că din altă 
cauză.

Plățile în numerar efec-

Garda Financiară 
contraatacă

tuate de ei către diferiți 
agenți economici au depă
șit limita maximă cu !,2 
milioane de lei. A urmat 
și o amendă de 2 000 000 
de lei.

Au riscat 
fondul de risc

Din nou la Hunedoara. 
La SG Stencale SRL de 
data aceasta. De fapt, la 
el au ajuns comisarii Găr
zii Financiare care au con
statat că nu au calculat 
fondul de rise de 1 la su
tă asupra fondului de sa
larii pe anul 1996.

Pentru acest lucru, fir
ma a primit o amendă de 
100 000 de lei și a fost o- 
bligată să vireze la buge
tul de stat 1 655 000 lei.

Un prejudiciu 
de 7 000 000 dc Ici

Da, cu șapte milioane 
de lei a fost prejudiciat 
bugetul st.♦•ului de SG 
Etore Stand Impex SRL 
Deva. Și aceasta pentru 
că nu și-a calculat obliga
țiile la buget privind im
pozitul pe profit, TVA, 
precum și la fondul țără
nimii.

Adunate toate la un loo, 
au dat suma de care vor
beam la început.

Venituri 
fără documente

Gu 2 000 000 de lei amen
dă s-au ales și domnii de 
la SG Mondo SRL Gălan. 
De ce ? Pentru că nu s-au 
întocmit la termen și con
form prevederilor legale 
documentele primare șl 
contabile privind venitu
rile realizate.

Prea mare diurna
SG Gex Facilitex SRL 

Timișoara are un punct 
de lucru și la Deva. Foar
te bine desigur, numai 
că în perioada octombrie 
1996 — martie 1997, so
cietatea a plătit delegați- 
lor săi diurnă peste pla
fonul admis de lege.

Depășirea a fost de 1,3 

milioane de lei, iar suma 
a fost inclusă pe cheltui 
ieli, fără a se impozita «a 
28 la sută. Impozitul da
torat statului în valoare 
de 391 000 de lei s-a con
fiscat. S-a adăugat o a? 
mendă de 300 000 de lei.

încă unul 
peste plafon

Putem spune că cel de 
Ia SG Gomaliment SN9 
Vulcan sunt la „categoria 
mică" în ceea ce privește 
depășirea plafonului legal 
admis în efectuarea plă
ților în numerar.

Pentru a atrage însă a- 
tenția șl altora care cred 
că vor scăpa de aplicarea 
legii, 11 amintim șj pe el, 
deși de data aceasta de 
amendă au scăpat.

Depășirea a fost de 
752 000 de lei, sumă «e a 
ajuns, evident, ia bugetul 
statului. ■ 1

—> 1 ■ . .......................................
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„Un surâs... la început de vară" face bine nu numai frumuseții femeilor 
ci și pentru productivitatea muncii. Foto PAVEL LAZA
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Doamna Florica...
...Așa îi spun, cu respec

tul cuvenit, sătenii din 
Ohaba, profesoarei Flori
ca Sărbu. Căci se cunosc 
de-o viață. Aici In sat s-a 
născut, aici au trăit și pă
rinții și poate chiar moșii 
dumneaei. Multora dintre 
localnici le-a pus pentru 
prima oară creionul sau 
pixul in mână pentru că 
a fost mai întâi învățătoa
re. Avea pe atunci 18 ani, 
acum primii săi elevi fiind 
oameni la rosturile lor, 
căci au trecut de-atunci 33 
de ani, copiii lor fiind la 
rândul lor elevi.

între timp, dna Florica 
a terminat Facultatea de 
biologie din Brașov și tot 
între timp, adică de apro
ximativ un sfert de secol, 
și-a întemeiat propria fa
milie. Și nu una oarecare, 
ci pe baza celor mai fru
moase sentimente de iubi
re și bunătate, pe armonie 
și bună înțelegere. O fami
lie din care n-au lipsit

nici copiii, azi Adrian 
fiind absolvent al Facul
tății de Drept din Bucu
rești și Ciprian, student la 
o facultate de același pro
fil.

I-am cunoscut pe soții 
Sărbu în ziua de Ispas. Se 
aflau amândoi la slujba re
ligioasă oficiată la biseri
ca din sat, în cinstea eroi
lor neamului. într-un mo
ment de răgaz l-am între
bat despre viața familiei, 
despre integrarea ei în via
ța satului. „Am încercat și 
am reușit — spunea dna 
Florica — să creăm o at
mosferă deschisă, lejeră, 
atât la școală, unde sun
tem colegi, cât și în casă. 
Certuri n-am avut de când 
ne știm*. Armonia, con
sensul sunt duse chiar mai 
departe, adică în viața sa
tului. Dl. profesor Milică 
Sărbu, director coordona
tor al școlilor din zonă, a 
pornit organizarea unei ta

bere la fostele internate, 
unde se extind lucrările 
de amenajări, baza sporti
vă existând.

Familia a donat biseri
cii, cu ocazia acelei sărbă
tori, un crucifix, instalat 
și sfințit în aceeași zi, re- 
prezentăndu-l pe îisus răs
tignit. „Sprijinim mult 
biserica — spunea dna 
profesoară.

Zecile de goblenuri, ce 
împodobesc camerele casei 
primitoare a familiei, sunt 
mărturii ale înclinației spre 
sensibilitate și frumos. „în 
serile târzii, departe de 
stresul zilei, mă deconec
tez cu acul șl ghergheful, 
încercând să îmbin cât mai 
reușit nuanțele*. Toate a- 
cestea, ca și terasa din 
curte, amenajată în stil 
popular, ospitalitatea so
ților Sărbu și a fiilor lor 
îi situează între cei mai 
respectați localnici. Res
pect datorat importanței 
pe care părinți și fii o a- 
cordă muncii, studiului și 
artei, dar și destinderii bi
nemeritate la ceas de săr
bătoare.

ESTEIIA ȘINA

| ÎNTRE RAȚIUNE î 
ț SI SUFLET î

— „Nu te merită, arj 
fi. trebuit să-ți sărute | 

■ț și urma pașilor. Nu vezi ț 
4 că nu se poate ridica » J la înălțimea ta? 1 Ești * 
| prea mult pentru el. Nu 4 
I știe ce pierde, lasă-1 în I
* pace, uită-ll" ?4 Da, e ușor să primesc» 
4 sfaturi, e ușor să-mi ex- » I plic în mod rațional că J.
* eu sunt mai mult, că 
țprobabil am dat și am* 
A cerut mai mult decât | j putea el să primească și ț l să dea. E ușor să-mi ț
* spun că eu nu sunt o £ 
ț oarecare altă femeie, e | 
4 ușor să-mi spun că sunt * 4 prețioasă și el nu mă»

(merită. Rațional totul» 
se poate pune pe punc-| 
■ț te, totul pare logic și I 

«clar, totul se poate re-f 
4zolva „dintr-un condei".» J Legile sufletului în-* 
j | Jwl^HÎrî j j 

| să nu se aseamănă cu * 
4 cele ale rațiunii. Și a-Ț 4 tunci când rațiunea îmi» 
I spune că sunt mai mult * 
j decât el, sufletul îmi 1 
I spune că este doar pentru [ 
* a avea ce împărți, pen-» 
♦ tru a-i putea dărui din * 
4 preaplinul meu. Gând 4 
4 rațiunea îmi spune că î I nu mă merită, sufletul | ț îmi spune că dragostea ț t este gratuită și nu du-» 4 pă merite. Gând rațiu- » 
4 nea îmi spune că și ui- J. I tarea e scrisă în legile | 
I omenești, sufletul îmif 
ț aduce de-a valma a- * 4 mintirile atâtor ani și • 1 întâmplări trăite îm- 
T preună. Gând rațiunea I 

că el lu-t 
sufletul Ț 

cred

{întâmplări 
preună. G

I îmi dovedește 
ț bește o alta, ț îmi spune să
1 puterea dragostei, să 1 
| am înțelepciune și răb- T 
| dare, cerul și pămân-f 
* tul vor trece dar dra- ♦ 
• gostea va rămâne. ♦ 
4 Tot ce pare atât de 1 
4 simplu după rațiune se | 
I răstoarnă și se compli- | 
* că după suflet. Iar eu * 
ț rămân — precum răs-» 
l tignită pe cruce — între 1 4 rațiune si suflet. 1 
I INĂ DELEANU •

în* 
să j.

