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IN COARNELE... „CERBULUI

Primim la redacție

Anunțat cu surle și trâm
bițe drept evcnilnentul 
muzical numărul unu al 
anului, Festivalul „Cerbul 
de Aur", a debutat luni 
scara intr-un mod care 
(chestiune de gust) ni s-a 
părut ofensator față de 
buna tradiție și prestigiu! 
câștigai dc-a lungul ani
lor de această manifesta
re artistică internaționa
lă.

Se pare că realizatorii 
ediției din acest an au 
dorit din tot sufletul să 
șocheze pe tot parcursul 
scrii. Primul luat în coar
nele cerbului a fost... pre
mierul Victor Ciorbea, in
tr-un prolog potrivit mai 
degrabă cabaretului poli

tic, decât deschiderii fes
tivalului, realizat în ma
niera flagrant asemănătoa
re cu unele emisiuni MTV. 
De altfel și intercalările 
de desene animate pe par
cursul prezentării au fost 
jalnice copii, calchiate tot 
pe modelul MTV.

Slabă a fost și prezen
tarea, simpaticul Horia 
Brenciu fiind „dotat“ cu 
mustață și bărbuță de 
mușchetar, abundent pomă
dat și brilanținizat, încor
setat într-o tunică ce-i ve
nea ca un sarcofag. Nu 
putea fi lăsat popularul 
prezentator în postura lui 
naturală ? Lipsită de gust 
a fost și costumația pom- 
paduristicâ a prezentatoa

relor. Apropo, nimeni nu 
se sesizează de lipsa de 
expresivitate a textelor ros
tite de Tania Budi, care 
mai mult fabrică vorbe 
decât transmite emoții ?

Și, probabil ca să de
monstrăm că suntem în 
Europa și în lume, Laura 
Stoica intră pe scenă în
tr-o costumație rockeristă 
pe cinste, călare pe o mo
tocicletă străină, în frun
tea unei coloane de „mo- 
toriști" și ei călare tot 
pe motociclete străine, de 
parcă ne-am afla în Ves
tul sălbatic și nu la Bra
șov, unde, ca și în întrea
ga țară, de altfel, nu am 
auzit de cete de tineri 
motoriști Mobra, care

DE AUR“
să-și facă legea în cartie
rele pe care le domină.

Pe cine au vrut organi
zatorii festivalului să șo
cheze ? Pe cei ce nu ne 
primesc în NATO ? Pe 
cei care organizează se
lecțiile pentru „Eurovi
sion" ? Pe specialiștii de 
la MTV ? Pe organizatorii 
festivalului de Ia San Re
mo ?

Unde au mai văzut așa 
ceva ?

Este adevărat că festi
valul se dorește acum POP, 
după ce ani de zile a fost 
de interpretare. Dar să fie 
POP, nu PROST I Altfel 
ne dăm singuri cu coar
nele cerbului undeva I

TIBERIU ISTRATE

Di Remus Borza, asociat 
și administrator al firmei 
SC „Canarom" SRL Deva, 
câștigătoarea licitației pen
tru Avicola Mintia, consi
deră afirmațiile noastre 
din ancheta „Amatorismul 
și pripeala unor funcțio
nari ai FPS au pus Avi
cola Mintia în brațele u- 
nui miliardar de carton", 
drept calomnie. Este trea
ba dumnealui.

Pe același fax, în care 
ne cere să dezmințim „în 
cinci zile" cele scrise în 
anchetă, domnia sa ne tri
mite in copie și faxul nr. 
859 din 17 iunie 1997, ex
pediat de „Filiala Bucu- 
rești-Nord". Judecătoriei 
Hunedoara. Dacă a fost tri
mis la Hunedoara, faxul 
va ajunge la destinația ca
re trebuia, la Paștele cai
lor. ti reproducem, în cele 
ce urmează, conținutul:

„Vă facem cunoscut că, 
în conformitate cu Proto
colul încheiat între condu
cerea Credit Banc și Ban
ca Internațională a Reli
giilor, nr. 3486/12.09.1996 
(număr Credit Banc) și 
P 1332/16.09.1996 (număr 
BIR) a fost preluat inte
gral creditul acordat so
cietăților SC Impex Borza 
SRL (de fapt SNC- — nn) 
și S.C. Văleni (de fapt 
Văleni Import Export SRL — 
nn), precum și dobânzile a- 
ferente anului 1997, care au 
fost rambursate integral". 
Semnează director general, 
Nicolae Georgescu.

Foarte clar și foarte ex
plicit faxul nu? Poartă 
data de 17 iunie a.c. An
cheta noastră a apărut în 

i Simpozion

19 iunie. Să citim însă cu 
atenție acest fax, fără a ne 
mai pune alte întrebări, 
despre autenticitate sau 
veridicitate.

Se spune în fax: „Banca 
Internațională a Religiilor 
a preluat Integral creditul 
acordat SC Impex Borza 
SRL și SC Văleni, precum 
și dobânzile aferente anu
lui 1997".

Iată ce se spune în ex
punerea de motive a Cre
dit Banc privind cererea 
de lichidare judiciară a 
SC Borza Impex SNC De
va: „Dând dovadă de rea 
credință, debitoarea nu 
a înțeles să-și execirte o- 
bligațiile contractuale, ast
fel, că la 31. 12. 1996, dato
ria față de bancă este de 
718 050 000 de iei credite 
restante, și 1 008 313 467 de 
lei dobânzi". La un simplu 
calcul, vasăzică, ar fi vor
ba de dobânzi pe cel pu
țin 2 ani. BIR i-a preluat 
dlui Borza creditul res*  
tanță la Credit Banc și 
dobânda aferentă pe 1997. 
Miliardul și ceva de lei 
rămâne deci tot în sarcina 
SC Borza Impex SNC, ce-o 
mai fi pe la alte bănci, 
Dumnezeu cu mila!

Că BIR Ie-a preluat da
toriile dlui Remus Borza 
Ia Credit Banc o privește. 
Românul are o vorbă de 
duh, potrivit căreia, o a- 
numită categoric de par
teneri de afaceri nu mor, 
se schimbă. BIR are și scu
za de a fi o bancă nouă. 
Domnul Borza Remus însă 
dovedește că are tupeu, nu 
glumă I

ION CIOCLE1

Pe lista neagră a lui Spineanu
Vremea faimoasei lis

te a lui Coșea privind 
privatizarea accelerată a 
trecut cam de mult, ea 
fiind dată de acum ui
tării. Ca să nu fie gol te
renul lăsat, iată că suc
cesorul său la reformă, 
dl Ulnî Spineanu, vine 
și e! cu listele sale, a- 
tenția fiindu-ne reținu
tă de celebra listă a ce
lor 222, adică a acelor 
firme aflate pe lista nea
gră a guvernului care 
surit generatoarele celor 
mai mari pierderi în eco
nomia românească. @um 

s-a convenit cu organi
zațiile financiare inter
naționale, închiderea a- 
cestor găuri negre sau 
canale de pierdere, pre
supune abordarea societă
ților comerciale respec
tive fie pentru restruc
turare, privatizare sau 
(de ce nu ?) lichidare, 
funcționarea lor în con
tinuare în condițiile e- 
conomiel de piață nece
sitând o decizie clară și 
corectă.

Dacă ar fi să ne ra
portăm strict la numă
rul amintit — 222 — an» 

avea doar o imagine In
completă asupra scopului 
urmărit prin lista respec
tivă. Ba chiar am putea 
crede că este vorba de
spre ceva nesemnificativ, 
având în vedere că selec
ția lor s-a făcut din pes
te 6750 de firme (!). Așa 
să stea oare lucrurile și 
în realitate ? Răspunsul 
la această întrebare com
portă însă un comenta
riu mai larg. Fără a in
tra însă în prea multe 
detalii, vom reflecta a- 
supra aspectelor care ni 

se par a fi mai impor
tante.

Din analiza structurală 
a celor 222 de agenți e- 
conomici selectați în lis
tă, având în vedere nu
mărul total de salariațl 
în economia de stat, ca
re reprezintă undeva în 
jur de aproape 3 150 000 
persoane, se desprinde 
faptul că mai mult de

NICOLAE TIRCOB 

(Continuare în pag. a 2-a)

I Muzeul Civilizației Da- 
' cice și Romane Deva or- 
I ganizează în zilele de 26 
' —27 iunie a.c simpozi-
| onul științific pe tema : 
’ „Progrese și perspective 
| în cercetarea și conser- 
. varea florei Carpaților 
I sud-estici". Manifestarea, 
’ organizată în premieră pe
W * mm o mw a aa^a a a ^a^ a

p una pe zi
ANUNȚ

Angajăm personal. Fabrica noastră 
este cu capital de stat degeaba !

o astfel de temă, reuneș- J 
te cercetători din -Bucu- > 
rești, ‘lași, Pitești, Tg. I 
Mureș, Deva, Brad. Locul J 
de desfășurare — comuna | 
Bulzeștii de Sus. în fi- * 
naiul simpozionului, oas- | 
peții sunt invitați Ia o , 
excursie în zona Podului | 
natural de la Grohot. • 
(m.b.) ;

1 a aa^a a ta^a a aaaa a aaaa a aaa a mb

„TRĂIESC ÎN CONDIȚII 
INUMANE"

„Mu numesc Zepa loan 
și suni din satul Dăbâca, 
nr. 0'1. comuna Toplița. 
Sunt handicapat neuro- 
motor, pensionar de inva
liditate gr. I. Vă scriu din 
cărucior, altfel nu pot". 
După această succintă pre
zentare, în ambele scrisori 
pa care le trimite ziaru
lui nostru dl Zepa ne roa
gă să-l vizităm pentru a ne 
dezvălui „niște neajunsuri 
■foarte mari", pentru a 
vedea că trăiește în „con
diții inumane"

Ghiar dacă n-am reușit 
să-l vizităm spre a vedea 
cum stau lucrurile n-am 
rămas insensibili la soli
citarea dlui Zepa. Am luat 
legătura cu Inspectoratul 
Teritorial de Stat pentru 

Handicapați Deva spre a 
afla dacă se bucură de 
drepturile asigurate prin 
lege persoanelor handica
pate. Apoi ne-am adre
sat Primăriei Toplița pen-

SCRISOARE 
COMENTATA

tru a primi răspunsuri 
privitoare la condițiile în 
care trăiește dl Zepa.

De la Primăria Toplița 
am primit copia anchetei 
sociale expediată I.T.S II. 
Deva, însoțită de urmă'c 
torul răspuns; „La adre
sa dv privind scrisorile a- 
dresate redacției de către 

numitul Zepa loan, domi
ciliat în Hunedoara, str. 
Ștrandului, nr. 2/33, atașăm 
ancheta socială întocmită 
de noi la actuala locuin
ță a sus-numituluî. casa 
părintească din satul Dă
bâca. Dorința bolnavului 
este să primească locuin
ță în Hunedoara, să poa
tă fi îngrijit de copiii lui. 
Mai dorește un televizor 
sport. In satul Dăbâca nu 
are rude apropiate,' care 
să-și asume răspunderea 
legală de îngrijitor per
manent, și nu s-au găsit 
alte persoane din sat. Rc-

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)
Aspect din incinta Castelului Corvineștilor din Hunedoara

Foto: ANTON SOC ACI
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Pe lista neagră 
a lui Spineanu

(Urmare din pag. I)

de sala- 
sfârșitul 
în cal- 
firmelor

două milioane 
riați lucrau, la 
perioadei luate 
cui, in cadrul 
cu mari pierderi ce tre
buie restructurate, pri
vatizate sau lichidate. 
Diagnoza — lucru ce ni 
se pare demn de men
ționat — s-a efectuat pe 
baza rezultatelor econo- 
mico-financiare înregis
trate pe o perioadă de 
aproape trei ani, respec
tiv 1994, 1995 și primul 
semestru din 1998. Câtă 
relevanță pot sau nu să 
aibă cifrele luate în cal- 
eul este o altă proble
mă, deoarece -ste posi
bil. tn conjunctura eco
nomiei de piață, ca lu
crurile să "unoască o e- 
voluție total neașteptată 
în situația găsirii unui se
rios investitor strategic 
și a unei piețe ce asigu
ră o bună desfacere 
produselor într-o 
dă dată.

