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LIGA SINDICATELOR MINIERE VALEA JIULUI — ÎN FAȚA CONFERINȚEI DE ALEGERI

Sprijin pentru societățile ce 
angajează absolvenți

O NOUA GENERAȚIE DE LIDERI?
Greva din 10—20 iunie 

de la exploatările minie
re din Valea Jiului va 
aduce după sine o multi
tudine de efecte ; mai 
mult sau mai puțin vizi
bile, mai mult sau mai 
puțin pozitive. în mod 
cert unui din aceste efec
te va fi schimbarea de 
gardă sindicală, atât la 
nivel de întreprinderi cât 
și la nivelul Ligii.

Generația „baricadelor", 
a lui „Vulcan 90“, care 
l-a scos în față pe Miron 
Gozma, va trebui în mod 
aproape sigur să predea 
ștafeta celor veni ți pe 
valul lui „iunie 97“.'

Intr-un fel e un pro
ces normal și natural. 
Orice funcție de acest gen 
implică uzură morală a 
imaginii publice, și chiar 
uzură fizică. Pc de altă 
parte, unii dintre lideri 
au pierdut efectiv contac
tul cu cei ale căror in

terese trebuiau să le a - 
pere. Amețiți de înălți
mea funcției, avizi de pu
tere și îmbogățire, tre- 
zindu-se brusc în fața 
faptului inedit de a avea 
puteri ți posibilități la 
care nici cu gândul nu 
gândeau, au căzut în in
fatuare și grandomanie. 
„Oamenii de rând", cei 
care de fapt i-au pus 
acolo unde au ajuns, se 
aflau undeva departe, 
jos. Cabane, mașini de 
lux, ieșiri pc te miri un
de, pocher pe milioa
ne, toate astea li se pă
reau normale și de drept. 
S-a dovedit încă o dată 
că banii și puterea per
vertesc caracterele slabe. 
Cei cinstiți ori s-au re
tras scârbiți, ori au stat 
sau au fost ținuți deo
parte. Greșeala cca mare 
îi aparține lui Mlfbn 
Cozma. Atins și el de 
bolile aerului taro al înăl

r ' ---

țimilor, s_a complăcut 
în a fi înconjurat doar 
de șicofanți și de „yes- 
meni“ pe care i-a pro
tejat cu puterea „mitu
lui" său, atunci când 
oamenii au vrut să le sară 
„la beregată". Responsa
bilii cu gâdilatul orgo
liului s_au dovedit însă 
mai mult decât inutili 
atunci când a fost vorba 
de acțiune, de lucruri 
adevărate (vezi pierderea 
alegerilor, înhumarea Ia 
căruța fără cai a PDSR 
etc). Mai mult, după 
arestare, „sprijinul" pe 
care Cozma l-a primit de 
la cei pe care i-a făcut 
„oameni" a fost ca și cel 
primit de spânzurat din 
partea funiei. „Băieții" 
erau mult prea preocupați 
de lupta pentru ocuparea 
locului lăsat liber. Vulne
rabili Ia șantajele de tot 
felul și din toate părți
le, nu au mai avut pu
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terea să-și apere oame
nii. Lipsiți de charisma 
Iul Miron Gozma, nu au 
mai avut curajul de a 
ieși în față. Putreziciu- ! 
nea și impotența au fost 
principalele boli de care 
suferea Liga și princi- ' 
palele motive sare i-au 
scos pe oameni în stra- • 
dă. Acun» majoritatea a- 
cestor pseudolideri vor ■ 
părăsi scena. „Cameleo
nii", cei care vor fi știut 
dintotdeauna să-și schim
be la timp culoarea, vor 
supraviețui probabil. Vor 
merge mai departe șl cel 
care s-au zbătut și bătut 
cu adevărat pentru se
menii lor.

Ce aduce în schimb 
„generația 97“? în pri - 
mu] rând un lider de o- 
pinie : Romeo Beja. Un
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(Continuare în pag. a 2-a)

Luni la prânz, Ia sediul 
DMPS Hunedoara —- De
va, a avut loc o întâlnire 
între dl Dorin Nicola Pâr- 
vu, secretar de stat la 
Departamentul Forță de 
Muncă și Șomaj, din ca
drul Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale, și 
presa hunedoreană. Su
biectul principal al discu
țiilor s-a axat pe proble
ma concedierilor și pre- 
concedierilor în societăți
le comerciale unde se a- 
plică Ordonanța nr. 9/ 
1997. Aplicarea recentei 
ordonanțe impune, în 
prealabil, un studiu în 
societățile comerciale rea
lizat în prezent de către 
expert. americani care 
deja s_au deplasat în mai 
multe județe unde au a- 
vut loc concedieri colec
tive. De asemenea, în- 
tr-o perioadă scurtă de 
timp, se va înființa un 
Centru regional de forma
re profesională la Petro
șani (unul dintre eele șase 
care vor funcționa la ni
vel național), unde s_a 
rezolvat deja spațiul pen
tru sediu, iar finanțarea 
acestui centru se face din 
fonduri provenite de Ia 
Banca Mondială.

Un punct important al 
întâlnirii de luni I_a re
prezentat și dezbaterea 
prevederilor Ordonanței de 
urgență adoptate de Exe
cutiv la finele săptămânii 
trecute. Potrivit noilor 
reglementări, se acordă o 
serie de facilități persoa
nelor fizice și juridice care 
angajează absolvenți de 
orice formă de învăță
mânt. Angajatorii vor 
primi de ța buget 70 la 
sută din salariul net de 
încadrare, pe O perioadă 
de 12 luni, cu condiția ca 
durata contractului, indi

vidual să nu fie mai mică 
de trei ani. In situația 
în care absolventul. este o 
persoană handicapată, sa
lariul angajatului va fi 
subvenționat pe o peri
oadă de 18 luni, cu a- 
ceeașt condiție a menți
nerii persoanei trei ani. 
Totodată, prin ordonanța 
de sâmbătă, 28. 06. 1997, 
s_a modificat și Legea nr, 
1 în sensul că din fondul 
de șomaj se poate plăti 
și recalificarea absolven
ților, dacă în perioada 
de trei ani se impune a- 
cest lucru. Ideea de bază 
a ultimelor acte norma
tive, s-a mai subliniat de 
către secretarul de stat, 
Dorin Nicolae Pîrvu, este 
aceea de a sprijini patro
natul pentru integrarea în 
muncă a tinerilor absol
venți pentru a exista cât 
mai puțini șomeri din rân
dul absolvenților. Intrai 
perioadă scurtă de timp, 
se va înființa și Inspecția 
Muncii, care va contro
la munca la negru, în
trucât sunt foarte multe 
situații când salariaț.ilor 
nu li se întocmesc cărți 
de muncă sau nu li se 
plătesc banii reținuți pen
tru fondul de șomaj.