î

Femeia rac
(22 iunie — 22 iulie)

Are un fizio plăcut, un 
corp armonios, cu o anu
me grație în mișcări. Este 
cea mai feminină nativă 
din tot zodiacul. E tandră, 
fidelă, uneori capricioasă, 
sensibilă. Știe să se îm
brace cu gust. Este blân
dă, înțelegătoare, cu un 
simț matern dezvoltat; u- 
neori își răsfață cam mult 
copiii. Durează până să-i

puteți inspira încredere; 
dar odată trecute toate 
obstacolele spre inima el, 
descoperi că are o mare 
căldură sufletească și își 
pune cu pasiune calitățile 
în slujba iubitului.

Nu se lasă antrenată în 
bârfe, având totuși un dar 
înnăscut de povestitoare. 
Este romantică, are o mare 
aptitudine de a se face 
plăcută și armonioasă în 
căsătorie.

La iarba verdef 
în vacanțâ

• Dacă frigeți cotlete 
sau antricoate, așezați-le 
direct pe grătarul încins 
(bine curățat în prealabil, 
dar nu uns). Garnea sla
bă de miel, pui sau pește 
se unge mai întâi cu pu
țin ulei.

• Nu se sărează carnea 
înainte de frigere, căci 
sarea absoarbț apa și ma
teriile hrănitoare din suc. 
Timpul de frigere depin
de de grosimea bucății de 
carne î 8—10 minute pe

fiecare parte sunt sufi
ciente.

• Friptura la grătar se
servește fierbinte, se stro
pește cu mujdei; se deco
rează cu 2—3 cubulețe de 
unt tăvălite în pătrunjel
sau mărar tocat.

• Ficatul de vită se
taie înainte de a-1 frige
în bucăți de 2—3 cm gro-uit»! i 
se sărează doar când este 
gata; altfel se întărește și 
își schimbă gustul.

I 
I*
I 
I
«I

I 
II
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I*
I
I
I*
I
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intre Socrate și Xantipa
0 Odată, Socrate a fost întrebat care este orga

nul cel mai lipsit de sensibilitate din corpul omenesc.
— Nasul, răspunse el. Bunică-mea l-a dus toată 

viața de nas pe bunicul, fără ca acesta să simtă...

© „Când ești frumoasă și pe deasupra cinstită, 
e ca și cum ai turna miere peste zahăr".

Shakespeare
Q — Am citit undeva că rechinul are vederea- 

foarte proastă și că înghite orice.
— Ce bărbat ideal ar fi pentru femeile de as

tăzi !

© „Ca șl oamenii, iubirea moare, mai adesea, 
din îmbuibare decât din foame; ea trăiește din dra
goste, dar se aseamănă cu plantele alpine, care se 
hrănesc din absorbirea norilor umezi și care pier dacă 
sunt stropite cu apă".

Jean Paul 
Montaj de ILIE LEAHU

Din alte timpuri
Interdicții... curioase

în urmă cu 2000 de ani, 
în vechiul Babilon săru
tul era considerat impu
dic, societatea pedepsind 
drastio o asemenea în
drăzneală. Femeilor li se 
tăiau ambele urechi, iar 
bărbaților buza inferi
oară.

La vechii greci, numai 
bărbații aveau dreptul să

se sărute. Ei se apucat» 
de urechi cu ambele 
mâini și își atingeau bu
zele. La romani. sărutul 
simboliza dragostea reci
procă. Dacă un bărbat fă
cea imprudența să sărute 
o femeie împotriva voin
ței ei, era obligat să-i plă
tească jumătate din pro 
pria sa avere.

Recomandări pentru vacanță

Cum ne îmbrăcăm
Dintre toate aspectele 

presupuse de integrarea 
europeană poate cea mai 
la îndemână ne este nouă, 
femeilor, cea a modei. Tra
gem cu ochiul la Paris și 
vedem ce se mai poartă. 
Și se poartă culori pastel 
(vernil, roz, frez, bleu, 
turcoaz), carouri viu colo
rate. Fustele nu coboară 
mai jos de genunchi, atât 
pentru tinerele de 18 ani 
cât și pentru cele de 80 
de primăveri. Regina se
zonului este fusta plisată, 
având cutele trase la ma
șină până la linia șoldu
lui sau are bass (de un
de pornește pliseul). Se 
poartă cu vestă și se face 
din tergal, mătase mal pli
nă sau gabardină.

Vesta e din același ma
terial cu fusta, e simplă, 
cu decolteu în formă de
U sau pătrat nu V; este 
butonată în față, dreaptă,
IM’ z>i« finii Ja- orj

mici pe piept. E scurtă — 
până în talie (când aceas
ta e foarte subțire) sau cu

10—15 cm sub ea. Acest 
compleu se poartă cu blu
ze gen cămașă (din orice 
material), de preferință al
be sau ecru, sau viu co
lorate la fustă — vestă ne
gre.

Accesoriile nimerite — 
în primul rând cordoane
le late din piele combinată 
cu metal (lanțuri, catara
me impunătoare). Pantofii 
să aibă tocuri joase și 
groase, bot pătrat, simpli, 
ciorapii să fie colorați (în 
culoarea dominantă a toa
letei). La un compleu în 
carouri roșu-bleumarin, 
ciorapii sunt fie bleuma
rin,' fie roșii (dacă sunt 
roșii, pantofii sunt obliga
toriu bleumarin). Se poar
tă cerceii-brățară cu pie
tre mari colorate, gen clips. 
Brățara e asortată la cer
cei. La gât cât mai puține 
coliere sau deloc.

©ele ținere pot purta 
bermude de toate lungi
mile și croite clasio (un 
fel de fustă-pantalon).