Privind lista în 
nu este greu de
tat că firmele respecti
ve dețin și ponderea ca
pitalului social existent 
într-o serie de ramuri 
economice. In siderurgie, 
spre exemplu, lista cu
prinde marile combinate 
sau unități metalurgice 
din Hunedoara, Galați, 
Călărași, Reșița, Oțern 
Roșu, Călan, Ai ud, Câm
pia Turzn și altele Cam 
la fel stau lucrurile și 
în industria chimică, un-

a 
perioa-

cauză, 
consta-

de nu sunt ocolite com
binatele sau uzinele din ț 
Făgăraș, Rîmnicu Vilcea, ( 
Onești, Govora, Sâvinețti, •’ 
Năvodari, Valea Călugă
rească, Ploiești, București 
etc. De asemenea, fac 
obiectul listei o seamă 
de regii, Intre care se 
situează: Regia Autono
mă a Huilei Petroșani, 
Regia Autonomă a Cu
prului Deva, 
tonome ale Îmbunătățiri
lor funciare și tutunului, 
Romsilva, Romgax “ * 
Mediaș, Agenția 
nală a Produselor 
cole, Renel RA 
rețti, SNCFR RA 
rești, precum și 
altele. Din 
construcției 
observăm că se găsesc 
cuprinse în listă firme 
de renume ca: Tractorul, 
Roman și Rulmentul Bra
șov, Electroputere Cra
iova, Unio Satu Mare,

Independența Sibiu, IMGB ț

1
i1
)1. ._.„ i

>, regiile ato- î 
Îmbunătățiri- ț

I

I

ț

1

RA 
Națio- 
Agri’ 
Bucu' 
Bucu- 
nauHe 

domeniul 
de mașini,

București, Faur București, . 
Astra Vagonul Arad, ’ 

“Rulmentul Bîrlad, ARO ț 
Cîmpulung etc.

Pe baza acestui docu
ment de lucru, adică a 
listei, se va acționa, în 
funcție de potențialii in
vestitori și de oferte, în 
scopul producerii muta
țiilor necesare care să 
determine astuparea gă
urilor negre din econo
mia roțnânească, existând 
speranța că vor fi și ce
lelalte alternative de re- 
conversie și de protecție 
socială.

4
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fuză internarea permanen
tă la o unitate speciali
zată".

Din ancheta socială a- 
flăm că s-a născut la To- 
plița în 1947 și are doi 
copii, un băiat și o fată, 
care locuiesc cu mama 
lor, în prezent căsătorită

în Hunedoara, copiii s-ar 
putea ocupa de îngrijirea 
tatălui lor, acum vizitân- 
du-l în măsura posibili
tăților. In felul acesta s-ar 
soluționa problema îngri
jirii bolnavului, întrucât 
în sat nu s-a găsit o per
soană care să poată fi sa
larizată in acest scop. 
Ruda cea mai apropiată, 
sora mamei sale, este in

„Trăiesc în condiții inumane"
în Hunedoara. Despre sta
rea materială se precizea
ză că hună parte din pă
mânt l-a înstrăinat și ce 
i-a mai rămas e nefolo
sit, că trăiește din pensia 
de invaliditate. Despre lo
cuință aflăm că a deținut 
cu chirie un apartament 
cu 2 camere (str. Ștran
dului, nr. 2, ap. 33, Hu
nedoara), fără să știe ci- 
»e-l ocupă aeum și in ce 
condiții. Din 1992, de când 
s-a îmbolnăvit. a fost mai 
mult internat la Hunedoara 
sau Desna. Acum locuiește 
într-o anexă a casei părin
tești, aflată într-o avan
sată stare de degradare, 
ca<re prezintă\ pericol de 
dărâmare. Casa propriu-zi- 
șă a fost demolată de ru
de în perioada cât n-a fost 
m localitate. S-a întors a- 
casă în aprilie a.c., exter
nat la cerere, pe motiv că 
internarea prelungită i-a 
afectat vederea.

In scopul obținerii unei 
garsoniere în Hunedoara, 
a făcut nenumărate de
mersuri la primăria mu
nicipiului. .Din păcate s-a 
ales doar cu promisiuni. 
Dacă ar avea domiciliu

vârstă și nu-l poate în
griji. In 1993 Primăria 
Toplița i-a repartizat o 
butelie de aragaz, despre 
care acum nu se mai știe 
nimic (deși a fost ridica
tă), iar dl Zepa gătește pe 
un reșou improvizat, ca
re prezintă pericolul u- 
nui incendiu în orice mo
ment.

Acestea sunt in rezumat 
constatările lucrătorilor 
Primăriei Toplița privind 
condițiile în care trăiește 
acum dl Zepa. Și într-a- 
devăr ele sunt inumane, 
așa cum ne scria. Din pă
cate atribuirea unei garso
niere stă în puterile Pri
măriei Hunedoara. De 
altfel acesta este cel mai 
important lucru de care 
are nevoie dl Zepa — o 
locuință cea în care stă 
acum prezentând pericol 
de prăbușire. Prin acest 
articol desigur că și cei 
de la Primăria Hunedoa
ra au aflat de situația dis
perată în care se află și 
poate îl vor ajuta. In pri
vința televizorului sport, 
poate se va găsi un bine
voitor căruia un astfel de 
aparat să-l prisosească.

Societate comercială 
cu capital privat 

VINDE EN GROS Șl
EN DETAIL

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

telefon 22 59 04
• Apă minerals B1BORȚENT, 1,5 I PET
• Bere

— BEGUN
— SILVA

• Rom — 32 grade
• Hârtie igienică.
Programul de funcționare a magazinului — 

depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI, ORELE 
10—15.

■ PRIN CHIOȘCURILE Șl PUNCTELE 
PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber" din DEVA (lângă „Com’H" și tn „Mi
cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia'. BRAD 
(la sediul S.C. „Mercur"), ORAȘT1E (lângă 
„Palia"), HAȚEG (secția fotoi

SE AFLA IN VANZAREi

• Imprimate pentru preschimbarea per
miselor de conducere aut< '

• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic t

• chibrituri t

• brichete
• timbre poștale
• plicuri

în aceste unități funcțicnează
PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DL 
V1ICA ȘI MARE PUBLICITATE.

Așa arată acum Biserica din RUDA — GI1ELAR

MIERCURI, 25 IUNIE

CîVRI 0
6,00 România: ora 6 fix!; 

8,35 Un bunic fericit (s); 
9,05 Misterele S.P. (r); 10,00 
Știri; 10,05 Videolexicon; 
11,05 Petrecețî cu noi la 
„Hanul Melodiilor" (div.J;
11.40 Orizonturi cultural»; 
12,00 Știri; 12,05 Șeicul (r); 
13,00 D.a; 13,30 Scena (r); 
14,00 Știri; 14,10 Muz. pt. 
toii; 14,35 TVR lași; 15,00 
TVR Cluj-N.; 16,00 De la 
o zi la alta; 16,35 D.a; 
17,00 Știri; 17,10 Gesturi 
mici pentru oameni mari;
17.40 Mag. sportiv; 18,00 
A fost odată un „Cerb de 
Aur" (d); 19,05 Lupii ae
rului (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Să râdem cu Mr. Bean (s);
21,30 „Cerbul de Aur". 
Gala muzicii ușoare ro
mânești (d); 23,40 Jurnal; 
0,00 „Cerbul de Aur". Re
cital Gh. Zamfir, Cutia 
Pandorei (d).

C TVR 2 )
7,00 TVM; 8,00 Do.; 9,00 

Ora de muz.; 10 Ofl Lumi
nă din lumină (r); 11,00
Lumea — altfel decât o 
știm (do); 12,40 Punct de 
întâlnire; 13,05 Savannah
(r) ; 13,55 America sălbati
că (do); 14,35 D.a; 15,05 
Recital > Diana Ross (r);
16,20 Secretele nisipului
(s) ; 17,15 Tribuna parti
delor parlamentare; 17,40 
Șeicul (s); 18,30 Em. în Ib. 
maghiară; 20,00 Arte vi
zuale; 20,30 Ziua de mâi
ne (do); 21,05 Credo; 22,05 
TVM Mesager; 22,35 Mis
terele S.P. (sj; 23,25 întâl
nire la club; 0,25 Feme
ile și Biserica (do).

(ANTENA 1)
6,30 In vizită la Antena 

1; 9,50 Viata în trei (s|;
10,30 Iluzii (s); 11.20 Nash 
Bridges (r); 12,10 Sparks

a; 13,10 Comoara teni-
ierilor (s); 14,00 Știri;

14,20 Lumină călăuzitoa
re (s); 15,05 Ultimele 5 
minute (s); 16,55 Știri; 17,00 
Iluzii (s); 17,50 Totul de
spre Guvern; 18,55 Știri;
19,30 Alondra (s); 20,30
Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 
Emma (dramă Anglia '96);
23,20 Știri; 23,30 Milionarii 
de la...; 0,30 Kassandra 
(4

(PRO - TV]
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
.minut; 10,00 Cine este 
șeful? (r); 10.30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Capcana 
timpului (s); 12,00 Acca- 
pulco Heat (s); 12,55 Știri; 
13,00 Carousel (f. muz. 
SUA '56); 15,00 Matlock fs); 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 16,45 Forța dragostei 
(s); 17,30 Război în viitor 
(s); 18,15 Sport la minut;

18.30 Știri; 18,35 Cine es
te șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri,1 
20,05 Tbe Secrets of Lake 
Succes (f. TV SUA p.fl- 
21,50 Știri; 22,00 falii. 
Bundy (s); 22,30 Viața ca 
în filme (s); 23,00 Știri;
23.30 Față-n față cu îl io 
Șerbănescu; 0,30 Sport io 
minut.

(DEVASAT+)
7,00 Dulce ispită (s); 8,00 

Desene; 8.30 Tavernele hr- 
mii (s); 9,00 Micile lecții 
(s); 9,30 Farmacia de ger- 
dă (r); 1,00 Jfk Night (I);
11.30 Man Gfick (r); 12,30 
Brigada de șoc (r); 13,00 
Videotext; 17,00 Dulce is
pită (s); 18,00 Desene o- 
nimate; 18,30 Templul glo
riei (do.); 19,00 Micile lec
ții (s|; 19,30 Farmacia <6» 
gardă țs); 20,00 OverrvM 
|f); 21,30 Max Glick Iste
22.30 Mămica polițist fij; 
23,00 In apărarea copiilor 
(f); 0,15 Serial erotic; 1,15 
Videotext.

. .................................... ...
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In analiza Biroului executiv al
A.S.J.F.