Prin aceste măsuri cât 
și prin alte câteva acte 
normative care sunt în 
atenția Departamentului 
Forță de Muncă și Șo
maj din cadrul Ministe
rului Muncii șl Protecției 
Sociale se speră la o îm
bunătățire considerabilă a 
situației persoanelor care 
sunt afectate de restruc
turarea economico — so
cială sau a absolvenților 
oricărui tip de școală — 
s-a mai precizat în cadrul 
întâlnirii de luni.

CORNEL POENAR
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• Marea greșeală a • 
lui Dumnezeu constă » 

i în faptul că a creat * 
iomul, fără să con- * 

sulte un psiholog, un | 
psihiatru șî un procu- ?

» Un călduros salut — „NOROC HUN”. ’
Foto: ANTON SOCAC-t

0 manifestare științifică de prestigiu privind 
noutățile in diagnosticarea astmului bronșic
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Hotărârea nr. 9/21. 01. 1997 a Con
siliului local Deva stabilește o taxă nouă» 
destinată înfrumusețării orașului. Am 
na! scris la timpul potrivit despre 
această hotărâre. Revenim cu clemen
te informaționale noL

Asociațiile de locatari, societățile 
comerciale, regiile autonome, institu- 

j. țllle bancare, SE3 șl sucursala feoto 
ț de pe raza municipiului aa obligația,

> »
potrivit hotărârii mai sus citate, 
caseze această taxă de la populație, 
respectiv de la fiecare salariat.

Sumele încasate se depun în eon- 
245102204374393, deschis la Trezore- 

Dcva.
Locuitorii care nu fac parte din

asociațiile de locatari și nu sunt nîcl 
în situația de salariat achită această 
taxă la casieria Primăriei municipiu
lui. Deva.

să in

tui 
ria
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Organizat de Institutul 
-Național de Pneumoftizio- 
logie Marius Nasta" și 
Societatea Română de Pne- 
umoftiziologie, Filiala ju
dețului Hunedoara, sim
pozionul care s-a desfășu
rat vineri la Casa de cul
tură din Deva cu tema 
„Actualități în diagnosticul 
și tratamentul astmului 
bronșic cronic și bronho- 
pneumopatiei obstructive 
cronice" a avut scopul de 
a informa medicii prezenți 
■asupra noutăților în dome
niul astmului bronșic și 
BPOC, boli cu o importan
ță deosebită în regiune.

Amintim câteva dintre 
materialele prezentate: 
„Astmul bronșic cronic — 
bronhopneumopatie ob- 
structivă cronică : epidemi- 

.ologie și elemente de di
ferențiere" (dr. Nicoleta 
Bîscă și dr. Ioan Petrui); 
„Management în astmul 
bronșic cronic și BPOC — 
generalități" (dr. Greta Pă
un); „Principii terapeutice 
— în astmul bronșic cro
nic și BPOC. Particula
rități la copil" (dr. Irina 
Strîmbu și dr. Nicoleta 
Bîscă); „Tratamentul infla- 
mației bronșice cu fluni- 
solide pe cale inhalatorie" 
(dr. Nicoleta Bîscă); „Anti- 
colinergicele în tratamen
tul astmului bronșic și 
BPOG" (dr. Ruxandra Ul- 
meanu); „Particularități ale

astmului bronșic la copil" 
(dr. Nicdleta Bîscă).

Despre rezultatele trata
mentului acestor afecțiuni 
cu Bcrotec 100 și 200, Ditcc. 
Mucosolvan, Atrovent, Bc-

LA DEVA

rodual au mal prezentat 
comunicări dr. Anca Ma
cri, dr. Florin Mihălțan, 
prof, dr Emil Corlan.

„Motivele alegerii acestei 
teme — spunea dr. loan 
Dorin Petrui, președintele 
Filialei județene Hunedoara 
a Societății Române de 
Pncumoffiziologie — sunt

mai multe. Pc de o parte, 
în plan științific, tema este 
de actualitate. In întreaga 
lume se tinde spre o abor
dare unitară, fiind necesa
ră cunoașterea și aplicarea 
inctodologiei internaționa
le de diagnostic și trata
ment, existând mijloace te
rapeutice eficiente care ne
cesită o utilizare corectă. 
Pe de altă parte, simpo
zionul este organizat la 
Deva pentru că județul 
Hunedoara este o zonă in
tens poluată atmosferio cât 
și la unele iocuri de mun-

(Continuare în pag. a 2-a)

I CURSUL VALUTAR I
! 1 IULIE |

cotafii ale societăților bancare autorizate sfl efeo- 
tueze operațiuni pe p’ața valutară. Prezenta listă

•
♦

I dolar SUA — 7038 lei I
4032 Ici1 marcă germană

• 100 yeni laponezi 6118 lei
• 1 liră sterlina — 11726 Ici
• 1 franc elvețian 4806 lei
• 1 franc francez — 1196 lei 1
• 100 lire italiene — 414 Ici |

Cursurile incluse în aceasta lista au la bază 1

nu implică obligativitatea utilizării cursurilor tn ■ 
tranzacții efective ăe schimb valutar jj înregistrări | 
contabile. i

,' -I I-1 • • hi.
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NOTE MOTE NOTE O manifestare științifică
AGLOMERAȚIE

Lucrătorii Circumscrip
ției financiare și Trezore
riei din Hațeg își desfă
șoară activitatea de birou 
in patru încăperi nu prea 
spațioase. De aceea, func
ționarele lucrează câte 
două la o masă, iar do
sarele sunt cocoțate pe 
dulapuri sau așezate pe 
dușumea. Dacă intră în- 
tr_un birou un om din 
afara instituției — și 
atât la circă, cât și la 
tezaur vin mulți cetățeni 
cu cele mai diverse tre _ 
buri — își găsește cu greu 
un loc unde să se așeze. 
Dl Vaier Ungur, condu
cătorul instituției, ne spu
nea că problema spațiu - 
lui se va rezolva odată 
cu darea în exploatare a 
noului ‘•tdiv a] Primăriei 
și Cons:.iului local oră
șenesc. Ni’nrzi că aici 
lucrările d ; construcție 
merg lent întrucât nu 
prea sunt ram și aceș
tia via de la bugetul de 
stat cu târâita (Tr. B.).