E vară și se apropie con
cediile. Măcar în vacanță 
vrem să arătăm bine, să 
nu mai avem un ten obo-- 
sit și tern. Gum putem 
obține o asemenea schim
bare ? Printr-o mai aten
tă îngrijire. Mai întâi tre
buie să știm că nimic nu

După înlăturarea cre
mei de gomaj se recoman- • 
dă o loțiune tonică și O . 
mască, pe care s-o lăsăm 
să acționeze 10—20 de mi
nute, de preferință în timp 
•ce facem baie (acționea
ză mal bine, porii fiind 
dilatați de aburi). După

Un ten proaspăt
e mai important decât un 
gomaj bine făcut. Gel mai 
simplu este cu crema spe
cială procurată din comerț 
șl pe care 0 aplicăm pe 
obraz și pe gât după ce 
au fost bine curățate, iar 
zona din jurul ochilor (pe 
care nu aplicăm gomaj) 
protejată cu o cremă gra
să. Toate indicațiile ne
cesare le are și produsul 
respectiv. Rolul gomajului 
este de a înlătura celule
le moarte care nu Iasă te
nul să respire; prin el e 
posibilă reînnoirea celu
lelor și prevenirea îmbă
trânirii pielii.

înlăturarea măștii (din co
merț sau preparată de 
noi), fața va fi luminoa
să și fără riduri (super
ficiale, de oboseală). Du
pă tipul de ten sau sco
pul urmărit, masca poate 
fi de înfrumusețare (hi- 
dratantă), cu efect lumi
nos (pentru ocazii), pen
tru tenuri mixte, sensibi
le ș.a.

Ge ar mai trebui să a- 
vem în vedere ? Un gât 
neglijat ne poate trăda, 
mai ales acum, vara, când 
rămâne la vedere. De a- 
semenea, expunerea exce
sivă la soare poate îmbă
trâni tenul,
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POEZII — BIJUTERII PENTRU COPII
„Picătura de apă vie 

dtn fântâna netulburată 
a copilăriei", „bărcuțe 
colorate aje versului", 
cwi metaforic își auto
caracterizează volumul, 
florile strânse In acect 
buchet pentru copii o 
definesc pe doamna edu
catoare, poeta Lucia 
ltunteanu, fosta strălu
cită elevă a Școlii Nor
male „Sabin Drăgoi" din 
Deva.

Nu ne surprinde apa
riția acestor nestemate, 
ne surprinde întârzierea 
prudentă cu care „poeta 
autentică" (Al. Stănescu) 
a înțeles să debuteze, 
când, de fapt, talentul I 
se dezvăluise ca liceanâ.

După un „preambul" 
? Anotimpuri de dor („pri- 
1 «Avara, când brațele 
ț mamei mă strâng, var;», 

când buzele mamei sărt*- 
tâ", „toamna, când paf- 
mele mamei mângâie", 
„Iarna, când mama m-a- 
doarme cântând"), Copi
lărie I, II, III șl Măn- 
Bâlc eu buzele tale, soa- 

Sre_„ poeta își structurea
ză poeziHe pe anotimpuri 

I (Primăvara, Vara. Toam- 
| na, Iarna), urmate de 

grupajul Sfatul mamei 
fi incheindu-I crt un al
tul, Hai să ne jucăm 1 

„Bucurie", „descoperi
re", „trăire", anotimpu
rile imaginate de poetâ 
ne dezvăluie nu numai 
Cafeniul de pastelist („pri
măvara e lumină,.., cân
tec de izvoare..., albină. 
pasăre în zbor..., floare..., 
senina dimineață...., cer 
brodat cu soare" ; toam
na „grâul doarme în ham
bar, somn de aur"- iar
na Jngerii scutură-» 
taină/ Steluțele alb-ar
gintii", „se-apropie Cră- 
chuHH.... sărbătoarea ma
rii bucurii..., cântată do 
colinda strămoșească"), 
Ci £i capacitatea de a 
anima natura, așa cum 
te place copiilor care, de 
cele mai multe ori, gârv- 
desc in metafore: „soa
rele a sărutat iarba", 
„floarea macului... se-n- 
Chină", „mugurașii sunt 
ai pomilor copii", „Pădu
rea ține Ia pieptul ei— 

Albi ghiocei", „oul-via- 
ță", „frunza somnoroa
să", „râde soarele", „iar
na toarce... dintr-un caier 
alb de nor"',

Din altă perspectivă, 
poetul spune că poeziile 
cultivă nu numai gustul 
copiilor pentru frumos, 
ci îl plimbă prin lumea 
miraculoasă a copilăriei, 
prin mediul deloc străin 
lor, Ie consolidează sen
timentul sacru al dra
gostei filiale (Mama, Pal
mele mamei. Icoana ma
mei), îi repune în con
temporaneitate (1 Iunie, 
Ziua copilului), le stimu
lează înclinația spre lu- 
dic. (Darul Măriucăi, 
Joc), dar îl orientează 
pe calea artei autenti
ce și spre înțelegerea 
străvechilor noastre cre
dințe (Hristos a înviat 1, 
Moș Crăciun) și obiceiuri 
(Oul roșu. Colinde).

Petalele florii, Sfotul 
mamei, fără a avea un 
fz moralizator, contri
buie la formarea unon 
frumoase trăsături mo

LI CI A MUS ( LAN

POEZII-BIJUTCnil

rale ale copiilor (Să nu 
minți, Îndemn, Ascul- 
tă-ți părinții. Să nu vor
bești urât!, Dacă faci un 
strop de bine, Prietenia, 
Rugăciunea de seară), 
punând germenii perso
nalității lor.

După momentele de 
sărbătoare oferite de ce
le mai multe poezii ale 
volumului, în mod sime
tric, poeta revine Ia co
pilărie, cu problemele 
cotidiene, dominată de 
joc (Lumea mea, Joc, 
Măriuca gospodină. Supa 
pentru păpuțieă, Ceasul, 
Trenul).

Astfel, hrănit cu mi
racolul poeziei, „fructul 
educației", copilul des
cifrează taina mugurilor, 
se entuziasmează în mij
locul naturii, învață să-și 
iubească mama, să-i as
culte sfaturile, își cântă 
în versuri ziua, fără, 
însă, a uita că este co
pil. Și totul ii datorează 
„doamnei educatoare". 

Profesor
MARIA TOMA DAMȘA

Amplasarea unui depozit de butelii 
intre blocuri a creat mari nemulțumiri

V

în urmă cu câteva zile, 
în municipiul Brad, pe 
strada Libertății, in spa
tele magazinului de pâine 
din Orașul nou, între blo
curile Ă9 și CX 26—27, 
s-a amenajat un mic de
pozit de butelii.

Amplasarea depozitului 
în zonă a creat numeroa
se reacții din partea loca
tarilor, întrucât în opinia 
acestora locul este nepo
trivit iar riscul unor în
tâmplări nedorite este 
foarte mare.

Ce spun totuși locatarii: 
Mihai Nicolae, bloc CX 
27, ap. 18: „In fața blocu
lui nostru s-a făcut ceva 
ilegal, un depozit de bu
telii, a cărui amplasare nu 
este permisă. Nu există 
distanță regulamentară în
tre depozit și bloc, fără a 
mai lua în seamă că nu 
există nimic pentru stin
gerea incendiilor. Zona 
este frecventată de copii. 

||:r Măsură
radicală

Primăria municipiului Deva a 
hotărât ca RAGCb. Deva să sis
teze serviciile către populație și 
agenții economici râu-platnîci.

Suspendarea serviciilor în ase
menea cazuri va începe din aceas
tă lună. Ele vor fi reluate pe mă
sură ce datornicii își achită da
toria.