CAMPIONATELE JUDEȚENE 
DE FOTBAL

La ordinea (je zi a recentei șe
dințe a Biroului Executiv al 
AS.J.r. punctele principale le-au 
constituit o informare privind mo
dul in care s-au finalizat cele 6 
campionate județene de fotbal și 
etapa județeană a Cupei României, 
unele modificări ale Statutului A.J. 
Fotbal, care vor fi supuse spre a- 
probarea Adunării generale din 19 
iulie și presentarea și aprobarea 
programului de lucru al A.J.F. Hu
nedoara și a graficului ședințelor 
Biroului Executiv pe semestrul II 

1 ' al1 acestui an.
. • ■ ., în ședința Biroului Executiv s-a 

discutat ți participarea echipei 
A.S.A. Aurul Brad la jocul de ba
raj de la AU>a lulia, pentru promo
varea in Divizia B. Cu toate că e- 
chipa brâdeană, care a beneficiat 
de condiții bune de pregătire și 
participare în campionat, oferite de 
principalii sponsori, de factorii lo
cali și județeni, a Învins doar cu 
1—0 pe reprezentanta județului 
Mureș, F.C. Reghin, scorul nu a fost 
iasă suficient deoarece noul regu
lament privind întocmirea clasa
mentului pentru cele 21 meciuri de 
brraj desfășurate pe plan națiohal, 
din care promovează numai 16 e- 
chipe. nu i-a dat dreptul să ac- 
ceadă în Divizia B, cu toate că 
valoarea individuală și colectivă a 
echipei impunea realizarea aces
tui obiectiv, iar orașul Brad prin 
tradiția sa șl dorință merita mai 
mntt ca oricând o echipă în Di
vizia B.

‘ Privind nerealizarea obiectivu
lui de către echipa brâdeană, unii 
dintre membrii Biroului Executiv 
au fost de părere că s-au făcut to
tuși unele greșeli din partea con
ducerii tehnice a echipei, care se 
pare nu a folosit cea mai bună for
mulă de echipă, rămânând pe mar
gine unii jucători ce au dat randa
ment in campionat, având de su
ferit și tactica jocului. Echipa a 
căzut fizic în repriza a II-a, fiind 
„conservat" fără justificare scorul 
•imită de 1—0, care în final s-a 
dovedit insuficient pentru promo
vare. {SJH.j

1 DIALOG CU ROMICĂ GABOR
— Mulțumit cum s-a încheiat 

campionatul ’96—’97 pentru Corvl- 
nul ?

— in prima parte a returului hu- 
nedorenH au început puțin mai 
slab și au suferit o înfrângere pe 
teren propriu, in fața fotbaliștilor 
de la Electroputere, deși jocul Cor- 
vinului a fost mal bun și în aceas
tă partidă decât al adversarului. 
Atunci a intervenit o oarecare sta
re de moleșeală in rândurile echi
pei, dar și-a revenit și în partea 
a doua a returului a avut o com
portare bună. Trebuie să recu
noaștem că hunedorenii au una 
dintre cele mai bune formații ale 
seriei a If-a din Divizia A. Ne-am 
clasat pe locul 7, înfăptuind și o- 
biectivul propus la începutul cam
pionatului.

— In ce constă forța echipei 7
— In omogenitatea și coeziunea 

sa, în relațiile de joc destul de bine 
cunoscute de întregul lot de jucă
tori ce se află de mai mult timp 
împreună. Sigur, mai există loc 
pentru îmbunătățire și în aceste 
privințe, dar mai ales a mentali
tății unor jucători, unde ar trebui 
cultivată mai pregnant dorința de 
victorie, angajamentul mai puter
nic în fața unor echipe aflate pe 
primele locuri din clasament,

— Ce faci, mai rămâi în conti
nuare antrenor principal al Cor vi
nului ?

— Încă nu știu. Abia după ce con
ducerea clubului se va întâlni cu 
sponsorul nostru, S.C. Siderurgica 
S.A., după analiza comportării echi
pei in campionatul trecut, se va sta
bili și obiectivul ' noii ediții, care 
vor fi antrenorii, competența to
tului.

— Ce crezi că e hotărâtor în a- 
ceasta perioadă de vacanță ?

— Să se configureze lotul, să se 
încheie contractele cu jucătorii, să 
se aibă în vedere acoperirea locu
rilor vacante dacă pleacă de la 
noi câțiva jucători, să se stabileas
că și ce întăriri se vor efectua la 
Corvinul.

— Ai prefera să rămâi în conti
nuare la Corvinul ?

— Da. Sunt hunedorean și îmi 
place să lucrez aici, unde m-am 
format ca jucător și om. Dar numai 
conducerea clubului poale decide 
dacă voi rămâne mai departe an
trenor la Corvinul.

Campionatul de tineret — rezerve

LĂSAT DE IZBELIȘTE
Așa cum a început, intr-un anonimat 

aproape total, așa s-a și încheiat Campio
natul de tlneret-rezerve al Diviziei Națio
nale de fotbal, ediția ’96—’97. Organiza
rea acestui campionat a fost primită de 
la început cu răceală de conducerile clu
burilor din D.N. acuzând cheltuielile a- 
păsătoare pentru transport, cazare și ma
să a jucătorilor. De aceea au cerut fe
derației desființarea acestei competiții fo
lositoare pentru pregătirea rezervelor dar 
și promovarea unor tineri talcntați fot
baliști.

Cum a început, cum s-au desfășurat 
cele 34 de etape — pe terenuri mărgina
șe, fără spectatori, așa s-a și încheiat fă
ră nici o festivitate de sfârșit de an com- 
petițional ce se organizează până și ia 
juniori! Fiinacă și în aceste condiții une
le cluburi și echipe s-au străduit să-și 
facă datoria, să-șî crească jucători în pro
pria pepinieră.

Campionatul de tineret — rezerve

4

$

CLASAMENTUL FINAL
1. U. Craiova 34 24 7 3 80--32 79
2. FC Argeș 34 22 5 7 70—36 71
3. FC Național 34 20 4 10 63—44 64
4. Jiu) Pctroș, 34 17 7 10 60—42 58
5. Rapid 34 16 7 11 51—41 55
6. Dinamo 34 16 7 11 57—46 55
7. Oțelul Gl. 34 16 5 13 59—47 53
8. FC Farul 31 15 6 13 52—49 51
9. CF Chindia 34 13 12 9 57—56 51

10. Gl. Bistrița 34 13 8 13 60—65 47
11. Steaua 34 13 7 14 60—52 46
12. „Poli" Timiș. 34 11 7 16 33—52 40
13. Ceahlăul 31 10 10 14 30—46 40
14. FC Brașov 34 9 8 17 40—57 35
15. „U" Cluj 34 10 4 20 35—51 31
16. Petrolul 34 10 4*20 38—56 31
17. FCM Bacău 34 6 6 22 38—70 24
18. Sportul Stud.* 34 5 6 23 37—78 18

'Echipă penalizată cu 3 puncte.
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Pagină realizată de
SABIN CERBU

Și la fotbal

E MICA VACANTA MARE..

t

In noul an competițional ’97—’98, 
Campionatului Mon

se urtâ 
ca la 

Na-

echipele din 
„mate" doar 
câteva amă- 

}i pregăti-

premergător 
dial, vacanța de vară e mai 
ca anii trecuți: se prevede 
sfârșitul turului, în Divizia 
țională, să se dispute și primele 
trei etape din începutul returului 
pentru ca în primăvara anului vii
tor reprezentativa noastră (care 
este ca și calificată pentru CM -98) 
să se poată pregăti cum se cuvine.

Din aceste motive. 
D.N. au avut vacanța 
de 2 săptămâni. Iată 
nunte despre vacanță 
rile ce se preconizează imediat du
pă reunirea loturilor unor forma
ții pentru viitorul campionat. Stea
ua. la pupitrul tehnic cu Stoichiță 
antrenor principal și Marius Lăcă
tuș secund. în ciuda plecării golge- 
terului Sabin Uie preconizează pu
ține întăriri. Adunarea pentru mi
litari s-a dat pentru sâmbăta, 28 
iunie și lotul intră în cantonament 
la Cabana Forban până în 12 iulie, 
când efectuează Un turneu în Fran
ța care fie va mai continua în a- 
ceastă țară, fie că va avea loc în 
Belgia sau Germania. Și Dinamo 
se grăbește. Lotul se va întâlni la 
București joi 26 iunie și între 
iulie va fi în cantonament la 
te, urmând ca între 12—19 
să întreprindă 
hotare Oțelul Galați 
Dinamo va evolua în Cupa UEFA 
s-a deplasat încă de săptămâna tre
cută pe litoral pentru o scurtă va
canță semiactivă (17—21 iunie) și 
apoi jucătorii se vor întâlni la Ga
lați, în 29 iunie. Nu are încă per
fectat turneul peste hotare.

Dacă fotbaliștii se bucură totuși 
de două săptămâni de odihnă și 
relaxare, conducerile cluburilor 
nu-și văd capul de treburi: să or
ganizeze cantonamentele, să sta
bilească turneele tei ne are bani, 
peste hotare), să ..lege" meciurile 
amicale să se preocupe de întă
rirea loturilor cu noi jucători. De
spre toate acestea. In viitoarele ru
brici și pagini sport ale ziarului 
nostru.

:•
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FINALELE LA LUPTE LIBERE COPII 
ȘI JUNIORI

La încheierea finalelor campionatelor național" ♦ 
individuale la lupte libere copii, 23—25—05 Sf. * 
Gheorghe, juniori 30.05—1.06 Cluj-Napoca și cădeți 
6—8—96 Reșița, sportivii de la CSȘ Hunedoara și 
AS Constructorul Hunedoara au obținut rezultate 
remarcabile pe plan național. La individual juniori, 
Cosmin Nistor, ctg. 70 kg, a obținut locul I și titlul 
de campion național, în prezent aflându-se în pre
gătire cu lotul național de juniori la Poiana Bra- , 
șqv, în perspectiva participării la Campionatul Eu- j 
ropean ce se desfășoară la Ankara-Turcia, la sfârși- | 
tul lunii iunie. Au fost obținute două titluri de T 
campioni naționali, la individual cădeți prin Libian ♦ 
Nechifor — ctg. 42 kg și Marius Ciuciu — ctg 95 » 
kg, precum și o medalie de bronz prin Claudiu 1 
Gordan — ctg. 115 kg.

La individual copii au fost cucerite trei meda- I 
Ui de bronz, prin Florin Ciuciu - - ctg. 32 kg, Florin j 
David — ctg 47 kg și Octavian Nicoară — ctg. 66 kg. »

Sunt de apreciat și rezultatele sportivului Lu-1 
cian Vîlcu, care a obținut medalia de bronz la , 
Campionatele Internaționale ale României și locul 
[V lâ finalele campionatelor naționale de juniori la 
ctg. 76 kg.

Trebuie remarcată participarea la concurs a în' 
tcegului colectiv de antrenori, format din Emil Ni
coară, Gh. Grigore, Ioan Boca, Cornel Vlad și in
structorul Viorel Olariu, precum și condițiile deo
sebite de pregătire oferite de ICSH, prin prof. Con
stantin Grigore și CSȘ Hunedoara, director loan 
Xstrata.

I
î

Prof. MIRCEA SÎRBU, 
D.J.T.S. Hunedoara

Mihai Leu va pune 
centura în joc

După cum s-a relatat 
în presă, hunedoreanul 
nostru își va pune în joc 
centura de campion mon
dial la categoria semi- 
mijlocie (versiunea WBO). 
Acum el se află în Ger
mania și urmează un 
tratament de refacere la 
o clinică din Hamburg. 
Boxerul nostru se simte 
bine fi va crește gradual 
intensitatea și forța an
trenamentelor, așteptând 
cu încredere întâlnirea de 
pe ring (ce se va desfă
șura în Germania sau 
SUA), cu americanul Leo
nard Towsen.

„Cupa UEFA — 
Intertoto'4

Echipele noastre Ra
pid și Gloria participan
te la Cupa Intertoto faa 
parte din grupele 9 șl 10

care au următoarea com
ponență:

GRUPA 9: Lyon (Fran
ța), Austria Viena (Aus
tria), Odra Wodizslaw 
(Polonia), Zi/ina (Slova
cia) și RAPID București.