ÎN DERIVAȚIE

Dl. Ioachim Truță din 
Deva (str. Crișan, nr. 31/ 
A) ne trimite o scrisoare 
in care ne comunică fap
tul că telefonul dlui — 
cu nr. 622993 — este
cuplat în derivație cu a- 
paratul altui cetățean. 
Domnia sa este scutit, 
conform Legii 44, de pla
ta abonamentului, su
portând doar contravaloa
rea impulsurilor consu
mate. Fiind singur acasă 
și având 74 de ani, și-a 
restrâns drastic convor
birile telefonice. Practic, 
din 12 dec. 1996, n_a mai 
dat nici un telefon de la 
aparatul dumnealui. Cu 
toate acestea a fost o-

O nouă generație de lideri?
(Urmare din pag I)

lider suspectat că ar fi 
organizat de mult timp și 
foarte bine „greva spon
tană". Suspectat de ase
menea de a fi „căzut la 
pace" cu puterea fără ști
rea și pe la spatele cole
gilor din Comitetul de 
Grevă. Oricum ar fi, a- 
pariția lui este simptoma
tică pentru schimbarea 
de vremuri și mentalități. 
Trecerea de la lupta de 
stradă la protestul pașnic, 
de la agresivitatea ver
bală și bătaia cu pumnul 
în masă ale lui Miron 
Cozma la răbdarea și dis
ponibilitatea pentru ne
gocieri a lui Romeo Beja 
sunt dovez concludente.

în afară de Beja, Co
mitetul de Grevă are o 
componență eterogenă. Ca 
întotdeauna, furtunile scot 

bligat de Romtelecom la 
plata a 760 lei în ianu
arie, în februarie la 200 
lei, în martie la 4150 lei, 
în aprilie la 1200 lei, iar 
în mai la 7500 lei.

Dl. I. T. se declară to
tal nemulțumit de această 
situație. Dar dacă domnia 
sa are telefonul în de
rivație... Chiar dacă dum
nealui n-a vorbit la te
lefon, o fi făcut-o deri
vatul. In acest caz, Rom
telecom nu are cum in
terveni. (Tr. B.).

PERICOLUL 
DE PE ȘOSEA

Pe distanța Deva — 
Simeria și retur circulă 
multe autobuze — ale 
societăților de stat și par
ticulare —, care asigură 
o legătură rapidă între 
cele două localități. Prin
tre acestea se numără și 
o arătare ce, parcă, a 
scăpat din cimitirul ma
șinilor auto. Are vopseaua 
exterioară scorojită, cră
pată peste tot, înăuntru 
scaunele au mușamaua 
ruptă, podeaua prezintă 
numeroase denivelări. în 
mers autobuzul scârțâie 
din toate încheieturile, 
trosnește de parcă stă să 
se desfacă în bucăți. Am 
avut ocazia să circul cu 
asemenea hârb și l-am în
trebat pe omul ce rupea 
bilete la urcare al cui 
este. Mi-a răspuns:

— Al meu.
Când am coborât am 

răsuflat ușurat că am scă
pat cu hine. Tot a_ 
tunci m-am întrebat oare 
cine a autorizat — dacă 
a făcut_o cineva — ca 
asemenea mijloc de trans
port — adevărat pericol 
pentru circulația publică 
și pentru călători — să 
circule pe șosele? (Tr. B.).

la mal și mizerii și va
lori. Deocamdată, Con
siliul de coordonare și 
Comitetul de Grevă con
lucrează în dulce armonie. 
Chiar dacă uneori discu
țiile pot fi audiate din 
stradă. Președintele inte
rimar, mult hulitul domn 
Iorga, a fost silit să 
demisioneze și acum „sare 
la bătaie" cu dezvăluiri 
fulminante, zice domnia 
sa. La mine apele sunt 
tulburi. Se cer alegeri 
anticipate, se fac mane
vre și contramanevre mai 
mult sau mai puțin mur
dare, se creează lobby-uri 
și grupuri de presiune. Una 
peste alta, pe 5 iulie când 
s-a liotă rât că va avea loc 
Conferința Ligii însoțită de 
alegeri ne așteptăm să 
vedem și să auzim chestii 
mai mult decât intere
sante.

[AFLĂM DFjI POLIȚIE | )

Și-a supus poftelor 
animalice propria fiică
Alcoolul consumat în 

exces îl împinge pe om la 
multa fărădelegi. Alături de 
crimă, cea mai abjectă 
dintre acestea ni se parc 
întreținerea de relații se
xuale cu propria fiică.

O asemenea fărădelege 
a săvârșit-o, în ziua de 28 
iunie, Petru Darie, din 
Ghelari, muncitor necali
ficat la exploatarea mi
nieră din localitate, în 
vârstă de 39 de ani.

Cu dreptate ți adevăr despre mineri, munca și viața Ier (II)
Minerul aprinse o țiga

ră, după care reluă:
— Se zice că minerii 

sunt bețivi. Nu-i adevă
rat. Nu beau mai mult 
ca alții. Cum ies frânți 
de oboseală din fundul 
pământului, le ajung câ
teva sute de grame de 
tărie că îi termină. Dar 
să știți că eu îmi explic 
treaba asta cu băutura.