Primăria și-a dat, de asemenea, 
acordul ca aceeași măsură și în a- 
celeași condiții să aplice și Regio
nala de gaze naturale Deva. (I.C.)

j Hotărâri
J în ultima ședință. Consiliul lo- 
’ cal al municipiului Deva a adop- 
\ tat mai multe hotărâri de larg in

teres.
Este vorba de aprobarea ampla

sării statuii lui Traian pe ampla- 
î samentul pe care s-a aflat statuia 

dr. Petru Groza, de o hotărâre pri
vind extinderea cimitirului din 
cartierul Micro 15 pe un teren a- 
parținând municipalității, de o alta 
privind aprobarea studiului de fe
zabilitate pentru extindere rețe
le de gaz metan în localitatea Ar- 

1 ch ia, de alte hotărâri ce interesea
ză categorii mai restrânse de popu
lație. (I.C.)

care nu realizează riscul 
unei explozii. Pe aici trec 
mulți bețivi, care pot a- 
runca o țigară aprinsă. 
Eu cred că ce s-a făcut 
nu este bine*. Angela Co
tuna, bloc A 9, ap. 28 i

IA BRAD
„Amplasarea depozitului 
în spatele magazinului de 
pâine este nepotrivită, e- 
xistând un pericol foarte 
mare. Ferească Dumnezeu 
de un incendiu sau de o 
explozie. în zonă se joa
că mulți copii, iar din 
greșeală, se poate întâm
pla o nenorocire. Există 

I

și oameni răi care pot pro 
voca o tragedie, mai ale: 
că nu este nici pază. No 
cerem să se revizuiasc; 
amplasarea acestui depo 
zit de către cei în drept" 

Spațiul în care s-a în 
jghebat depozitul a fosi 
închiriat de către Regard 
Com Impex SRL Hațe. 
de la S.C. Avram Ianc- 
S.A. Brad. în contractu 
dintre părți s-a stabilit 
potrivit declarațiilor dlu 
Laurcnțiu Verdeș. direc 
torul S.C. Avram Ianct 
S.A. Brad, că toate docu
mentațiile și obligațiile 
privind respectarea norme
lor legale de constituire ; 
depozitului de butelii re
vin societății din Hațeg.

Din spusele locatariloi 
am reținut că aceștia sunt 
dispuși să facă noi de
mersuri pentru soluționa
rea situației.

CORNEL POENAi

j Nu știu cât de credin
cioasă sunt, dar eu una, 
jde câte ori am nevoie să 
plâng, intru într-o biseri
că. Câteodată mă surprind 
plângând în.„ șoaptă. Li
niștea bisericii impune, dan 
iț» dă și ție ceva din ea. 
'ies din biserică și în fața 
porții mai zăbovesc puțin. 
O singură femeie și-a fă- 
out cruce trecând prin fa
ța bisericii. în București 
aproape toți ar fi făcut-o. 
De ce sunt atât de credin
cioși, până la fanatism a- 
proape, și totuși-, rai?!

14,30 — Sunt în gară. 
| Tocmai a plecat acceiera- 
: tni dc Timișoara. Nu e 
prea aglomerat aici. Ca și 
in centru, predomină ado
lescența. Sunt externi, pro
babil fac naveta de Pe sa
tele din jurul Devei. In fa
ța anca pe peron o fami
lie. Părinții și trei copil, 
doi de 3—4 ani și unul de 
opt. Stau grămadă pe niș
te saci. Mama, tata și co- 
pM, eu niște saci. Sau ma- 

j tna, tata și sacii cu niște... 
copii?! Ies din gară și în 
față văd o stație de auto
buz, cred că aici e punc-Z 
tu* de plecare. Sunt multe 
W de oraș și externe. Pe 
drumul de întoarcere, în 
stânga, văd o piață. Nu 
știu dacă e cea mal mare

DEVA INTRE DOUA $1 TREI POST MERIDIAN (III)
din Deva, dar pentru mi
ne asta e „cârciumarui". 
îhî, e o piață tare, „tare" 
ea mașina lui Florin Cfi- 
Jinescu. Nici piața nu e 
foarte aglomerată; orice 
gospodină care se respectă 
își face piața de diminea
ță. Mesele — șiruri fru
moase și viu colorate. Se
mințe lângă mături; căp- 
șune lângă pălării de pal 
și site; roșii, castraveți lân
gă răsaduri și conopidă. 
Și cireșe. Am două indicii 
pentru tine, cititorule l Da
că vrei, dacă ești curios să 
afli când a fost Deva așa 
— între două și trei. în 
piață fructele predominan
te sunt cireșele și căpșu- 
nele. Șl ce e mai impor
tant, florile. Fără să în
treb, știu că sunt maî 
scumpe ca de obicei, și o 
tarabă e plină doar cu coro
nițe de fiori. O minunăție. 
Coronițe de flori, cireșe, căp 
sune. Iți e de-ajuns, da? 
Aș vrea să vorbesc despre 
flori. în colțul pieței, sau 
cei puțin unul dintre col
țuri, e o gheretă cu sucuri, 
în față o masă cu umbre
lă. Stau jos și încerc să 

privesc. Schimb caseta din 
walk-man cu „Balade 
Rock". Show must go on 
— Spectacolul trebuie să 
continue, cântă Queen.

Și eu trebuie să conti
nui, încă nu e trei. Pe 
roasa, încerc să număr ur
mele lipicioase lăsate de 
sticle. Sunt mai multe, 
dar la zece mă opreso. 
Acum piața pare goală, 

IMPRESII ALE UNUI ÎNSINGURAT 
DE BUCUREȘTI

dar urmele astea, cojile 
de semințe de pe jos șl 
lozurile aruncate de furia 
necâștigătorului îmi spun 
destule De pe locul unde 
stau, am în față profilat 
între clădirea pieței și ta
rabe un deal cu un stâlp 
metalic. întreb pe cineva 
ce e. Mi se răspunde: re
leu de televiziune. Pri
vesc din nou standurile 
cu flori. Cea mai marș 
florărie din București e in 
Piața Romană, la coloane. 
Și în spatele magazinului 

Eva de pe Magheru e o 
piață din care jumătate e 
numai flori. Sunt cele două 
locuri din București unde 
găsești tot ce vrei în ma
terie de îlorL Parcă ar fi 
niște sere în care arbuș
tii, cactușii pitici, garoa
fele șl tot felul de flori 
și plante cu nume caro 
fac să ți se plimbe limba-n 
gură, sunt adunate acolo 

ca să-ți ia sufletul și ochii. 
Iar aici am găsit un colț 
care aduce cu florăria de 
la coloane. înseamnă oare 
că devenilor Ie plao flo
rile ? în Râmnicu Vâlcea 
de exemphi în tot orașul 
la un loc nu am văzut 
atâtea flori. Deci... dedu
ceți singuri.

Ies șl din piață șl o Iau 
înapoi spre Poștă, Oame
nii Viu de Ia serviciu, fete 
CU picioare frumoase fttă- 
nâncă înghețată, bunica 
și nepoțica în rochiță cu 

volane atl ieșit să se plim
be, îndrăgostiți! și-au dat 
întâlnire și terasele de pe 
marginea trotuarelor în
cep să aibă mesele ocu
pate.