GRUPA 10: Montpel
lier (Franța), Groningen 
(Olanda), Cukariki (Iu
goslavia), Spartak Varna 
(Bulgaria) și GLORIA 
Bistrița.

Sâmbătă Gloria Bistri
ța a pierdut în primul 
său meci din Cupa Inter
toto, pe teren propriu cu 
2—1 în fața echipei Mont
pellier, iar Rapid a în
vins duminică in depla
sare cu 4—2 pe Odra 
Wodizslaw.

Ion Crâciuncscu va 
fi președinte al 

clubului craiovean 
După un nou dialog 

purtat de Ion Crăciunes- 
cu cu asociatul "George 
Păunescu, mat mult ca 
sigur că fostul arbitru in
ternațional va fi numit

in funcția de președinte 
al clubului și al Consiliu
lui de Administrație Uni
versitatea Craiova. Din 
vechiul staff al clubului 
va rămâne doar Eugen 
Arnăutu. Noul președinte 
va milita spre atragerea 
unor sponsori cu dare de 
mână — Dacwo, FPP Ol
tenia, Popeci, Wiesana. Se 
pare că Florin Marin îl 
va schimba pe antreno
rul principal Silviu Lung.

Box

In organizarea Asocia
ției Sportive Constructo
rul Hunedoara, sâmbătă 
s-a desfășurat o gală de 
box la care au participat 
gazdele precum și spor
tivi de la CS Siderurgi
ca Hunedoara și UM Ti
mișoara. Iată și numele 
câștigătorilor: ctg. 45 kg, 
Florin , Pogzo (copii), ctg. 
51 kg, Răzvan Slabu, ctg. 
57 kg, Valentin Lazăr, 
ctg. 54 kg. Florin Bogdan. 
Ctg. 51 kg, Iulian Olaru

ctg. 60 kg, Adrian He- 
raiși, ’ctg. 67 kg, Marius 
Callofeteanu, ctg. 71 kg, 
Mihai Vasilache, ctg. 67 
kg. Râul Szefccly.

Necazuri mari la 
UTA

Adunarea generală a 
Fotbalului Club UT Arad 
făcând o analiză a pro
blemelor cu cure s-a con
fruntat acest renumit 
club arădean, a luat în 
dezbatere reorganizarea 
activității viitoare și a 
hotărât să confirme nu
mirea lui Flavius Domi- 
de ca președinte al clu
bului ,și a propus Consi
liului ' de administrație 
să-l defercască justiției 
pe fostul președinte Dan 
Ologean, suspectat de u- 
nele nereguli financiare 
— datorii neachitate, ne- 
încasarea sumelor cuveni
te pe toți jucătorii cedați 
altor echipe... UTA se a- 
flă intr-o situație grea, 
in pragul desființării.

u

A.NUL IX • NR, 19LA • IViilhCcRI, 25 IUNIE 1991



:::::scotidian^in-de.pendent^«w^om.
oo wmnnnnnmbqgg

CUVÂNTUL LIBER

DURA LEX, SED LEX
„Nelegiuirile mărunte sunt pedepsite, celeJ

1 mari sunt purtate în triumf".
| SENECA

GARDA FINANCIARA CONTRAATACA
Pe primul loc— 

nerespectarea 
normelor 

de comerț
în ultimele două săptă

mâni comisarii Gărzii Fi
nanciare au controlat 34 
de agenți economici din 
județ. S-au încheiat. 39 
acte de control. Ga sume 
sustrase de la plata pri
vind impozite, taxe și ma
jorări de întârziere au 
fost determinate 72 676 00G 
de lei. în timpul controa
lelor au fost virate 379 000 
de lei.

Valoarea totală a con
fiscărilor se ridică la 

'12 093 000 de lei. Din a- 
ceastă sumă, în numerar 
s-au confiscat 5 959 000 de 
lei, iar valoarea mărfuri
lor confiscate a fost de 
6 134 000 de lei.

în perioada menționată 
s-au constatat 31 de con
travenții, aplicându-se a- 
menzi în valoare de 
17 720 000 de lei. Din punc
tul de vedere al structu
rii lor, contravențiile sunt 
următoarele: impozite și
taxe — 9, cu amenzi va
lorând 1,6 milioane lei; 
nerespectarea normelor de 
comerț — 11, valoarea' a- 
menzilor 2,7 milioane de 
lei; contravenții la disci
plina financiară — 10, cu 
13,3 milioane de lei a- 
menzi; alte contravenții 
1, 600 000 lei amendă.

Valoarea amenzilor în
casate efectiv a fost de

Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
Sunt încă suficiente mo

tive pentru a reaminti câ
teva chestiuni legate de 
trecerea frauduloasă a 
frontierei de stat. Așadar, 
săvârșește această infrac
țiune persoana care intră 
sau iese din țară prin alte 
locuri decât cele legal fi
xate pentru aceasta, ori 
fără documentele legale 
corespunzătoare. In aces
te cazuri, pedeapsa este 
de la trei luni, la doi ani.

Iată și alte câteva si
tuații în care Legea sanc
ționează acest gen de in
fracțiuni.

• în cazul în care tre
cerea frauduloasă a fron
tierei de stat a fost săvâr
șită în scopul sustragerii 
de la executarea unor pe
depse, fapta se pedepseș

13 430 000 de lei. Iată și 
câteva exemple concrete.

Fără autorizație
Obiectul de activitate al 

S.C. Gex Edif Prest Brad 
este cel de alimentație pu
blică. Aceasta s-a desfășu
rat prin intermediul Fas 
Food. Treaba este că cea 
din urmă firmă nu are au
torizație decât din luna 
aprilie curent,iar activi
tatea s-a derulat cu mai 
multă vreme în urmă.

Constatând acest lucru, 
comisarii Gărzii Financia
re au aplicat o amendă de 
600 000 de lei, iar suma 
încasată înainte de obți
nerea autorizației s-a con
fiscat. Este vorba de 
1 690 000 de lei.

Dineș finanțează 
bugetul statului

Pentru că în perioada 
aprilie—mai 1997, SG Di
neș Fruct Vulcan a comer
cializat mărfuri fără do
cumente legale de prove
niență, a finanțat bugetul 
statului cu 3,8 milioane de 
lei. în primul rând, prin 
valoarea acestor mărfuri 
care s-au confiscat, apoi 
prin plata unei amenzi de 
100 000 de lei. * *

racolează, îndrumă sau 
călăuzește o altă persoană 
în scopul trecerii fraudu
loase a frontierei.

• Dacă fapta privește 
un grup de persoane ori 
s-a urmărit obținerea de 
foloase materiale ori de

Jocurile 
de noroc nu au 

avut noroc
Mai bine de 7 000 000 de 

lei au pierdut cei de la 

te cu închisoare dc la șase 
luni la trei ani.

• Aceeași pedeapsă se 
aplică șj persoanei care 

Curier juridic

Cooperativa de consum 
îlia. De ce ? Pentru că la 
Restaurantul „Mureșul" 
din localitate se aflau am
plasate patru jocuri elec
tronice de noroc, cu au
torizația de funcționare 
expirată.

De reținut că respecti
vele jocuri aparțineau S.@. 
Giochi Senza Frontiere O- 
răștie. Amenda a fost de 
600 000 de lei; iar banii 
confiscați: 6 954 000 lei.

Peste plafon
Nerespectarea legii costă. 

Și uneori destul de mult. 
De acest lucru s-au con
vins probabil șl cei de la 
SG Nenedoctul SRL Vul
can. Acest lucru, întru
cât în luna mai a acestui 
an plățile în numerar e- 
fectuate de firmă către 
persoane juridice au depă
șit plafonul de 5 000 000 
de lei.

Amenda primită pen
tru acest fapt a fost de 
2 000 000 de lei, iar alte 
3,6 milioane de lei au fost 
confiscate.

Din buzunarul 
beneficiarului, 

la buget
Pe tot parcursul anului 

trecut, SC Niba SA Orăș- 
tie a încasat necuvenit de 
la diferiți beneficiari su
me în valoare totală de 
7 336 000 de lei.

Tot atâția bani au ajuns 
la bugetul statului, suma 
fiind confiscată.

altă natură, pedeapsa este 
închisoare de la un an la 
cinci ani.

• Cu închisoare de la 
doi la șapte ani se pedep
sește trecerea frauduloasă 
a frontierei săvârșită prin 
forță, prin atacarea gră
nicerilor, polițiștilor sau 
a lucrătorilor vamali. De 
asemenea, pedeapsa este 
aceeași în cazul trecerii 
frauduloase a- frontierei de 
către persoane înarmate 
ori constituite în grup, 
precum și în scopul scoa
terii din țară a unor bu
nuri din patrimoniul cul
tural național sau ^ie va
loare deosebită, al trafi
cului de arme, muniții, 
materiale explozive sau 
radioactive.

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU

Și-a ucis soția in fața copiilor
La Tribunalul Hune

doara este în curs de ju
decată procesul referitor 
la inculpatul Sebastian 
Bălan din Petrila, mun
citor la Exploatarea mi
nieră. De fapt, ceea ce 
s-a petrecut la Petrila 
este o poveste deosebit 
de tristă, o să vedeți. 
Foarte pe scurt, ea sună 
cam așa.

în familia Bălan, cer
turile erau aspecte coti
diene. Se pare că ambi
lor părinți le plăcea să 
zăbovească la un pahar 
de vorbă. Câteodată, chiar 

| la unul în plus. Asta s-a 
a petrecut și în acea zi ne- 
> fastă. La domiciliul u- 
l nuia dintre copiii majori,

I 
I
*

I
I*
I*
I 
I
I
I
I
*

I*
I
II
*

I
I
*

I
*
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Mortul avea cuțitul înfipt in piept I
O crimă mai puțin o- 

bișnuită s-a petrecut nu 
cu multă vreme în urmă 
la Hunedoara, în pre
zent Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hune
doara finalizând cerce
tările legate de această 
cauză. Este vorba de 
cercetările referitoare 
la infracțiunea de omor 
comisă împotriva lui E- 
lisei Drăghici. Iată în 
esență câteva chestiuni 
legate de acest tragic 
eveniment.

Elisei Drăghici a fost 
găsit în dormitorul apar
tamentului său de veci
nii de pe str. Mihai Vi- 
teazu, care au intrat a- 
colo alertați de mirosul 
de gaz metan. El pre
zenta numeroase leziuni 
înțepate, iar în piept 
avea înfipt un cuțit. De 
asemenea, în încăpere 
existau numeroase urme 
de sânge. Pe lângă toa
te acestea, în apartament 
exista o concentrație ma- 

Tot mai des se pot întâlni pe străzi, zone verzi sau colțurile blocurilor 
mașini ce altădată făceau faima occidentului, dar pentru câteva mărci au fost 
transferate în România unde au găsit spații pentru odihna binemeritată. Do 
ani de zile, acest autoturism ocupă o bună parte din trotuarul de pe str. Dra- 
goș Vodă. Se pare că a prins rădăcini. Foto ANTON SOCACJ

cei doi părinți beau, du
pă care pleacă acasă. 
Aici, cg de obicei, înce
pe cearta.

La tm moment dat, 
bărbatul pune mâna pe 
cuțit și lovește o singu
ră dată într-o coapsă a 
femeii. în casă mai erau 
cinei copii minori. Unul 
a fugit la un cămin de 
nefamiliști din apropie
re și a dat telefon la sal
vare. Vine salvarea, dar 
Bălan nu permite asis
tentei să o ducă la spi
tal, spunând că femeia 
este beată, iar sângele 
din cameră are o altă 
proveniență.