— în ce fel?
— Minerul intră in șut 

cu inima tremurând fiind
că știe ce îl așteaptă a_ 
colo. Ei bine, când iese 
are inima și mintea pline 
de bucurie că a scăpat, că 
vede iarăși lumina soa - 
relui. Rău este altceva, 
domnule, că pe mineri îl 
îndeamnă și—i cheamă la 
băutură alții, nemineri. Și 
mai rău e că, alături de 
mineri, beau și nevestele 
lor. Minerul are o mun
că grea, plină de primej
dii și, în acest caz, so
ția ar trebui — și de 
fapt este — capul fami
liei. Ea ar trebui să ai

*
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6,00 România: ora 6 fix!; 
8,35 Un bunic fericii (s) ; 
9,05 Misterele S.P. (r); 10,05 
Videolexicon; 11,40 Orizon
turi culturale; 1205 Seicul 
(r); 14,10 Muzica pentru
toți ; 14,35 TVR lași ; 15,00 
TVR Cluj-N.; 16,00 De la 
o zi la alta ; 17,10 Viața 
școlii; 17,40 Magazin spor
tiv; 18,05 Reflector; 18,35 
Desene animate; 19,05 Lupii 
aerului (s); 20,00 Jurnal ; 
21,00 Bolwieser (film — 
Germania '77); 23,25 Uni
versul cunoașterii; 025 Stu
dioul șlagărelor; 1,00 Tn 
Top! (f. portret).

După un consum de 
alcool capabil să-l trans
forme pe un om în bes
tie, a întreținut relații 
sexuale cu fiica sa, de 
13 anî, elevă la școala 
din localitate.

Reținut pentru asemenea 
faptă abominabilă, de 
Poliția din Ghelari, Pe
tru Darie va fi prezentat 
Parchetului pentru emite
rea mandatului de aresta
re. (I.C.Ju 

bă grijă de copii, de casă, 
de bani. Multe, însă, 
abdică de la treaba asta 
și se dedau la pahar.

— Așa se explică de ce 
în Valea Jiului sunt 
multe scandaluri, furturi, 
tâlhării, violuri.

— Da, dar minerii sunt 
vinovați numai pentru 
scandaluri. Celelalte nu 
ei le fac, ci tot felul de 
venetici în Vale, neînca
drați nicăieri, pierde va
ră. Căci minerul — vă 
spun sincer — este mân
dru de acest titlu și prea 
demn să dea în cap alto
ra, să fure și să violeze 
ș.a. De fapt, să știți că 
pe autorii faptelor de care 
vorbeați nu-i primesc, îi 
exclud dintre ei.

— însă, asta trebuie s-o 
recunoașteți, printre cei ce 
cad sub incidența legii se 
numără și fiii de mineri.

— Este adevărat. Copiii 
— creșterea și educarea 
lor — cade, îi principal, 
în sarcina mamelor, iar 
unele dintre ele, cum am

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

dinara aventură a electri
cității (do); 9,00 Ora de
muzică; 10,00 Lumină din 
lumină (r); 13,05 Savan
nah (r); 14,35 America
sălbatică (do); 16,20 Secre 
iele nisipului (s); 17,15 Tri
buna partidelor parlamen
tare; 17,40 Seicul (serial);
18,30 Emisiune în limba 
maghiară; 20,00 Arte vi
zuale; 20,30 Ziua de 
mâine ; 22,05 TVM. Mesa
ger; 22,35 Misterele S.P. 
(s); 23,25 întâlnire la club.

[ANTENA 1)
6,30 Tele — Dimineața; 

9,50 Viața în trei (s); 10,30 
Iluzii (s); 11,20 Nash Brid

(Urmare din pag. I)

că, deci se constată o frec
vență crescută a astmului 
bronșic și a bronhopneu- 
mopatiei obstructive croni
ce".

Manifestarea științifică a 
dovedit, ca și altă dată, 
preocuparea specialiștilor 
din județ în acest domeniu, 
dorința de a se face auziți 
de către forurile compe
tente (menționăm că la a- 
ceastă importantă acțiune 
au participat ca invitați re
prezentanți ai Prefecturii, 
consiliilor județean și local 
Deva, Direcției Muncii și 
Protecției Sociale cât și 
ai massmedia) — pentru a-i 
sensibiliza privind acorda
rea unei atenții speciale a- 
cestui domen u. având în

zis, au alte ocupații. V-aș 
propune să revenim la 
veniturile minerilor. Sigur, 
în comparație cu alte ra
muri economice, ele sunt 
mari, dar știți dumnea
voastră ce prețuri sunt în 
piețele din Valea Jiului? 
Uite, chiar In zilele a- 
cestea de fierbere (e vor
ba de greva recentă —• 
n.n). kilu’ de cartofi se 
vinde cu 3000 — 3500 de 
iei, roșiile cu 8000, căp- 
șunele cu 12006 — 13000.
Deci, salariul — bun, este 
adevărat —• al minerilor 
se topește foarte repede.

— Minerii însă — iar 
acest fapt nemulțumește 
alte categorii de oameni — 
plătesc foarte puțin pen
tru energia electrică, de 
exemplu.

•— Uitați-vă care este 
treaba, Dintotdeauna mi
nerii din Valea Jiului a - 
veau dreptul să ducă a- 
casă capetele de bușteni 
rezultați din armarea în 
subteran și primeau o a- 
numită cantitate de căr

ges (r); 12,10 Sparks (s);
13,10 Comoara templieri
lor (s); 14,20 Lumină că
lăuzitoare (s); 15,05 Ulti
mele 5 minute (s); 16,50 
Iluzii (s); 17,40 Totul de 
spre guvern; 19,30 Alondra; 
(s); 20,30 Observator ;
21,30 Frații (dramă, Italia); 
23,15 Milionarii de la 
miezul nopții; 0,50 Kassan- 
dra (s).

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 MASH (s); 
10,30 Forța dragostei (s); 
11,15 Capcana timpului (s); 
12,55 Știri; 13,00 O victorie 
dublă (film — Italia); 14,45 
Tenis. Wimbledon (rez.) ; 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tâ

vedere că în prezent sec
țiile de specialitate ale Spi- 
tatului județean sunt mult 
prea modest dotate cu apa
ratură de diagnosticare, cu 
medicamente.