Mă îndrept spre paro. 
Sunt pe strada 1 Decem
brie, și știu asta pentru 
că am citit pe o plăcuță. 
Las în stânga Primăria, 
șl realizez că nu e Ia fel 
de păzită ca în București. 
Lis-ul devenilor nu se te
me de nimic. îmi aduc 
aminte că vizavi de Pri
măria mare, din Bucu
rești, lângă Cișmigiu, anul 
trecut am văzut pentru 
vreo patru luni — era în 
toamnă — o casă întrea
gă. Adică mobilele erau 
înșirate pe trotuar, dula
puri, paturi, mese, scau
ne și fotolii. Și o familie 
întreagă trona pe un re- 
camier imens. Erau ca niș
te statui Înfășurate în pă
turi Părinții și patru co
pil cu vârste între 12 și 
20 de ani. Impasibili, fără 
să vorbească între e\ 
Veau fix în față spfă in
trarea principală a Pri
măriei. Trecătorii erați la 

fel de impasibili ca și e 
Aici, vizavi de Primări 

era... pace. Un magazir 
frumos de altfel. îmi în 
drept privirile spre ceta 
te și-mi forțez picioare) 
să-mi asculte mintea p 
ultima sută de metri. Par 
că a- f< un marater 
dar se apropie ora tre 
Ins în dreapta Colegiu 
Național DecebaL care c 
două ore în urmă adăpos 
tea pe treptele din față 
gașcă gălăgioasă de tiner 
Trec pe lângă sediul zis 
rului „Călăuza" și am pai 
cui în față. Lângă Prefet 
tură, pe colț, e un bar c 
o terasă afară. Masa, dir 
spre Prefectură e liber. 
Ultima masă, ultimele 
dei. Deasupra mea e C< 
tatea Devei — sper, crt 
că ea e. Jos e parcul. I 
unde sunt, printre coro 
nele copacilor îl văd ] 
Moșul no6tru până la g' 
nunchi. Moșul e drept, < 
umerii lațl de țăran pi 
gar, încruntat și atât 
hotărât încât ai senzat 
că încearcă din toată fii 
ța Iul „apatică" de stal 
ie sâ-țî spună ceva,

(Va urma)
MARIA

• • • . "..........“ .t,-
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Expoziție
Timp de două luni (iu

nie ți iulie) a.c., la Sec
ția de Artă a Muzeu ui 
Civilizației Dacice și Ro
mane din Deva (Palatul 
Prefecturii) se află deschi
să o splendidă, cu totul

deosebită expoziție de artă 
organizată sub generi
cul „Transilvania sub aus
piciile artei ți culturii eu
ropene", Expoziția, orga
nizată de Muzeul Jude
țean, reunețte cărți, lu • 
crări de pictură, artă de
corativă. (M.B.).

[>xl

SATUL ÎN

SĂRBĂTOARE

„Locuitorii satului Tîrna- 
va, comuna Brănișca, vă 
roagă să publicați în zia
rul dumneavoastră și al 
nostru cele ce vă scriem".

Din inițiativa consilie
rului comunal (Sașpar Ur
sa, sprijinit de un comitet 
sătesc, din care au făcut 
parte Petru Ursa, Ioviță 
Tomuța, Aron Petrescu, 
(Teodor Ungur, Nicolae Ma
tei și Nicodim Ungur, și 
în satul nostru a fost ri
dicat un monument, pen
tru pomenirea eroilor morți 
in cele două războaie mon* 
’iale.

Pe cele două fețe ale 
monumentului sunt în
crustate numele a 33 de 
eroi ai satului Tîrnava și 
altor sate ale comunei.

Sfințirea acestui semn de 
cinstire a celor care și-au 
dat viața pentru neam și 
țară a avut loc chiar de 
Ziua Eroilor. La încheie
rea ceremoniei de sfințire, 
elevii Școlii Primare din 
sat au prezentat un pro
gram artistic, dedicat ero
ilor neamului. (LOCUITO
RII SATULUI TÎRNAVA).

DEZBATERE

PARLAMENTARA

SAU CIRC ?

Am urmărit cu interes 
dezbaterile din Parlament, 
pe baza celor două mo
țiuni, introduse de opoziție. 
Se știa de la început, chiar 
și semnatarii moțiunilor 
știau, ce sorți de reușită 
vor avea acestea. Ele aveau 
însă menirea să atragă a- 
tenția actualului guvern a- 
supra unor probleme, 
destul de grave, cum sunt 
cele legate de împlinirea 
promisiunilor făcute în 
campania electorală.

După ce am urmărit dez
baterea celor două moțiuni, 
după raportul de 2 ore și 
15 minute prezentat de pri
mul ministru la conferința
• *•*•*•*•*•*

de presă premergătoare, mă 
așteptam să aud ceva și 
despre neîmplinirile actua
lei guvernări. în loc de 
asta, am ascultat aplauze 
mai ceva ca pe vremea lui 
Ceaușescu.

Sincer să fiu, pe mine 
ca ți pe toți oamenii care 
trăiesc din muncă cinstită 
ne interesează prea puțin 
câte întreprinderi s-au pri
vatizat și câte au fost li* 
chidate, câți miniștri au 
fost schimbați sau câți stră
ini au venit să facă cură
țenie prin parcurile bucu- 
reștene. Pentru că, în ul
timul timp, românii nici 
curățenie nu mai știu să 
facă singuri.

Am observat în schimb 
că din preocupările guver
nului au dispărut unele ca: 
redresarea unor întreprin
deri, crearea de locuri de 
muncă, investițiile, cerceta
rea, construcțiile de locuin
țe și altele,

în toate discursurile dlui 
Ciorbea intervin cuvintele 
„am reușit". Te obosesc de 
câte ori intervin. Mă în
treb ce s-a reușit, cât a 
crescut nivelul de trai al 
oamenilor de rând, care-și 
câștigă existența prin mun
că, dar al celor care, după 
o viață de muncă, trăiesc 
din pensie ca mine. Iată 
cum a „crescut", în cazul 
meu, pe seama doar a două 
elemente.— cheltuielile co
mune la bloc și pâinea. în 
ianuarie 1996, consumam cu 
cheltuielile la bloc 24,5 la 
sută din pensia mea. In ia
nuarie 1997, consumam 26,7 
la sută. Cu pâinea e și mai 
trist. în ianuarie 1996 chel
tuiam pe acest aliment 12,6 
la sută din pensie, în ianua
rie 1997, am cheltuit 15,7 Ia 
sută, iar în aprilie. 19.6 la 
sută.

Asemenea dureri are țara/ 
au oamenii. Dar ce am vă
zut noi în dezbaterile par
lamentare pe marginea mo
țiunilor ? Atacuri dure și 
de o parte și de alta. Dure, 
dar șj aplaudate; duritate 
și aplauze, care-t folosesc 
țării ca o frecție cu Diana la 
un picior de lemn.<OH;-X9R- 
6HE PĂUN, pensionar, 
Deva).

Reuniune numismatică
în perioada 14—15 iu - 

nie 1997, cu prilejul ce
lei de-a XXV-a ediții a 
\edeii Vulcănene, a avut 
loe la Vulcan și cea de-a 
XXIlI-a ediție a reuniu
nii colecționarilor de 
nsigne din România.