Adevărul este însă ur

re de gaz metan, toate 
robinetele de la araga
zul din bucătărie fiind 
deschise.

în această situație ve
cinii au avut prudența 
de a nu aprinde nici 
un bec până la aerisirea 
apartamentului. Cerce
tările efectuate ulterior 
au stabilit că Drăghici 
a fost agresat în după 
amiaza aceleiași zile de 
un tânăr care a intrat în 
apartament fără accep
tul, gazdei pentru a cău
ta pe una dintre cele 
două fete care locuiau 
acolo de câteva luni. în 
ziua cu pricina, Drăghici 
își luase liber de la lo
cul de muncă pentru 
a-și rezolva niște proble
me personale.

în rechizitoriul întoc
mit de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hune- 
dora se reține că fapta 
a fost comisă de Abel 
Ștefan Popa, de 22 de 

mătorul : cuțitul lezase 
artera femurală cauzând 
o hemoragie foarte pu
ternică. Maria Bălan va 
muri la puțin timp după 
internarea la Spitalul Mu
nicipal Petroșani unde, 
până la urmă, a ajuns.

Acasă o așteptau cinci 
capii minori. Acum, când 
mama le este în mor
mânt, iar tatăl în pușcă
rie, ei au rămas cu ne
cazuri cu tot în grija ce
lor trei frați care au de
pășit vârsta majoratului. 
Ulterior, Bălan va decla
ra că nici nu își amin
tește, că nu și-a dat sea
ma că a rănit-o pe Ma
ria I

I 
I 
i

ani, fără ocupație, dar | 
un iubitor de petreceri J 
și al barurilor. El fuse- | 
se prieten în urmă cu I 
un an cu una dintre ! 
tinerele ce locuiau în a- | 
partament. *

Ștefan Popa a fost tri- I 
mis în judecată pentru * 
infracțiunile de omor, | 
violare de domiciliu șl J 
tentativă de distrugere, | 
ultima infracțiune fiind I 
comisă prin deschiderea J 
robinetelor de la aragaz. |

Gum își motivează el J 
crima și tentativa de a | 
arunca în aer aparta- * 
mentul ? Gum își moți- I 
vează el sadismul cu ca- ’ 
re l-a ucis pe Drăghici ? | 
Simplu. Din cauza stării | 
de ebrietate era nervos. 3 
Căuta fata cu care a fost | 
prieten și a dat peste J 
Drăghici. Deși nu-1 vă- j 
zuse în viața lui și nu-1 J 
cunoștea, a scos cuțitul... j

Ce a urmat, cunoaș- J 
teți. |

/

i
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DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCA Și 
PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE
LA DATA DE 24. 06. 97

Agent comercial 18; agent de asigurare 9; agent 
reclamă publicitară 30; arhitect clădiri 2; arhitect ur
banism, peisagistică și amenajarea teritoriului 1; arti
ficier la lucrări de suprafață 1; asistent medical gene
ralist 1; barman 24; bijutier metale prețioase I; bobi
nator aparataj electric 1; brutar 2; bucătar 18; buldo
zerist 2; carmangier 1; cioban 1; cofetar 6; confecționer 
tricotaje după comandă 15; confecționer-asamblor ar
ticole din textile 36; consilier economic 1; contabil l; 
rontabil șef 1; controlor calitate 1; croitor 66; croitor 
confecționer îmbrăcăminte după comandă 6; cusător 
piese din piele Și înlocuitori 4; cusător piese la încăl
țăminte 31; depanator de aparate radio șl tv, redresoa- 
' 3 și amplificatoare I; director adjunct. societate comer- 
lală 2; director general societate comercială 2; dispe- 
:er 1; dulgher pentru construcții 9; economist în in- 
iustrie 1; electrician de întreținere și reparații 5; elec- 
rician în construcții t: electrician montare și reparații 
:abluri electrice subterane 1; electromecanio electroall- 
nentare 18; electronist 3; faianțar 6; farmacist 1; fie- 
•ar betonist 6- gestionar depozit 1; inginer construcții 
ivile, industriale și agricole 1; inginer electromecanic 
!; inginer în industria alimentară 1; inginer mecanic 
!; instalator apă, canal 6; instalator frigotehnist 2; 
urisconsult 3; lăcătuș mecanic 13; măcelar 5; maistru 
construcții civile, industriale și agricole 4; maistru în 
ndustria textilă pielărie 2; maistru mecanic 1; mecanic 
luto 1; mecanio montator instalații cu cablu în silvl- 
ultură și explo. i: modelier lemn 2; mozaicar 7; mun- 
itor necalificat 7; operator chimist la fabricarea altor 
iroduse organice 2; ospătar (chelner) 38; parchetar-li- 
îolist 1; patiser 3; paznic 22; pictor pe sticlă și ceramică 
l; secretară 2; șef serviciu aprovizionare-desfacere 1; 
ofer autobuz !■ șofer autocamion 4; șofer' autosanitară 
; spălător vehicule 1; strungar universal 4; sudor au- 
ogen 6; sudor electric 3; tehnician proiectant construc- 
ii 2; țesător-restaurator manual de covoare 18; tâmplar 
nanual 5; tâmplar universal 9; tinichigiu carosier l; 
ractorist 2} vânzător 52; vânzător ambulant de produse 
limentare 1; vopsitor auto 1; zidar rosar-tencuitor 26; 
ugrav, vopsitor 12.

Total locuri de muncă vacante — 620.

I

CEVA MAI PUTERNIC DECAT CEA MAI f 
DEZLĂNȚUITĂ FURTUNA

Pilotul Pierre Ghenal 1 
își încheie astfel mărturi-i 
sirile :

„Dacă dezastrele vă co- f 
pleșesc, nu abandonați, f 
luptați, nu vă lăsați do-» 
borâți și mai ales nu vă * 
târâți I încercați să ră- J. 
mâneți drepți și demnii I 
Dacă vi se întâmplă să f 
vă clătinați sau chiar să * 
cădeți, încercați să vă ri- » 
dicați din nou, ori de câte I 
ori va fi nevoie, șl să păs- f 
trați dârzenia, până la ulti- f 
mul moment. Dacă veți» 
ajunge la certitudinea căi 
vă aflațl în fața ultimei | 
furtuni, dăruiți atunci î 
tot ce aveți mai bun în*  
ființa voastră, fără săț 
cereți și fără să aștep-» 
tați nimic în schimb. Ast- f 
fel veți afla că există | 
și că a rămas încă în | 
voi, în toiul uraganului,! 
ceva mai mult, mal pu- * 
ternic decât cea mai dez- * 
lănțuită furtună". 1

Gei doi ași ai aripilor! 
românești, care au ple- [ 
rit pe 11 iunie la Timl-1 
șoara, prin ultimele cu- f 
vinte percepute de cei j 
rămași — „să salvăm.| 
au făcut dovada că exis-1 
tă și că a rămas încă în * 
ei, în toiul uraganului,! 
„ceva mai mult, mai pu-j 
ternic, decât cea mal J 
dezlănțuită furtună". ♦

r

z^“
i >

ADRIAN A...
ți întâlnire, care până 

la urmă s-a dovedit a pur
ta pecetea nenorocirii a fă
cut să mă aflu în ziua 
de 11 iunie pe Aeropor
tul militar Gearmata de 
la Timișoara. Era ziua 
în care s-au frânt, pen
tru totdeauna, aripile a 
doi ași ai aviației româ
nești — comandantul a- 
viației militare Ion Stan 
și pilotul 
litar de 
Gheorghe

Ultimele 
te prin radio ale celor 
care peste puține secun
de aveau să pășească 
în eternitate au fost: „Să 
salvăm1'... Gu acest gând 
au pășit în neființă. Ce 
vor fi vrut să salveze 
cei doi eroi, în ultima 
secundă a vieții, numai 
la descifrarea cutiei ne
gre se va ști. Atunci sau 
niciodată I

Nefericita întâmplare 
mi-a trezit în' minte aso
cieri. Una dintre ele es
te cu Pierre Chenal și el 
pilot, autorul cărții „Ul
tima furtună", apărută 
în 1979.

Fiind surprins în su
dul Argentinei, de o fur
tună cumplită, 
luptă împotriva 
toate

instructor mi- 
zbor.

Grețu. 
cuvinte auzi

Petre

pilotul 
ei cu 

resursele umane, 
hotărât să accepte moar
tea, cu toată demnitatea, 
eliminând trăirea „dez
gustătoarei rușini de a-1 
fi frică".

Sil. aviator (r) 
NICOLAE IANCU

Deva

r

O fată obișnuită, înaltă, 
zveltă, gingașă, sensibilă^ 
talentată, sociabilă, inte
ligentă și modestă. Până 
mai ieri a fost elevă la 
Școala Generală „Avram 
Iancu" din Baia de Criș. 
Este fiica doamnei Olga, 
asistentă, medicală și a 
preotului Gheorghe Stan 
din localitate.

în toți anii de studiu, 
începând cu cis I șl inclu
siv în cls a VIII-a, eleva 
a obținut media 10 la toa
te materiile. Ar fi trebuit 
să i se acorde „diploma 
de merit", dar din păcate 
nu s-au mai imprimat. A- 
nul trecut, când era ele
vă în cls a Vil-a, Adria
nei i s-a refuzat premiul 
I pe județ la Olimpiada 
de limba și literatura ro
mână, cu toate că lucra
rea el a fost apreciată, de 
profesori. Au urmat clipe 
de tristețe și dezamăgire 
pentru ea și nu numai... 
Dar Adriana n-a renun
țat și n-a crezut intr-un 
destin preconceput. Dim
potrivă, s-a ambiționat mai 
mult, a dublat pasiunea

cu talentul și munca și 
în acest an a demonstrat 
că ei îi revine pe merit 
ocuparea locului I la fa
za județeană a Concursu
lui de limba și literatura 
română „Mihai Eminescu".

Cum a fost posibil a- 
cest lucru, se înțelege, prin 
muncă asiduă. Adriana 
a renunțat la tentantele 
jocuri ale copilăriei, la 
emisiunile preferate de la 
radio și televizor. A îm
pletit talentul cu hărnicia, 
perseverența cu dăruirea. 
A studiat, a citit, și-a în
sușit și a conspectat opere
le clasicilor români și a 
pătruns în tainele inepu
izabile ale gramaticii ro
mânești. A fost perma
nent îndrumată și spriji
nită de dascălul ei. lorgU 
Dîncă, ce și-a găsit răga
zul, pasiunea și dorința a- 
firmăril acestui talent na
tiv. Șl rezultatele muncii 
nu au întârziat să se a- 
rate. în minunatul ținui 
al Moldovei, în imperiul 
slovelor lui Mihail Sado- 
veanu, și-n cetatea de 
scaun a domnitorului Ște» 
fan cel Mare și Sfânt, 
moața noastră ADRIANA 
a ocupat locul cinci pe 
țară.

Colegii ei, olimpicii, o 
tot întrebau unde e situată 
comuna Baia de Criș ? Ea 
le-a răspuns mândră: „In 
peisajul feeric al Munți
lor Apuseni, pe malul Cri- 
șuiul Alb". Astfel Adria
na a dus faima comunei 
noastre.

Prof. LIVIU LUCACIU

Lumea noastră este acum 
lumea ta!

24 de dcaleri cu peste 200 de filiale, 
acum în 22 orașe din România.