Inițiativa organizatorilor 
a fost susținută de către 
firma Boehringer Ingel
heim (companie multinați
onală ce activează în do
meniul farmaceutic), pen
tru a realiza la scară na
țională un program de 
training privind această 
patologie și de a înființa 
centre de diagnostic ți tra
tament în afecțiunile a- 
mintite.Compania oferă, de 
asemenea, medicilor și pa- 
cienților medicamente de 
prim rang pentru trata
mentul astmului bronșic și 
BPOC, ce acoperă toată 
paleta mijloacelor terapeu
tice modeme. (E.S.>

bune pentru gătii șl în
călzit. Ei bine, acum, că 
marea majoritate locuiesc 
în blocuri, sistemul res
pectiv nu mai este valabil 
De aceea a fost înlocuit cu 
reducerea prețului la ener
gie electric^ diferența 
fiind suportată de exploa
tările miniere.

— Adevărul este că fel 
blocuri se consumă enorm 
de mult curent electric.

— Da, fiindcă n-avem 
nici căldură și nici apă 
caldă. De altfel și apa 
rece se distribuie cp zgâr
cenie. Nu putem să în
ghețăm în case, să nu ne 
spălăm. Uite ce este, 
domnule, eu ți-an» spv 
tot ce ți-am spus din 
inimă. Dacă vrei să le 
scrii, scrie-le așa cum ți 
le-am zis eu și nu altfel.

Am promis.
— Rugăm presa să 

scrie despre noi, mine
rii, despre munca și via
ța noastră numai cu a_ 
devăr și cu dreptate.

TRAIAN BONDOR

năr și neliniștit (s); 17,30
Război în viitor (s); 10,15 
Sport la minut ; 18,35 Cine 
este -ful? (s); 19,00 Știi
și câștigi! ; 19,30 Știri ; 
20,05 Secretele din Lake 
Success (film SUA); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,30 
Față în față cu I. Șerbă- 
nescu; 0,30 Sport ta minul.

(DEVASATt)

7,00 — 13,00 ReMri; 
17,00 Dulce ispită (s); 10,00 
Desene animate; 18,30 O- 
mul viu (do); 19,00 Micile 
lecții (s); 19,30 Farmacia
de gardă (s); 20,00 Ade
vărul și numai adevărnil 
(film); 21,30 Mica jvwgta 

|; 22,30 Mămica polițist 
(s); 23,00 Viața alături
de Claude (film); 0,30 Se
rial erotic; 1,30 Videotext.

■ ■ • -
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I ÎN CURÂND O CERTITUDINE: I 

I 
I 
I

! Dacia va fuziona cu FAVIOR și
Inoua echipă va fi FOTBAL CLUBj

I
I

I

I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

I 
I 
I

DACIA ORĂȘTIE
Imediat după încheierea Campiona

tului Diviziei C — faza județeană, con
ducerile Asociației sportive Dacia Orăș- 
tie ți A.S. Favior Orăștie, având in ve
dere posibilitățile financiare și materiale 
reduse ale celor două cluburi, care au 
infhiențat negativ întreaga activitate de 
pregătire și participare, îndeosebi la 
meciurile din deplasare, precum și în
tărirea valorică a loturilor de jucători 
ți ca urmare scăderea calității presta
țiilor celor 2 cunoscute formații de fot
bal din Orăștie, au luat în discuție pro
punerea (venită din 
echipei Favior) de 
două echipe.

Ața se face că în 
adunarea generală a Asociației sportive 
Diaoda Orăștie, secția de fotbal și a 
Consiliului de administrație al S.C. Fa
vior au hotărât fuzionarea Daciei Orăș
tie cu Favior Orăștie, urmând ca noua 
echipă unificată să poarte denumirea 
de „FOTBAL CLUB DACIA ORĂȘTIE" 
După analiza amănunțită a celor două 
lotur de jucători, cele două cluburi au 
stabilit listele cu jucătorii reținuți pen
tru formarea noului Iot.

partea conducerii 
fuzionare a celor

ziua de 10 iunie,

statutului deConform, prevederilor 
funcționare și organizare a activității 
fotbalistice din România, a fost întoc
mită documentația necesară pentru fu
zionarea celor 2 formații și care au fost 
deja înaintate Asociației județene de 
fotbal, urmând ca aceasta să transmită 
și Federației Române de Fotbal noua 
denumire a echipei de fotbal — Fotbal 
Club Dacia Orăștie.

Fuzionarea celor două echipe din O- 
răștie a fost primită favorabil de cei 
mai mulți dintre oamenii de fotbal și 
iubitorii acestui sport din Orăștie și îm
prejurimi.. Din loturile echipelor se 
poate forma unul mai echilibrat valo
ric, capabil să reia lupta pentru atin
gerea unei dorințe mai vechi, ca și mu- _ 
nicipiul Orăștie să ajungă cu echipa sa ■ 
la promovare în Divizia B, acolo unde | 
nu cu mulți ani în urmă orașul a foști 
bine reprezentat Odată cu fuzionarea I 
se vor îmbunătăți și posibilitățile del
sprijinire financiară și materială a e-| 
chipei, va crește numărul spectatorilo: • 
la meciurile de pe teren, dar și al spon-l 
sorilor, care să fie mai aproape de fot-® 
bal, de clubul întregului oraș. I

Deva, se poate efectua rc- 
loto ANTON SOCAC1

norul Lucescu, Și tn afa
ra banilor, care trebuie 
să-i plătească dl Coposu, 
s-ar părea că Rapidul 
îl dă în locul italianului 
pe Târțău. Se întărește 
Rapidul, nu glumă 1 Pă
zea Steaua !

de gimnastică «Ic l.i ..Baia Sărată 
cuperarca fizică în ccic mai bune condiții.

=:

» ‘

6 încaseze (vreo 30 de mi
lioane de dolari).

Va fi amendat serios 
boxerul Tyson ?

I

I 
I

•i

I

!:

DIN ISTORIA TENISULUI DE CÂMP
Acest sport vine foarte de departe, primele 

consemnări pomenind de o formă asemănătoare în 
Grecia antică.