La această manifev* 
.are au participat 42. de 
olecționari din 12 ju- 

l-'țe, dintre oare un nu- 
năr de 9 colecționari de 
a Secția Numismatică a 
^sei de Cultură Deva. 
Aceștia au fost : Bohatereț 
Ștefan, Cacoveanu Ion, 
larculea loan, Cyenge lu- 
ius. Huh Dorel, Huh Ma- 
iana, Lung Ioan, Vlad

Petru, Zalanyi Ladislau. 
Cu acest prilej colecțio
narii din municipiul De
va au primit următoare
le premii, diplome și di
plome de onoare: la tema 
„industrie minieră"i pre
miul I — Gyenge Iulius ; 
II — Vlad Petru: la te
ma „vânătoare*: ÎI1 — 
Syenge Iulius; la tema 
„culturale": II — Wy<?n- 
ge Iulius; III — Sarcnlea 
loan ( la tema „fotbal": 
mențiune — Huh Dorel.

La aceste manifestări 
au luat parte un număr 
impresionant de persoane.
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S C. „CONDOR- S.A. DEVA |
strada Avram Iancu, bloc H 3 I

Organizează licitație publică, în data de 25.1 
06. 1997, ora 10, pentru vânzarea următoarelor| 
mijloace fixe : «

— Vagoane CI R tip FALL == 4 buc. I

LADA este astăzi în țară, 
prin LADA CAR ROMÂNIA!

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

LADA CAR ROMÂNIA
EFECT! EAZĂ MARI REDUCERI 

DE PRETURI 1N 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
• LADA
• LADA
• LADA
• LADA
• LADA
• LADA
• LADA

f>;)28 dolar’ 
EXCLUSIV — 6 952 dolari 
SAMARA — 7995 dolari 
SAMARA SL — 8395 dolari 
SAMARA SEDAN —8553 dolari 
SAMARA — 8 996 dolari 
NIVA — 10 044 dolari 
NIVA GLX — 11 926 dolari
(la cursal zilei al dolarului)

La aceste prețuri autoturismele vor fi mai 
ieftine cu aproximativ 4,5 până la 10 milioa- 
|ne Iei față de până acum.

Cei interesați pot consulta Ia sediul redac
ției ziarului „Cuvântul fiber- întreaga docu
mentație privind modalitățile de vânzarc-cum- 
părare.

LADA
y jrecoinundă WAgip

î

i
niefalizale și aemctali- 

xate, executară 1 la coman
dă (după poie'jr de culori), 
într-o gamă diversificcrtă de 
nugnje.

i
— materii prime import 

Italia
i
— rezistenfă sporită ia 

agenți atmosferici
— calitate garantată.

VOPSELE POLTURETAN1CE 
AUTO

CELE 
MAI MICI 

PRETURI 
DE PE 

P I A Ț Â 
— promptitudine 

în execuție

Le găsiți la

MAGAZINUL VĂLEN I ) \.

Deva, zona Casei de Cultură, tei. 216160,

program zilnic 8 -sâmbăta 9-13.

(74)

*

CONSIM DEVA
i
V

VA SFERA \
J i
) S curse regalate ca autocare moderne ■ 
ț pentru i Germania, Franța, Olanda. Belgia, An- 
) glia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia, h’

Piața Victoriei, 2/1 (1PH*,

VA SFERA

4

Îglia, Danemarca, Suedia, Spania, 
Austria, Elveția

1
(
(

i

ți
I

in

*
• asigurări medicale pentru străinătate J

J
• închirieri de autocare pentru excursii.

j 
i

urmă- i 
*i

grup, interne și internaționale 

Telefon 23 06 90.

— Vagoane CFR tip Eakkmos = 6 buci
— Locomotivă de manevră LDH 250

180 | 

află la SUT Deva, str.j 

054—1 

I

buc.
— Locomotivă

buc.
Mijloacele fixe

| Depozitelor, nr. 21.
| Informații suplimentare la tel.: 
1112060, int. 144, 054-226157, 054-221625.
’ Licitația sc reia săptămânal, în ziua de. 
| miercuri, până la vânzarea acestor mijloace fixe. | 
I---------------------------------------------------------------------1

S C. „CONDOR** S.A. DEVA |
strada Avram Iancu, bloc H 3 ■

Organizează selecție de oferte în data del 
20. 06. 1997, ora 10, pentru efectuarea dezinsec-| 
ției, dezinfecției si deratizării spațiilor socie-J 
tății. |

Ofertele se depun în plic la sediul societă-l 
ții până în data de 19. 06. 1997. ■

Informații suplimentare se obțin de la Sec-1 
tor Gospodărie, telefon : 054-212060. int. 123 sif 
136. |

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

de manevră LDH

ADMINISTRAȚIA PERMANENTA 
A TABERELOR ȘCOLARE 

DEVA

1
se

Caută ofertanți pentru procurarea 
toarelor bunuri î

— telefoane celulare sistem G.S.M. 
— 4 buc.

— pompe submersibile

— amplificator Tehnics

— boxe

Relații la telefon 214448.

S.G. B.A.D.P.S. S A. DEVA

3

3
6

bue„

buci;)
buc.V• I

4:

(

n

. SOCIETATE COMERCIALA
ce distribuie produsele :

I KNORR, ANGELY, STOLFERK,
STAL1NSKAYA, REMIA, DOBROGEA 

| Angajează:
• DIRECTOR VÂNZĂRI
— studii superioare sau postliceaie. vârsta 

minimă 35 ani;
• AGENȚI DE VÂNZĂRI
— minim liceul, vârsta minimă 30 ani, 

două posturi ;
• LUCRATORI GESTIONARI
— minim liceul, experiență în domeniu — .

> yn post pentru DEVA, un post pentru | 
HUNEDOARA.

Se asigură salarii atractive și bonificații 
funcție de performanțe.

Pentru informații suplimentare și interviu I 
sunați la 232224, până la data de 20 iunie • 
1997. (6164) |

S.A.

I 
I

i
1

■ j
Organizează începând cu 17 iulie 1997, înjJ 

fiecare zi de joi, ora 10,

UCITATBE
pentru vânzarea de mijloace fixe.
Lista mijloacelor fixe care fac obiectul/ 

licitației- se găsește la sediul firmei, str. 
Gojdu, nr. 79.

Informații la telefon 227115.
(6177)

S P.I. CARMETAPLAST S.A'.

DEVA

ANUL IX • NR. 1900

4

A depus la A.P.M. Deva documentația^ 
t pentru obținerea autorizației de mediu, pen- j 
j tru Fabrica Mecanică Gojdu, str. E. Gojdu. n»J| 
) 73, și Atelier de mase plastice, str. George) 
ț Barițiu, nr. 13. .1
1 Orice reclamații se depun la setfiul A.P.MJ| 
’ Deva, în termen de 15 zile de la publica- 

■ rea anunțului.

/•

............. o
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CUVÂNTUL LIBER I
• ')

Aducem la cunoștință cu 
In luna iunie se efectuea
ză viza permiselor de 
armă eliberate persoane
lor fizice.

Activitățile de viză se 
referă și la posesorii de 
arme de apărare cu muni
ție iritant lacrimogenă 
sau paralizantă

Programul vizei a fost 
publicat în mijloacele

ÎN ATENȚIA POSESORILOR 
PERMISELOR DE ARMĂ

mass-media. Reamintim 
că persoanele care din 
motive întemeiate nu s au 
putut prezenta ia datele 
și locurile stabilite, 
stabili efectuarea
la datele de 25 și 26 iu
nie 1997, la sediul

vor 
vizei

Inspectoratului de Poliție 
al Județului HuneJoâră — 
Serviciul arme, explozivi, 
substanțe toxice, între c- 
rele 8—14 i 16—19,

Conform Legii 17/1996, 
privind regimul armelor 
de foc, persoanelor care

fără
nu
până la 30. Oi. 
scșt
de

motive întemeiate 
se prezintă la viză

W7, 11
va anula ' aularizari a
se va ■'ctra-je ‘ permisul 

armă.