O3Z... . ■•I"!.»;.;...??..;-!."!-!-

MUL IX • NR. 1911 • MIERCURI, 25 IUNIE 1997



.WU.O.V.UAUUUJ i.Țf.mj HM.i.rrfri.Ti.i.i i i U 111»I j i i i i i H u i» i11 mi mwțqwuri j j in1! 1.171.•^T7; cotidian independent . ... ,...:<îi<rAVini»>«»*gSy
I
> Pentru ce oamenii aceștia 
\ nil mal vor sîi nlânp?. — n

FÂRÂ iubire
>

nu mai vor să plângă — am zis — 
pentru te nu mai vor să înalțe cetăți?

Pentru ce nu mai vor să pătrundă în flăcări 
cum inima ruptă în ritualicul joc?
Pentru ce oamenii aceștia nu mai vor

f să secere iarba, să-și hrănească copiii
4 cu fructul ce crește din flacăra verde?

Pentru ce nu mai vor să-și plece genunchiul,

I0\

h satisfacții se ajunge
4

cu sacrificii
— Rezultatele activită

ții pe care o conduceți au 
fost frecvent prezentate în 
ziarul nostru. V-au adus 
satisfacții?

— Cea mai mare satis
facție. din 1990 de când 
im fost numită la Crucea 
Roșie, este construirea 
noului sediu, inaugurat în 
1993 și utilarea sa, de la 
mobilier, aparatură medi
tată și mașini până la do
tarea depozitului propriu 
pentru intervenții în ca
zuri de calamități natura
le. Acestea sunt realizări 
materiale, fără de care sa
tisfacțiile profesionale ne
palpabile n-ar fi atât de 
evidente. Mă refer la ce
le legate de grupele de 
intervenție, constituite la 
nivelul fiecărui oraș și din
tre care a? menționa-o pe 
cea din Vulcan, clasată a- 
nui trecut a III-a pe ța
ră. De asemenea, la gru
pele de prim-ajutor din

Cum a suportat familia a- 
cest lucru?

— Sigur că da. Ca pro
fesoară de limba română 
mi-aduc aminte de Bala
da Meșterului Manole, în 
care sacrificiul e prețul 
înălțării și dăinuirii în 
timp a unei construcții. Și 
în activitatea mea la Cru
cea Roșie, maj ales în pe
rioada realizării sediului, 
au fost sacrificii. Dar da
că ai alături de tine fa
milia care te înțelege și 
îți aprobă sacrificiile, mai 
ai și prieteni buni. Ie su
porți mai ușor. Timpul 
însă ne face să uităm ce-a 
fost greu și să privim î- 
nainte spre ceva nou, ca
re să ceară alte sacrificii. 
Cred că toți cei care au. o 
funcție sau o misiune so
cială doresc să facă mult 
sau foarte mult pentru ca 
să ne aliniem și noi ală
turi de țările civilizate a- 
le lumii.

Interviu cu dna ELISABETA CIOROBEA, 
directorul Filialei Județene de Cruce Roșie 

Hunedoara-Deva

școli, „Sanitarii pricepuți", 
care anual în toate eta
pele au ridicat prestigiul 
unităților școlare din ca
re provin prin buna lor 
pregătire. Echipajul Liceu
lui „Traian" Deva, care a 
reprezentat anul trecut ju
dețul la faza națională, a 
ocupat locul V. Tot la ca
pitolul de acordarea pri- 
mudui-ajutor organizăm 
cursuri de surori volunta
re de Cruce Roșie la De
va, Hunedoara, Călan. Vul
can și Brad. Ele au parti
cipat la acțiunile de acor
darea de ajutoare mate
riale celor aflați în nevo
ie, sinistraților inundațiilor 
din iarna 1995—1996 și 
primăvara lui 1997. De a- 
semenea, au fost prezente 
alături de protecția civi
lă a județului la organi
zarea și desfășurarea ta
berei de sinistrați de la 
Tătărăști — Burjuc, la a- 
larmarea publică de noap
te de la Deva sau la exer
cițiul de intervenție în 
caz de inpndație din Va
lea Jiului. Și nu sunt sin
gurele satisfacții.

— Succesele profesiona
le au presupus sacrificii?

— Ca femeie este dificil 
de îndeplinit îndatoririle 
pe toate planurile. Mai a- 
re Liz, cum vă numesc a- 
propiații, timp pentru si
ne, pentru spiritul și su
fletul său?

— Nu, sincer nu. E di
ficil să le faci pe toate. 
Cu atât maj mult cu cât 
prin profesie ai fost în
vățată să citești mult și 
prin pasiune să vezi spec
tacole, filme. Timpul nu-mi 
permite să împac maj bi
ne activitatea profesiona
lă cu pasiunile și dorin
țele. Dacă doresc un lu
cru, trebuie să renunț la 
altceva.

— V’-ați realizat idealu
rile? La ce mai visați?

— Da. Mă consider un 
om realizat familial. Am 
un soț extraordinar și 
două fete minunate, care 
sunt împlinirea unei mari 
iubiri. Nu am mașină, nu 
am vilă, dar consider că 
familia e mai presus de 
orice bunuri materiale Iar 
înțelegerea în cadrul ei 
este tot ceea ce mi-am do
rit și-mi doresc în conti
nuare.

A consemnat 
VIORICA ROMAN

acolo-n pronaos, ori întru sine, 
unde câmpuri de maci sunt trezite de albe 
Pentru ce oamenii aceștia
nu mai vor să se-ntoarcă — am zis — 
să treacă pragul, să zboare?
Pentru ce oamenii aceștia 
nu mai știu cum se cântă, 
pentru ce nu maț știu cum se moare?

PAULINA 
(din volumul 

„Cuvinte sărutate de

1 Mâinile tale precum 
ripi albe de pasăre 
zbor.

Mâinile tale ce vin 
ajutor. Mâinile tale
dăruiesc pacea și sănă
tatea acolo unde mun-

a- 
in
in
ce

cesc. Ușoarele tale mâini 
mânuind bisturiul pre
cum o baghetă magică In 
urma căreia răul dispa
re și rămâne doar o ur
mă, o dâră mai albă de
cât mâinile tale ce au

Plecarea în concediu 
presupune între pregătiri 
și întocmirea unei liste, pe 
capitole șl membri de fa
milie, cu cele necesare pe
rioadei de odihnă. N-ar 
strica să includem în a- 
ceste lucruri și o cărtici
că, să ne îngrijim și de 
sufletul nostru măcar a- 
tunci când avem timp. Sau 
putem s-o cumpărăm chiar 
acolo unde ne petrecem 
vacanța, știut fiind că a- 
tunci când ne desprindem 
de casă și de grijile zil
nice suntem ceva maj ge
neroși cu propriile noas
tre nevoi. S-ar putea o- 
biecta că o carte e scum
pă. E drept. Dar o seară, 
fie ea și Ia o bere, e mai 
ieftină? Deci, alegeți I

Am întrebat-o pe dna E- 
lena Ripoșan șefa Libră
riei „Gh. Lazăr" Deva ce 
carte ne-ar recomanda 
pentru concediu. Mi-a pre

It

himere-?!'
5

POPA

îngeri").

)■
I
>

W.W.WAWAV.

■ »
trecut pe acolo. Mâinile 4 
tale, atât de pricepute I 
încât par m iraculoase * 
când prelungesc viața in f 
om. Mâinile tale calde .și» 
bune când cercetează ra- j. 
na. Mâinile tale ce aii-1 
nă suferința și mângâie. * 
Mâinile tale ce pot dă- * 
mi curajul și speranța.» 
Ce mulți sunt cei ce au» 
încredere în mâinile ta- | 
lei... Mâinile tale ce scriu | 
spre sănătatea tuturor, ț 
Mâinile tale atât de tan- ♦ 
dre, ce mă cuprind me- * 
reu cu dor și-mi cuibă- 
rcsc ființa în palmele lor. | 
Mâinile tale în palmele*  
mele, la -rău și la bine. *

Tu — comoara mea — ț 
și mâinile tale. »I

INA DELEANU î
*

U-wn dc PAliUNA POPA

• «nhv < mw 4 • ■■■» r • w

UN BUCHET DE SÂNZIENE

J Ieri, in a 21-a zi din 
{ Cireșar, ortodocșii au săr

bătorit Nașterea Sfântu- 
| lui Ioan Botezătorul, săr-
, bâtoare cunoscută lă noi
| mai curând sub numele
, de Sânziene. E ziua în
| care, de dimineață, am
, văzut oameni, în special
I femei, înd eptăndu-se

spre biserică și având 
mână un buchețel 
floricele galbene (sânz 
ne). Dar e și ziua în < 
re cele cu numele ac 
tor flori iși serbează 
nomastica. Le oferim 
nai gândurile noastre l 
ne și urarea de „La mV

Măcar in concediu
zentat un braț de cărți, di
verse, în măsură să răs
pundă maj multor gusturi 
și preocupări. Cele mai 
multe dintre volume sunt 
noutăți editoriale, aduse 
direct de la recentul Târg 
de carte: M. Cărtărescu, 
„Nostalgia", Ed. Humani- 
tas (premiată la târg); Al. 
Paleologti, „Alchimia exis
tenței", Humanitas; Uf șl 
Petrov. „Douăsprezece scau
ne", RAO; Goran Tuns- 
trow, „Hoțul", Univers; 
Anne Tyler, „Lecții de res
pirație", Univers; Helena 
Marques, „Ultimul chei", 
Univers; Gabriel Liiceanu, 
„Despre limită", Ilumani- 
tas; Mircea Eliade, „Șama
nismul și tehnicile arhai
ce ale extazului", Huma-

nitas și „Coloana nesfâr
șită", Minerva; Mihail Se
bastian, „Jurnal 1935— 
1944", Humanitas (poartă 
mențiunea „Inedit"); H. R 
Patapievlci, „Politice" Hu
manitas (Ediție adusă Ia 
zi): Ernst Junger, „Jurna
le pariziene", Humanitas.

In teancul de cărți mai 
erau 3 volume, pentru cei 
(dar mai ales cele) cu pre
ocupări oarecum deosebite: 
Cartea completă a prezi
cerilor, Ed. M.A.S.T.; Max 
Heindel, „Cosmogonia ro- 
zicruciană" (care vorbește, 
așa cum se precizează pe 
copertă despre geneză, e- 
voluția omului și universu
lui, lumi vizibile și invi
zibile, viața după moarte 
și reîncarnare, dezvoltarea

spirituală a omului ș 
nițierea). Utilă fiecd 
dintre noi este cartea 
Adrian Neculau „26 
teste pentru cunoașt 
celuilalt", Editura Poli: 
Parcurgând testele Și 
punzând cu sinceritate 
tem afla multe despre 
și ceilalți, pe care îi 
tem înțelege astfel ma 
ne. Mai putem descc 
ce trădează figura, si 
dotarea la copii, ce fe 
parteneră afectivă 
tem, Cât de influenț; 
suntem sau dacă avem 
tențial de lider, psil 
gie de învingător, mo 
ție pentru succes și 
te, multe altele. Pe cc 
tă suntem informate 
după studierea cărții 
acționa și reacționa 
bine. Deci merită să 
procurăm, mai ales ci 
c dintre cele foarte, 
te scumpe. (V. Romai

• EVA S.A. •

0 Soția unui scoțian iși 
întreabă soțul:

— Ce cadou ai cumpă
rat șefului tău?

— O cravată!
— Nu-i prea ieftin?
— Nu-i nimic, o să-i li

pesc pe spate prețul de la 
casetofon!