Grecii aduc jocul în Italia, in secolul al XV- 
lea, numindu-se, de atunci, „giocco della palia". 
Din Italia, tenisul ajunge în Spania, unde bascii îl 
numesc „pelota”. Cu toate acestea, se consideră că 
la originea acestui sport stă „jeu de paume" (jocul 
cu palma), practicat in Franța secolului al Xll-lca. 
Trecând Canalul Mânecii, jocul este repede adop
tat de englezi, care în secolul al XV-lea îl numesc 
pentru prima dată „TENIS". La început, terenurile 
de joc aveau dimensiunile de 40 m lungime și 14 
m lățime, iar obiectul' cu care se lovea mingea era 
o paletă de lemn cu coadă 
fecționate din piele groasă 
sau nisip; abia tn secolul 
din cauciuc. In anul 1875 
până atunci se modifică, 
„lawn tenis”. In anul 1874 
dimensiunilor terenului, în

• are loc primul concurs la 
1900 premiera „Cupei Davis". In anul 1913 se în
ființează la Paris „Federația Internațională de Te
nis".

în țara noastră, jocul pătrunde prin anul 1889, 
când ia ființă la București clubul „Tenis raqucts". 
în anul 1908 are loc un concurs, la București, care 
este considerat primul campionat național mascu
lin, iar în anul 1922, România participă pentru pri
ma dată la „Cupa Davis". în anul 1929 ia ființă 
„Federația Română de Tenis”, care conduce acti
vitatea compctițională.

Se va scrie și vorbi 
mult despre deznodă
mântul meciului de box 
dintre 'Mike Tyson și E- 
vander Holyfield. Se știe 
că în repriza a IH-a Ty
son, enervat că nu îl iese 
nimic din ceea ce iar fi 
vrut in ring, l-a mușcat, 
succesiv, de ambele u- 
reciti pe Holyfield și ges
tul său, rău famat, l-a 
adus descalificarea' de 
dltre arbitrul Mills lane. 
Interesant este că antre
nând fui Holyfield — 
declarat învingător — a 
cerni «n examen psihia
tric pentru „mușcătorul" 
de urechi și o amendă 
ustHritoare, echivalentă 
cm suma ce ar trebui să

Al doilea italian în 
Giulești ?

Final șj la rugby

Venirea lui Lucescu la 
cârma Rapidului a creat 
o puternică efervescență 
în rândurile numeroșilor 
suporteri și susținători ai 
iubitei echipe de 
Podul Grand. Pe 
unele întăriri din 
pionatul intern, 
care și portarul Lobonț 
de la Corvinul și Lupu 
(Dinamo), se pare că a- 
lături de Mircea Rednic, 
adus și el de „afară", „il 
Luceou îl dorește in cen
trul liniei de atac și pe 
Maurizio Neri de la Bres
cia, jucător descoperit și 
promovat chiar de antre-

lângă 
lângă 
cam- 

printre

S-a încheiat campio
natul național șl la rugby. 
Cea de-a 
primei divizii 
iat cu o nouă 
ță a Farului 
ce a câștigat 
campioană a ediției 1996— 
1997, devansând pe Di
namo și Steaua. Echipele 

Petro- 
Lupeni 
locurile

80-a ediție a 
s-a înche- 

performan- 
Constanța, 
titlul de

noastre Știința 
șani și Minerul 
s-au clasat pe 
7 și, respectiv, 9.

Pagina realizata de
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O Cel mai greu luptă-ț 
tor participant la Jocu-5 
rile Olimpice a fost a-l 
mericanul Chris TaylorS 
(în ediția din 1972) cărei 
cântărea 191 
cerit atunej 
bronz.

© Atletul 
Paavo Nurmi deține un 
record de excepție: în 
trei ediții ale Jocurilor 
Olimpice (1920, 
1928), el a obținut 
medalii (9 de aur și 
argint).

© Cel mai lung 
de tenis de masă s-a 
putat la 
1978, la 
(S.U.A.), 
Price și 
întâlnirea 
132 de ore și 31 de mi-; 
nute. <

© înotătoarea 1 
nelia Ender, din Germa-; 
ma, a stabilit în cariera' 
sa 23 de recorduri mon-! 
diale și a cucerit opt; 
medalii olimpice la edi-' 
țiile din 1972 și 1976. !

< 
întâmplarea — Sfânta întâmplare! — a făcut!1 

ca în tinerețe să fac o școală de planorism, să pi- 4 
lotez un aparat de zbor — fără 
greu decât acrul.

Istoria planorismului începe în 1890, când in-J 
ginerul german Otto Lillienthal inventează, con-!1 
struiește și zboară cu acest miraculos aparat dej! 
zbor aproape 2600 de zboruri.

în anul 1909, Aurel Vlaicu construiește un pla-J 
nor cu care zboară în împrejurimile Devei. în a- ■ 
celași an va fi construit în țara noastră și primul! 
planor biplan. de către Henry August. ;

Inginerul Radu 
struiește lin planor 
I la primul concurs

Planorismul, ca

scurtă. Mingile erau con- 
și umplute cu pietricele 
al XIX-lca apar mingile 

regulamentul existent 
iar jocul se numește 

se hotărăște modificarea 
același an (la 9 iunie/, 

Wimbledon, iar în anul

t
UMOR

© După disputarea u- 
nui meci de fotbal, an
trenorul unei cunoscute 
echipe își convoacă ju
cătorii :

— Vasile, zice el, a- 
dresandu-se . unuia din
tre ei, astăzi n-ai jucat 
rău. Iar tu, Liviule, ai 
fost pur și simplu 
nerecunoscut... în ce 
privește pe tine, 
cred că ai fost străluci
tor, '-numai că nu mi-e 
clar pentru care echipă 
jucai I

© Iritat de aerele pc 
care și le dădea fiul u- 
nui lord, față de un in
structor de la vestita 
școală de echitație de la 
Cambridge, acesta din 
urmă îl întreabă :

— Ati călărit vreodată?
— Nu, niciodată — 

răspunde disprețuitor tâ
nărul

— Binp. Atunci veți 
primi un cal ce n-a fost 
călărit niciodată. în 
cest fel, șansele vor 
veni egale...