DE POf-JTIV 
Al, MWUUH 
«vvmJAJiA

’TELE PARCĂRILOR DIN ORĂȘTIE PERCEP
'•RIFE DIFERENȚIATE PENTRU PROSTITUȚIE !

-♦—»—*-
*
i
I*
«

ÎN

ULTIMA ORA
\ ALEA JIULUI SPIRITELE S-AU

CALMAT. LIDERII MINERILOR AU PLECAT ‘

LA BUCUREȘTI

Nu mai e. te nici un se
cret faptul că în ujtima 
Wcnw ----
ales 
ca loc 
cestci

prostituatele și-au 
municipiul Orăștie 
de exercitare a a- 

„profesii”. Numai 
in primele Lrei luni ale 
acestui an, ianuarie — 
martie, unui număr de 
opt tinere 1j s-au întocmit 
dosare de urmărire pena
lă, urmare a practicării 
proslitulici. Mte încă

Se

AM\ I RSAKI

tinere sunt în anchetă, da
torită acestei- practici.

Fenomenul a devenit un 
fapt la ordinea zilei, 
practică fie în parcări, fie
în mașini. Amantele de o- 
cazie se dăruiesc trecăto
rilor și în special șoferilor 
turci, aflați în tranzit.

Tarifele practicate sunt 
în ton cu economia de pia
ță și cu buzunarul fiecă; 
ruia. Spre exemplu, romă’

nilor le percep o taxă 
tre 20—30 00o de lei, 
raport de timpul petrecut 
în compania lor, sau de 
raportul cerere-ofertă. Pen
tru străini, tariful 
mult mai piparat: 
30—50 de mărci 
o noapte.

Fenomenul este 
de cele în cauză
unui loc de muncă

In
in

este 
între 

pentru

motivat 
din lipsa 

și a

banilor care fac .viața mul
tora dintre fete un iad.

într-o discuție cu câteva 
dintre „amantele de oca
zie", acestea nu au ezitat 
să ceară oficializarea pros
tituției, pentru a nu mai 
avea spaima poliției în 
spate și a pedepsei Codu
lui Penal.

De reținut faptul că 
pentru practicarea pros
tituției pedepsele prevă
zute de Codul Penal suht 
între 3 luni și 3 ani.

(C: P.)

I
I
1
i

Ieri o echipă a ziaru
lui „Cuvântul liber" a 
fost prezentă în Valea 
Jiului, la evenimentele 
celei de-a V-a zile de 
grevă a minerilor.

Nu au 
mente deosebite. 
14, liderii minerilor 
preună cu aceștia 
ajuns la o concluzie sa
tisfăcătoare. O delega
ție din care fac oarte 
lideri ai minerilor și re
prezentanți a O.A. al 
RAH au plecat la Guvern, 
cu un accept de principiu 
al minerilor, pentru o 
majorare a salariilor de 
25 la sută.

fost eveni-
La ora 

îm- 
au

garsonieră ul
tracentral, urgent, preț ne
gociabil. Informații tele
fon 232971.

ÎNCHIRIERI

Ofer spre

4 
I
4 
I
* 
I
X-
4
I

Pentru orice eventua
litate accesul spre l’euo- 
șani dinspre județul Olorj 
sau în sens invers era „ 
bine supravegheat de» 
echipaje ale Poliției, Jan* » 
darmeriei și 
Antitero și de 
terasicre grele. 

. O eventuală 
minerilor la 
cu mijloace 
practic

• La ai 
4u de ani, 
cazan, îți 
dragostea 
fericije și 
tenb caro 
odată

rea celor
Ion Cio- 

: cu toată 
nilțt, cu 
ate. Prie- 
uită nici-

• Vând cabină 
950.000, tractor U 
b)ă tracțiune, 
4.900.000, tractor U 
ră motor), 5.800.0tf0. 
211100.

. (4766)
U 445, 

445, du- 
defect, 

650 (fă- 
Tel.

spa(iu comercial 
doara (Lipscani). 
714759.

închiriere 
în Ilune- 
• Telefon

(5828)
• Zile senine și fericire 

pcn'ru dragul nostru prie
ten Ion Ciocăzan, astăzi, 
cânu aniversează frumoa
sa vârstă dr 40 ani. Flo
rin. k'irg'-'. f,(. Vctuța.

(5851)

(1758)
• Vând ARO 213 D, 

motor Brașov, stare ex
celentă. Tnformatii 223781.

' (5831)

(4184)
• Ofer închiriere gar

sonieră mobilată, Deva, 
100 DM. Deccbal, bl. 23, 
sc. F, ap. 26, zilnic, 15.30 
— ,17,30.

(1768)

OFERTE 
DE SERVICU

W —♦

V \XZ \UI
CI Ml’ \KARI

• Vând autoutilitară 
„Mercedes" 207 D, 
1,5 tone, cu carte de 
icțeptitatc șl autoriza, 
tie sanitară. Stare ex» 
ceptionaiâ. Informații 
la "tel 211275.

fort 
111. 
iun

\ and garsonieră con- 
I, (sieoagiu Băi, etaj 
prel 6500 DM. Tele- 

618260

• Numai în săptă
mâna 16—23 iunie RE
DUCERI INCREDIBI
LE DE PREȚURI la 
televizoare . Megavi- 
sion Nokia ș; Sony, 
6el mai bun raport 
calițate-prcț din ulti
mii 7 ani. Vizitați ma
gazinele QUASAR, tin
de puteți eumpăra : 
un televizor 
on 51 cm. 
2.291.900 Iei, 
vizor Nokia 
TXT la 2.965.900 lei, 
un televjzpr Sony 55 
cm. TXT la 3.750.900 
lei. Nu uitați I Ofertă 
specială numai în 
săptămâna 16—23 Iu
nie. (5833)

(5489)

• EM.' Mintia vin
de furaje pentru ani
male Cumpără cerea
le Ia schimb cu fura
je. Oferim spații de 
producție și depozi
tare. Oferim mijloace 
auto speciale pentru 
transport cereale 
alte mărfuri, 
ciocălăl de 
Telefon /fax 
625880.

Și 
Livrăm 

porumb. 
216625, 

(5820)

• \ tind VIV 
meria

&-
60.

Passat, 
str. Biscaria, nr.

(5829)
• vând BMW 318 I, 

înmatriculat, J300 DM. Tel. 
628814

ne-

Megavisl- 
. g?XT la 
un telc- 

55 cm.

• Vând apartament 2 
camere, preț negociabil. 
Tel. 215007. decomandat.

(4763) 
convcna- 

Telefoanc
• Vând foarte 

bll Dacia 1300. 
627857. 219313.

(4765)
• Vând Opcl Kadett Die

sel, fabricat 198G, km la 
bord 108.000. metalizat, sta
re excepțională. consum 
5 litri. Tel. 230606.

(6178)
• Vând vaci rasa brună 

de Maramureș. Tei. 545856, 
între orele 15—22. de luni 
până vineri.

Execut la comandă ro- 
orice 

la un 
Informa- 

ora

•
lele din lemn, de 
tip, cu ga răni ie, 
preț convenabil. ' 
tii 054/617381. după 
16.