Q — Cred, draga mea, 
că este timpul să-ți mai 
lungești rochia,.,

— De ce?
— Fiindcă dincolo de 

genunchi ți se văd... anii!
ILIE LEAIIU

Retete de sezon
1

• Roșii umplute cu sa
lată de vinete: 6 roșii, sa
lată de vinete, un ardei 
gras, câteva măsline, pă
trunjel verde, o lingură 
de maioneză cu vârf, sare. 
Roșiile se spală, se taie un 
căpăcel și se golesc de o 
parte din .miez. Se com
bină salata' de vinete «u 
maioneza șl se umplu ro
șiile cu acest amestec. Se 
așază pe un platou și se 
decorează cu iâșil înguste 
de ardei gras și măsline 
fără sâmburi.
• Spumă de căpșuni. 

Cantități: 300 grame fruc

te, 2 albușuri, 300 grame 
zahăr, puțină zeamă de 
lămâie sau o lingură de 
rom.

Căpșunele, curățate și 
spălate sub jet de apă și 
scurse bine, se acoperă cu 
o jumătate din cantitatea 
de zahăr șl se lasă la O 
parte cd puțin o jumăta
te de oră. Separat, într-un 
castron mai mare se bat 
albușurile; când sunt ga
ta, se adaugă restul de za
hăr și romul și se bat în 
continuare, până ce spuma 
se întărește. Fructele se 
răstoarnă cu totul peste

albuș și se bate până 
spuma este consisten 
nu cade de pe tel. St 
ne în cupe și se la: 
frigider 1—2 ore. In 
de a se servi se pun 
supra câteva căpșun

SFATURI 1‘RACTI
♦ O bucată de tel 

uscată iși recapătă pr 
țimea dacă se ține c 
ore în lapte dulce.

+ înainte de a t 
bucată de cașcaval î 
Iii, se unge cuțitul c 
țin ulei.

♦ Nu se pune sa 
supă decât după ce 
bine spuma.

+ Gând pregătiți 
caramel, turnați șl 5- 
căturl de oțet sau I 
de lămâie.
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■ Refuzând invitația pre
ședintelui american de 
a vizita SUA, dl Emil 
Constantinescu și-a con
solidat poziția de lider 
în topul preferințelor. 
Unei parșiveni» în stil 
americănesc nu 1 se pu
tea răspunde altfel. Com
promisurile, umilința și 
prosternările trebuie me
tamorfozate în demnita
te, verticalitate și orgo
liu, în sensul cel mai 
frumos al cuvântului. 
Trebuie să se afle odată 
și de către a-toate-știu- 
țorii americani că Româ
nia se găsește în Euro
pa dinainte de 1592, is
toria ei nu a început o- 
dată cu... descălecarea 
vreunui Cristofor Columb, 
Iar românii sunt poporul 
care a ținut piept po
poarelor migratoare (dar 
și altor invadatori) sute 
de ani, în sute de bătă DUMITRU HURUBA

Spitalul din ZAM
Foto: IOAN ANDRUȘ

O invitație parșiva
lii pentru ca alții să 
prospere. Iar acum este 
așteptată căciulirea noas
tră pe la toate porțile 
și portițele unse cu ig
noranță și mânjite cu 
uitarea că, de exemplu, 
în ultimul război mon
dial și-au sacrificat vie
țile peste o jumătate de 
milion de români pentru 
interesele unor alienați 
care nu erau din Triun
ghiul Bermudelor, ei, în
tâmplător, tocmai din 
Europa. Cu deosebirea 
că, la capitolul despă
gubiri de război, Româ
nia nu a fost considera
tă parte cobeligerantă, 
deci numai la scoaterea 
castanelor suntem buni, 
elie !...

Invitația lui Clinton a 
căzut, în orice caz, prost, 
într-un moment rău, deși 
cred că a fo6t vorba de

spre încă o dovadă a li
nei sfidări (ca să nu-i 
spun bătaie de joc) de 
care numai americanii 
(măi ales după ’89) pot 
fi în stare și pe care tre
buie s-o ținem minte. 
Gestul președintelui a- 
mcrican îmi amintește 
de altul, al unui părinte 
cam vitreg, când spune 
copilului: „Nu-ți dau ju
căria asta, dar mâine îți 
cumpăr una mai fru
moasă" ; sau : „Azi e fru
mos afară, dar nu ieși la 
joacă, las’ că-ți spun o 
poveste...". Domnul Emil 
Constantinescu a evitat 
acest joc stupid prin- 
tr-un NU răspicat. Din 
păcate, doar cu un Con
stantinescu nu se face 
primăvară, iar exemple 
— chiar de la vârf — 
nu mai contează...

■
■

organizat 
părinți, 

la care 
opțiurrtle 

cauzele

$ 
£

$«

i

Acum câtva timp, di- 
riginții claselor a VlII-a, 
prof. Elena și Eugen Far- 
caș, de la Școala Gene
rală Certej, au 
ședință comună, 
elevi, profesori, 
s-au discutat 
elevilor, dar și 
dezinteresului pentru în
vățătură.

Cu regret trebuie să

Copilul, cea mai
frumoasă floare a vieții

este 
E 

în-

recunoaștem că una din 
cauzele principale 
situația materială, 
foarte greu să mai 
trebi un copil de ce nu 
și-a scris tema și de ce 
nu a învățat, când îi cu
noști bine răspunsul. 
Unii, din păcate destul de 
mulți, nu au posibilita
tea să se hrănească cum 
ar trebui. Continuând dis
cuțiile, rtnli părinți au 
mărturisit că nu au bani 
nici pentru abonamente

V.*AWA ’AWAW»'AV//.,A-IV.-,-/.W^VVA ’

Politica - lăsata la ușa primăriei
în urma ultimelor ale

geri, Consiliu) local al co
munei Lăpugiu de Jos are 
culori politice mai multe 
decât un curcubeu. Dintre 
consilieri, patru sunt mem
bri ai P.D.S.R., trei ai 
P.S.M., doi ai P.N.Ț.C.D., 
iar câte unul P.S. și P.D. 
Ținând seama de această 
bogată paletă ai fi în
demnat S3 crezi câ In in
teriorul consiliului au loc 
bătălii aprige pentru ea 
fiecare membru al aces
tuia să aplice politica for
mațiunii din care face 
parte. O asemenea păre
re este însă departe de a- 
devăr. M Iosif Pogan, pri
marul comunei, ne spunea:

— Vă declar sincer că 
între primărie și consiliul 
local, ca și în interiorul 

pe ruta Certej — Deva. 
Oare numai abonament 
îi lipsește unui copil ca 
să urmeze o- școală pro
fesională sau un liceu?

Este recunoscut faptul 
că noi cei care îi in- 
ștruirn și mai ales avem 
calitatea dublă și de pă
rinți, ne întrebăm mereu 
— oare când vom putea 
cu adevărat să le mai

recităm versurilet „Vii
tor de aur țara noastră 
are și prevăd pyin școli 
a ei înălțare ?".

Două propuneri în
drăznesc să fac —■ în ur
ma nenumăratelor dis
cuții cu părinții — și aș 
ruga respectuos redacția 
ziarului nostru —- ca »• 
eestea să fie un început 
de dialog deschis, ai pă
rinților și al cadrelor di
dactice, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de

acestuia din urmă se co
laborează foarte bine în
trucât am stabilit, încă 
de la începutul actualei 
legislaturi, să lăsăm poli
tica la ușă, iar cele două 
instituții să albă un singur 
obiectiv: interesele comu
nei și ale oamenilor ei.

Am. notat aprecierea in
terlocutorului nostru și am 
cerut argumente în spri
jinul ei. Ni le-a adus dna 
Maria Câmpurean, secre
tara consiliului local Dân
sa ne-a spus că, de când 
actualul consiliu și-a înce
put activitatea, nu s-a în
tâmplat niciodată să fie 
respins un proiect de ho
tărâre, faptul acesta ex- 
plicându-se prin aceea că 
actele respective sunt foar
te bine argumentate și vi
zează probleme importan

Viață a copiilor din țară:< !
— Fiecare familie să!; 

aibă în posesie o supra-] > 
față minimă de teren ar< |

Idorește să'! 
‘ , să!

mulți părinți’

gricol care să fie lucra- J 
tă împreună cu capiii și; 
toți să se bucure de rea-i 
dele muncii lor. Supra-; 
fața respectivă să fie a-i 
tribuită și celor de la! 
oraș. ;

— Emisiunile tel evi- ,
zate să fie selectate, iar 
dacă cineva C.. 
vadâ anumite filme, 
se organizeze în diferite; 
localuri — 
aibă acces 
ani.

Tot mai 
vin să. se plângă că nu-i J 
mai ascultă propriii co- '■ J 
pii, fapt ce trebuie să‘ • 
dea de gândit nu numai < 
cadrelor didiaetiee, ei în-] 
tregii societăți. După mi-' 
ne. copilul este bogăția! 
cea mai de preț a emu-; 
lui, de care trebuie să< 
avem cu toții multă ®ri-| 
jă — altfel, copilul de;■ 
azi — omul de mâine, nui [ 
ne va ierta. ]

Prof. VALERIA BLAJ»; , 
Școala Generală Certej*  J

■
■

■

în care să nu! J 
copiii sub 18]»

*

te ale localității. l-an» zi» 
interlocutoarei :

— înseamnă că ședințe
le de consiliu sunt mono
tone, plicticoase.

— Nu sunt. Se discută 
deschis, se aduc amenda^ 
mente pentru îmbunătă
țirea conținutului hotărâ
rilor.

— Aveți un exemplu ?
— Am dezbătut în conr- 

silîu taxele pentru pășu- 
nat pe acest an. Primăria 
a venit cu unele propo- 
neri de sume pe cap de 
animai. Consilierii le-au 
analizat pe fiecare în par
te și le-au corectat în fnne- 
ție de calitatea pășunii,- 
suprafața fiecărui sat ș.a. 
în final a ieșit o. hotărâre 
foarte bună.

TRAIAN BONDOR

Au apărut, în anii din 
urmă, ca ciupercile du
pă ploaie, baruri, câr
ciumi, cafenele la toate 
colțurile de stradă, pe la 
mezanine, subsoluri sau 
scări și intrânduri de 
blocuri. Chiar și în u- 
nele cliichinețe, altădată 
adăposturi ale paznicilor. 
Una dintre acestea este 
situată în Deva, pe stra

„Miorița"
.Rămânem la convinge- 
a că revista „Miorița" 
etnografie și folclor este 
realizare de excepție, 

ti ales că a atins al trei- 
i an de existență. Și 
, mai ales, că reuneș- 
in paginile sale studii 
specialitate de mare 

ifunzime, foto-documen- 
care vorbesc semnifi- 
iv despre fenomenul 
cloric hunedorean, dar 
articole abordând da
nii adiacente, care au 
luențat creația popu- 
ă românească.
Jltimul număr al revis- 

ce apare semestrial, 
este editată de Inspec- 
atul pentru Cultură și 
itrul Județean al Crea- 
i Populare JTunedoa- 

prin grija unui fin 
cetătar și a unul mare 
lei — Mureel

Puțină decență, domnilor
da Eminescu, la intrarea 
în incinta fostei secții de 
mobilă. Aproape de cimi
tir și de biserica în care 
duminică de duminică se 
oficiază slujbele reli
gioase. In vreme ce bat 
clopotele, în vreme ce se 
fac rugăciuni, într-o

— revistă de etnografie
Lapteș, se deschide cu o 
suită, de fotografii color 
și alb-negru despre Ținu
tul Pădurenilor, fotogra
fii puse la dispoziție de 
cercetătorii Doina Das- 
călu și Rusalin Ișfănoni, 
de la Muzeul Satului din 
București. Fotografiile re
dau locuitorii satului Bă
trâna in drum spre ța
rină pentru stropirea hol
delor cu apă sfințită; Ne- 
dee la Bătrâna; Biserica- 
monument istoric din 
Strei; Aurica Bobora din 
satul Ilășdău (TapUțaj țe- 
sând la război. Dar și res
tul fotografiilor-document, 
din cuprinsul revistei, 
sunt extrem de revela
toare.