CONSTRUCȚII
< Cel mai mare 

chitate, cu tribune pentru 80—100 OOO 
de spectatori, rămâne „Colosseum", su
pranumit „Circus Maximus". El găzduia 
întreceri de bige și cvndrige, precum și 
lupte de gladiatori.

+ Cel mai mare stadion din timpu
rile noastre este „Maracana" din Rio de 
Janeiro (Brazilia), care poate găzdui 
peste 220 000 de oameni. El a fost inau
gurat în anul 1950, cu ocazia finalei 
Campionatului mondial de fotbal. - . își redescoperă

< în America de Sud există mai 
multe stadioane cu o capacitate de 120— 
150 000 de locuri. Le urmează, în ordine, 
stadionul din Glasgow (Scoția), cu 
135 000 locuri (pentru fotbal și rugby), 
„Non Camp“ de la Barcelona — cu 
132 000 locuri, și faimosul „Santiago 
Bernaben" din Madrid — cu 115 000 
locuri.

+ Celebre pentru Jocurile Olimpice 
ale căror festivități și întreceri le-au 
găzduit, au rămas în istoria sportului 
stadioanele olimpice de la Moscova 
(103 000), Los Angeles, Roma, Berlin și 
Wembley (100 000), Tokyo, Ciudad de 
Mexico, Miinchen, Montreal (80 000).

+ Poligoanele de tir excelează nu 
prin numărul spectatorilor, ci al liniilor 
de tragerte ți prin instalațiile fiecărei 
arene, uneori și cu circuite interne TV. 
In fruntea poligoanelor din întreaga lume 
se plasează cel din Moscova, cu 103 linii 
de tragere I
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MIRAJUL
întâmplarea

;!

I

kg. El a cu- 
medalia de

finlandez

1924,3.
124

3 de3:
• • meci®;

________dis-!«
20—26 august;!

Cherry Hill!;
între Danny! ■ 

ndy Nunes. •! 
lor a durat? ..... I 

I
Randy

ZBORULUI...

motor! — mai>
I

I
I
I
I

de 
te 

Gcor

a- 
cle-

■
i
■

I

Manicatide. în anul 1926, con-! 
cu care se clasează pe locul1 

de planorism din țara noastră !• 
sport, a inccput să fie praeti-;

cat în mod organizat în anul 1931, când Robert ■ 
Klambe, d'in Brașov, a efectuat câteva lansări dej 
pe dealurile din jur, cu scopul de a populariza a-' 
cest frumos sport în anul 1935 ia ființă la Sănpe-I 
tru (lângă Brașov) prima școală de zbor fără mo- ’ 
tor din România.

Astăzi, pe întregul teritoriu al țării s-au în-ji 
ființat numeroase aerocluburi și școli de zbor fără'] 
motor, Deva beneficiind de una dintre cele mai!1 
mari școli de zbor. 4

Prin practicarea acestui sport se dezvoltă un, 
organism sănătos, îndemânarea, reflexele, curajul,;

■
E VORBA — DE VOINȚA ;

+ Orb de la vârsta de 3 ani, egip-! 
teanul Taha Hussein ajunge profesor la! 
Universitatea din Cairo, scrie 40 de; 
cărți . ’
bru al mai multor academii și laureat [ 
al Premiului Nobel in 1960. J

< Tot ncvâzător, pianistul Imre Un-; 
gar nu i .' 1 . ‘ _
muzică, reluând seria concertelor în ță-ij 
rile Europei.

+ Deși surdo-mută, 
încrederea în 

dicându-se literaturii.

voința.
SPORTIVE
stadion din anti-

> 
i

i
I
■
■
■
i
i
i

ș

I
■

I

I

studii și literatură, devine mem-!;
■
■

M livvuzmur, piuu-ianix nmv vn.J 
renunță la pasiunea sa pentru*"

;!
Ilcllcn Keller;! 

sine, i -i!

+ Pianistului Witgenstein, care și-a‘L

I

■ 
care și-a-J 
accident,',; len.numi. • |pierdut brațul drept intr-un :

Ravel i-a dedicat un concert, așa-numi-; 
tul concert de pian pentru mâna stân-; 
gă, pe care artistul avea sâ-1 interpre-, 
teze cu multă măiestrie.

♦pună 
fonia

♦
urma 
ment 
încet 
ceva 
nirii și se dedică... picturii.

+ Aviatorul Gh. Bănciulcscu a con-ț 
tinuat să piloteze cu proteze la ambele" 
picioare, dovedindu-se capabil să con
ducă și automobilul !...

«, Beethoyen, surd, continua să corn-', 
simfonii de geniu (Pastorala. Sim-!;

' I
a 7-a, Simfonia a 9-a). ;
Isa Po, balerină rusă, orbește în i 
unui accident și în primul mo-! 
vrea să se sinucidă. Dar. încet,; 
își redescoperă dorința de a face 
care să-i dea sentimentul

■■
împli-J

a

I
Grupaj realizat de ILIE LEAIIU
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• SUSPENDAREA EXE
CUTĂRII PEDEPSEI — 
REVOCATA. Prin sen
tința penală 1038/10 10 
1995 a Judecătoriei Pe
troșani, Hîrleț Andrei din 
Bistrița Năsăud fusese 
condamnat la mai multe 
pedepse pentru infrac
țiunile de conducere pe 
drumurile publice a unui 
autoturism neînmatricu
lat, cu număr fals de în
matriculare și fără a po
seda permis de conduce
re. S-a dispus prin sen
tință să execute pedeapsa 
cea mai grea, de un an 
și patru luni închisoare.

Tot prin sentința res
pectivă, invocându-se ar
ticolul 86/1 și 86/2, din 
Godul Penal, s-a dispus 
suspendarea executării pe
depsei, sub supraveghere 
pe o perioadă de 3 ani și 
4 luni.

Andrei Hîrleț însă se

„Nimic nu-i mai u;or decât a înșela pe uh 
onest. Mult crede cine nu minte niciodată, și ■ 
sc încrede cine nu inșală niciodată*.