(5490)
• S.G. Anghclcscu SNG 

Deva angajează croitoresd 
pentru producția în serie 
de articole pentru copii. 
Informații la sediul IP11, 
etaj 4. sau tel. 233005.

(583")

□ ootridinoai
în cazul in care nu se va 
atinge cvorumul necesar 
adunarea generală se va 

întruni în data de 9. 07,
1997, la ora 12, în același 
loc. (5845) ’

• SC IMPORT EXPORT 
ADA SRL DEVA anunță 
intenția de majorare a 
adaosului comercial până ’ 
Ia 200 la sută, începând cu 
data de 20. 06. 1997.

(5830)
• S.C. OLIMP DANIE

LA COMPREST SRL CA- 
LAN anunță intenția de 
majorare a prețurilor de 
la 0—200 la sută, începând 
cu 18 iunie 1997.

(5838)
• Ofer înmatriculare au

toturism mai vechi de 8 
ani. Relații la telefon 
614852.

(3835)

DECESE

r

o

»

• 1998♦I4
I
J
I♦I
I
I

DIVERSE

trupelor ț 
' Utila iei♦ I plecare a 7 

București 1 
auto era | 

' : imposibilă, iar 1
calea forată circula- f 

oricărui tren a fost f 
întreruptă spre și dinspre » 
București, între or.ele 1"* 
-2;1- . IVom reveni cu ama - | 
riunte. **

I* I » ILICEUL TEORETIC „TRAIAN“ 
D E V A

Str. litu Maiorescit. nr. 30

A N U N T A
Planul de școlarizare pe anul școlar

4

1997/t
I
4 
t

PROFIL REAL
1. Matematică—fizică 

— 25 locuri
2. Matematică—fizică 

engleză) — 25 locuri

PROFIL UAIANTST 
1.
2.

(informatică)

(Bilingv
l 

linilut *
4

Il«
♦I

»
4cI♦I« ------ .. ------ ,
i doresc să susțină testul la limba franceză
i limba engleză pentru clasele bilingve.
î

I
I

locuri .
IA
I* 

locuri t 
locuri 1 

I*
; care 1

— —-------- M. ------ ---------- p,-----  4
Până la 3 iulie pentru ceilalți candidați. I 
GRAFICUL TESTULUI DE LIMBI 1
27 iunie, ora 8 — limba franceză 1
28 iunie, ora 8 — limba engleză »
Informații suplimentare la secretariatul T

liceului, telefon 220975.

Filologic — 25
Istorie — Științe socio-umanc 
— 25 locuri
Limba franceză (Bilingv) 
Filologie (limba maghiară)

25
25

3.
4.
GRAFICUL ÎNSCRIERILOR
Până la 23 iunie pentru candidați!• Gu adâncă consi

derație .și profunde sen
timente de regret, cole
gii de la Sucursala Mi
nieră Poiana Rusca Te- 
lluc aduc un pios oma
giu celui care a fost 
ing. VIOREL SUClU 

om de ținută morală 
desăvârșită. S-a remar
cat prin profesionalim, 
dăruire și pasiune în 
întreaga sa activitate. 
Participăm cu tristețe 
la durerea familiei în
doliate, careia îi trans
mitem sincere eondo- 
leanțe.

• Școala profesională
Sibișel (lângă Orăștie) a- 
nunță admiterea la Școa
la profesională, în mese
riile: tractoriști —
locuri; tâmplari — 13 
curi , muncitor silvic (pă 
durar) — 25 locuri. L.
scrieri până la data de 3 
iulie 1997, exambne —
7 iulie (limba română), 9 
iulie (matematică).

(5491)
• SG VENUS SA, cu 

sediul în Deva, str. Liber
tății, bl. J, parter, anunță 
intenția de obținere 
torizațici de mediu pentru 
următoarele unități: 
mag. Electrocasnice, mag. 
Materna, mag. Bella Donna, 
mag. Tutungerie, mag. E- 
lectronica, mag. Bistro 
Unic. Eventualele sesizări 
și rcclnmații se 
pune la sediul 
de Protecție a 
din Deva, str.

nr. 23.

13 
lo-

în

a au-

sediu

(5839)

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA

.• Organizează licitație in data de 30 iunie 
J 1997, în vederea vânzării următoarelor imobile 
J situate în Răcăstie :
J -------

1
4 vuinuiunu iveai ui municipii
1 situat în str. Libertății, nr. 17.

Informații suplimentare se pot obține
I adresa de mai sus si la telefon 712543.

(76)

— sediul administrativ
— fermă 100 capete vite
■— magazie cereale.
Licitația va avea loc la Ora 10, la sediul i

Consiliului local al municipiului Hunedoara, î
*— T !1___ ___________ *0 HL |

i 
I

I 
* 
t 

îI• 
I 
4 
I

I4
• Venituri lunare de la 400 000 — 1 000 000 ‘ 

«ici, ca posibilitatea păstrării actualului loc de? 
1 muncă. ?
Iyă așteptăm vineri 20 a VTa 1997 oral

18 Ia Hotel „DecebaF' Deva (fostul hotel all 
partidului). (6179) |

• Cadrele didactice 
de la Grupul Școlar In
dustrial Metalurgio'Hu
nedoara sunt alături 
de colega lor, prof. 
Suclu Marla, în gre
lele momente ale dis
pariției fulgerătoare a 
soțului ei
ing. SUCIU VIOREI1

Gât timp ne-a fost 
coleg, a dovedit alese 
calități morale, a- 
nergie Șj optimism, 
îi vom păstra veșnic 
amintirea în sufletele 
noastre. Dumnezeu 
să-l odihnească I

(4187)

• îndoliata familie 
anunță eu durere în
cetarea din viață a ce
lui care â fost
îng. ION eiOI’LE? 
înmormântarea mier

curi, 18 iunie, ora 18.
(5842)

I
3

Ia
pot de- 
Agenției 
Mediului 

A. Vlai-
(184764)

S.A.

(5788)
• Vând apartament 2 

camere, ultracentral, mo
bilat complet. Tel. 220703. 
Deva. (5787)

• Vând apartament 4 
camere, etaj 2, îmbunătă
țit, garaj, boxă, Mărăști. 
Tel. 218225. 215729.

(5809)

cu,
• S.C. CANAROM 

DEVA, acționar majoritar, 
convoacă Adunarea Sene- 
rală a Acționarilor din 
S.C. AVICOLA S.A. MIN
TIA — DEVA la data de 
25. 06. 1997, ora 12, în 
sala de ședințe a S.G. A- 
vieola Mintia, cu urmă
toarea ordine de zis 
Modificarea Statutului, 
urmare o vânzării cotei 
51 la sută din acțiuni 
către FPS București; 
Alegerea noului consiliu 
administrație; 3. Divei

Firmă austriacă vă invită

ÎNTÂLNIREA cu șansa

• O nouă afacere cucerește România
(8222) *»

ultra-
120 

221030 
(5766) 
stejar 
3000 

Telefon

• Vând apartament 
camere, Liliacului, 
“menajat, două boxe, 
ntiboeno ’ei' Tel. PIERDERI

• V and pădure 
pentru construcție, 
mp. cam. Certej. 
212113

• Pierdut legitimație ser
viciu, pe numele Costeliuc 
Viorel. O declar nulă.

(4767)

1. 
ca 
de 
de
2. 

de
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