Vn articol Interesant 
este semnat, în deschide
re, de prof. Marcel Lap
teș, ee aborcteaaâ tema 

atmosferă de reculegere 
și meditație, la bomba 
din vecini muzica este 
dată la maxim.

Se va spune că nu 
toată lumea merge la bi
serică, fiindcă nu toți 
sunt credincioși, că-i de
mocrație și fiecare își

„Reconsiderarea țăranu
lui român". Am reținut 
finalul său, un citat din 
Vasile Golâiș • „Educa- 
țiunea e pregătirea indi
vidului pentru serviciul 
comunității și gândul so
lidarității trebuie să pă
trundă sufletul tuturor, 
înlocuind dihonia dintre 
noi, fiindcă la căpătâiul 
mamei bolnavei, toți co
piii trebuie să simtă ceea 
co ii leagă prin nașterea 
tor șt să lepede de la sine 
tot ce-i desparte".

Prof. Maria Razba este 
autoare: studiului „O va
loroasă colecție de folclor" 
— „Chestionarul istoric" 
de Nicolae Densușianu, iar 
prof. Cornel Bogariu este 
prezent ett studiml „Struc
turi tipice și atipice ale 
colindei în spațiul fol
cloric hunedorean*.  De- 

petrece * duminica așa * 
cum găsește de cuviin- » 
ță. De acord. Numai că » 
la ceasurile dimineții și ț 
pe parcursul orelor de I 
rugăciune, duminicile și ț 
în zilele de sărbătoare^ | 
ar trebui respectată li- f 
niștea. Ar fi un prim » 
semn de civilizație, de l 
respect față de semeni 1 
și credință. (V.A.)

și folclor
spre „încununarea Boului" 
vorbește intr-un articol 
prof. Constandin Clemen
te. Un moment din lÂața 
omului și a comunității 
satului îl constituie „în
mormântarea la pijdu- 
reni", articol semnat de 
cercetătoarea Doina Das- 
călu Ișfănoni, de la Mu
zeul satului București. 
Alte articole abordează 
teme ca: „Tradiție și mo
dernitate în ținutul mo- 
mârlanilor" (Ioachim La- 
zăr, Muzeul Județean), 
„Drănțitul — un meșteșug 
viguros în Bucovina" (Ru
salin Ișfănoni) ș.a. Și mai 
menționăm că revista este 
tehnoredactată compute
rizat și tipărită cu spri
jinul S.C. PeUdava S.A. 
Deva în condiții grafice 
deosebite.

MINEL BODEA

MULT
Cadrele didactice și ele

vii Școlii Generale Certej, 
prin intermediul dnei prof. 
Valeria Blaj, mulțumesc 
celor care s-au interesat 
să asigure în acest an sco-

Castelul PACLIȘA Foto: IOAN ANDRUS

U M I R I
Iar cel mai bun transport 
cu autobuzul pe ruta Deva 
— Vărmaga. Mulțumirile»» 
le alătură și urări de bine 
pentru cei care i-au aju
tat. (V.R.)
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VANZAR1 —
CUMPĂRĂRI

• Cumpăr frigider folo-
1 sit, bine întreținut Tel. 

815729
(grt)

o Vând casă, grădină, 
comuna Hărău, nr. 132, 

' Mesaroș Elena.
(5892)

i • Vând urgent teren in
travilan la Cristur. Relații 
tei. 671G76, 16—22.

(5895)
• Vând apartament 2 

camere decomandate. De-
! va, Gojdu, zona pompieri. 
Inf. tel. 212464, după ora 

1 18. (6198)
• Vând urgent aparta- 

, ment 2 camere, central,
bloc cărămidă, et. 1, gaz, 

' telefon, zonă liniștită. Inf. 
' tel. 056/150702. orele 17—

22. (M.P.)
• Vând tractor Univer

sal 445 L, după RK. Ve
lei. nr. 43, familia Henț, 
25 000 000, negociabil.

(5900)
• V ând casă, curte, gră

dină. Săulești, informații 
tei. 229532. (5898)

« Vând apartament dauă 
camere. 22 Decembrie, bl. 
42, etaj 4. tel. 627957.

(4803)

• Vând casă la țară mo
bilată, cu anexe, grădină,

. fântână, sau schimb cu a- 

. partament Deva. Telefon 
612795. (4809)

• Vând grădină cu fân 
■ șl prune, suprafața 0.84 ha 
și țuică. Tel. 054/612795.

(4806)

, • Vând casă două ca
rtiere, dependințe mari, 

igaz, garaj, str. Călugăreai, 
iw. G3, te1 613927 șl Bu
curești, 2503578. (4804)

• Vând apartament două
camere decomandate. Mi
cro 15. bl. 66/105. (4805)
• Vând Ford Sierra Com

bi înmatriculat, preț 3 500 
DM sau lei. Tel. 226278.

(4811)
• Vând apartament două

camere, lângă Astoria. Tel. 
620327. (4808)

• Vând Toyota Iliace 
8 plus 1 locuri, preț 3 500 
DM sau lei. Tel. 226278.

(4810)

• Vând canapea și 2 fo
tolii pluș și cuier stejar. 
Tel. 218686. (4812)

• Vând autocamion Sa- 
viem 7,5 tone, 1900 DM. 
Deva, str. Horea, 54.

(4813)

• Vând frigider ARTI0
240 1 și congelator ARTI0, 
tel. 218686. (4812)

• Vând moară cu cio
cane și vinci, 5 tone. Tel. 
225627. (4814)

• Vând teren agricol la
Reia, Hațeg. Informații 
Mureșan Alexandru, tel. 
641183. (5499)

•'Vând apartament două 
camere, Orăștie, Pricazu- 
lui, bloc 28, ap. 64, et 1. 
Tel. 647746, 647504.

(5500)

• Vând casă în Brad, 
str. Trandafirilor, nr. 19. 
Tel.' 650552, 641564.

(5501)

• Vând combină Slass,
2,8 m, cti. cabină, Orăștie, 
tel. 641500. (5402)

• Vând Ford Granada,
19.81, eventual talon, 1100 
DM, negociabil. Telefon 
651077. (4147)

• Vând casă week-end
cu livadă în satul Valea 
Poienii — fosta Băgara. 
Informații Deva, Dacia, bl. 
9, sc. II, ap. 15, după ora 
19. (grt.)

OFERTE 
DE SERVICII

• Efectuăm transport 8 
tone la cele mai avanta
joase prețuri. Telefoane 
220712 și 221750.

• Angajăm agșnțl pu
blicitari în toate județele 
țării. Program flexiblL 
Câștiguri nelimitate. In
formații la tel. 0G4/198262 ; 
064/199373.

(Fax)
• POSTURI NOI I Im

portator unic în județul 
Hunedoara caută 30 persoa
ne pentru a învăța: vân
zări, management, adminis
trație — cu normă întrea
gă. Șanse de promovare 
rapidă ! Sunați la: 615390, 
orele 11—17. (5915)
• Firma Luca Simar SRL

angajează vânzătoare cu 
aspect fizic plăcut și ex
periență în domeniu, la 
magazinul din Orăștie, str. 
Mureșului, bl. 14, sc. E, 
parter, Fentiu relații su
plimentare vă așteptăm în 
data de 28 Iunie 1997, în
tre orele 9—12 la adresa 
mal sus menționată sau 
la tel. 621075. (5902)

DIVERSE
• S.0. „Germisara" S.A. 

anunță scoaterea Ia con
curs a postului de conta
bil principal. Concursul va 
avea los în 9 Iulie 1997. 
Informații la sediul socie
tății, tel'. 648124.

PIERDERI
• Pierdut legitimație 

serviciu pe numele Rusn 
Daniel. O declar nulă.

(4199)
LICITAȚII

• S3 Herba SA Deva 
închiriază prin licitație ha
lă de producție în Deva, 
str. Zambilei, nr. 1 și spa
țiu comercial, Simeria, str.

Depozitelor, nr. 3. Licita
ția are loc în ziua de 16 
iulie 1997, ora 10, la se
diul societății, str. A. Vlal- 
cu, nr. 25. Informații- la 
tel. 216055. (8480)

DEGESE

• Gu nemărginită dure
re și profunde sentimente 
de regret, colegii de la 
Sucursala ASIT Deva a- 
duc un ultim omagiu ce
lei care a fost

RODICA PANTH.IE 
decedată fulgerător la nu
mai 30 ani.

Odihncască-se în pace ! 
(6505)

• Colectivul de mun
că al S.G. „Refracta
ra" S.A. Baru Mare 
este alături de fami
lia îndurerată, Panti- 
lie--Ioan, la pierderea 
fulgerătoare a fiicei 
lor

RODICA
la numai 30 de ani.

Lacrimi și flori pe 
mormântul ei ! Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace! (OP)

| AGENȚIILE DE PUBLICITATE I 
| „CUVÂNTUL LFBER" |
| Pentru a economisi timp și bani pu j 
I teți publica anunțuri de mică și mare pu-1
■ blicitate In ziarul nostru, apelând la agen-1
■ țiile publicitare din : j
| • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI |
■din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădireaI 
ITribunalului județean); — la chioșcul din! 
jCENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga I
■ rinwi „Comtim” ; — la chioșcul din CAR ■ 
ÎT/ERUL MICRO 15 (stația de
I ..Orizont*). ■

• Soția Elena, co
piii Mircea și Mirela 
anunță cu nemărginită 
durere trecerea în ne
ființă a seumpului și 
bunului sot si tată 
CONSTANTIN SAS 

din Ormindea, în vârstă 
de 53 ani. Dumnezeu 
să-l odihnească în pa
ce ! (5909)

I '
■ • HUNEDOARA. pe bdul Dacia 'tel I
■7/6926). j

. • BRAD, strada Republicii (tel I
1650968), la sediul S.C. „MERCUR*. | 
I • ORĂȘTIE. la chioșcul de lângă nur j 
■wtinn) „Palia". |

| • HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 I
I in spațiul secției foto). Telefoane : 770367 | 
j 770735. |
I Agențiile ziarului nostru asigură, la 
jtare rezonabile, publicarea cu mărim 5 
ivromptitudine a tuturor anunțurilor de 
Jmicd și mare publicitate.

S.C. INFOMIN S.A. DEVA

I

1

organizează, începând cu data dc 30 iunie 1 
1997, cursuri de inițiere în utilizarea calcula-1 
toarclor IBM—PC. I

Durata cursului este de 5 săptămâni. J 
Informații se pot obține la sediul firmei^ 

din strada 22 Decembrie 37/A sau la telcfoa- . 
nele 213915, 21471». (6168) .

ț ELECTROZI SUPERTIT FIN
i de 2,5, 3,25 și 4 m/m
î găsiți în orice cantități.

Relații la S.C. METALOTEX S.A. DEVA, 
țstr. 22 Decembrie, bl. 4, tel. 620714; 211854 

■ț si 626009. 
f

1
I 

rî«

ii

CONSIM DEVA
Piața Victoriei, 2/1 (IPII)

VA ®FERA
• curse regulate cm autocare modeme 

pentru : Germania, Franța, Olanda. Belgia, An- 
ț glia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia, 
| Austria. Elveția
• • asigurări medicale pentru străinătate
1 • închirieri de autocare pentru excursii
lin grup, interne și internaționale.
l Telefon 23 06 90. 
î

...are grijă 
de sănătatea 

plămânilor tăi !
, \ • « 4

Doctorul tău 
te poate ajuta.
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