GRACIAS

CURIER JURIDIC

ÎN FLAGRANT

IDupă ce ba accidentat, 
Dorina a abandonat copilul

dar nu putem pricepe d». 
ce Dorina, după ce l-a» 
urcat în mașină și se in-1 
drepta spre spital, l-a a-1 
bandonat numai după
ai metri I

Nu s-a întors nici

Era cu puțin trecut de 
miezul zilei când, pe o 
stradă din Hunedoara, 
Elena Dorina Iacob, de 
27 de ani, din Deva, a 
accidentat cu autoturis
mul un copil de 9 ani. 
Este vorba de Anghel 
Gălătan, care s-a anga
jat în traversarea străzii 
în fugă și fără să se asi
gure.

O fi fost și copilul de 
vină în această treabă,

Hoți dc cai
Doi dintre hoții de cai 

despre care discutăm as
tăzi sunt din Jidvei, ju
dețul Alba. Ne referim la 
Grancea Herman, 
condamnat, și 
Bîrsan. Primul are 
de ani, iar 
Lângă ei a 
prian Petru 
Hunedoara.

fost 
Vasile 

27 
22. 
Ci- 
din

al doilea 
venit și 
Frățilă

Surpriza din bagaje
Leanca 

are 24 de ani. 
vreme în ur-

esteOctavian 
din Iași și 
Cu puțină 
mă, în timp ce se de
plasa de la Făget către 
casă, a făcut un popas la 
■Deva. în acest timp, po
lițiștii i-au verificat ba
gajele. Ei bine, surpriza

Spărgătorii de autoturisme au fost prinși
La Orăștie, 

cercetează în 
rest pe trei 
au comis pe 
cipiului cinci 
autoturisme, 
de 6 000 000 de lei a fost 
recuperat doar parțial.

politia îi 
stare de a- 
indivizi ce 
raza muni- 
spargeri de 
Prejudiciul

Barmane
Au fbst întocmite do

sare penale pentru două 
barmane din municipiu) 
Hunedoara. Ne referim 
la Dorina Postelnicu, de 
Ia „Trocadero" și Rodl-
ca Fărcășanu, de la bu-

ce ț 
parcurs câteva sute de| 
etri I
-..........................- 14

fața locului, nu a anun-1 
țat poliția. Ea a fost i-Ț 
dentificată de poliție în | 
urma sesizării părinților*  
lui Anghel. I * I *

unui * 
cei|.

.. . ___________ . I
care l-au vândut la Hu- * 
nedoara. Polițiștii i-au t 
depistat tot la Brad, în ’ 
timp ce ofereau spre vân- J, 
zare un alt cal și o că-î 
ruță furate din Ocolișu | 
Mare. Cercetările con- f 
tinuă. »

*

a fost că el transporta * 
dulciuri și produse cos-» 
metice a căror prove-1 
niență nu a putut-o jus-' 
tifica.

Ulterior, polițiștii 
veni au stabilit că 
nurile erau furate

Din gospodăria 
cetățean din Brad, 
trei au furat un cal pcî

de-f 
bu-» 

din-j, 
tr-un magazin din Făget. T

Cel mal „bătrân' din-*  
tre ei are 25 de ani și f 
se numește Cornel Ne-» 
grâu. De loc este din Hu- » 
nedoara. Vasile Almășan w 
are 22 de ani, iar Doru | 
Petru 21. Ultimii doi*  
sunt din Orăștle. |

• 
cu lipsă l
fetul „Parc", aparținând * 
de SG „Alieom-Corina" • 
SRL. I

Vinderea băuturilor al- J, 
codice cu lipsă la mă-1 
surătoare a fost cauza*  
pentru care au ajuns în» 
această situație. (V.N.) »

»

DESPRE INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, 
INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII

Ne referim astăzi la Le
gea nr. 14/1996, din noul 
Cod Penal. Mai exact, de
spre omorul deosebit de 
grav. Iată împrejurările 
în care este săvârșit

• Prin cruzimi. Sunt a- 
cele fapte prin care au
torul nu se limitează nu
mai la suprimarea vieții 
victimei, ci prelungește 
mai mult acest moment 
supunând-o la torturi, su
ferințe îngrozitoare, care 
fac mai cumplită răzbu
narea. In astfel de cazuri, 
infractorul dovedește un 
pericol sporit prin sălbă
ticia și cruzimea duse pâ
nă la extrem.

• Omorul deosebit de 
grav este și cel săvârșit 
asupra a două ori mai mul
tor persoane. Este vorba 
de faptul că autorul su
primă viața persoanelor 
din cele care se află la 
fața locului, dovedind o 
ferocitate deosebită.

• Săvârșirea unui omor 
de către o persoană care 
a mai produs o astfel de 
faptă intră în aceeași ca

tegorie. Legea nu preve
de ca infractorul să fi o- 
morât mal multe persoane 
în același timp sau cu a- 
ceeași ocazie, ci este de 
ajuns că a mai comis altă 
dată un omor pentru a 
doua oară să fie pedepsit- 
mai aspru.

• Omorul săvârșit asu
pra unei femei gravide 
este unul deosebit de grav, 
în acest caz, cade victimă 
nu numai mama, ci și fă
tul, ceea ce, evident, face 
să crească pericolul aces
tor fapte.

• Tot omor deosebit de 
grav este și cel săvârșit 
asupra unui magistrat, po
lițist, jandarm, ori asupra 
unui militar în timpul sau 
în legătură cu îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu 
sau publice ale acestora.

• Omorul săvârșit în 
împrejurările mai sus a- 
mintite se pedepsește cu 
detențiune pe viață sau 
cu închisoare de la 15 la 
25 de ani și interzicerea 
unor drepturi.

Recunoașterea paternitâțH
Problema copiilor rezul

tați în afara familiei este 
deosebit de importantă, 
motiv pentru care sunt ne
cesare unele precizări.

Așa cum spuneam, ta
tăl copilului, indiferent 
de situația lui familială 
(el poate să fie căsătorit), 
are posibilitatea să recu
noască copilul rezultat din 
relațiile sale din afara 
familiei. Pentru aceasta, 
se‘ prezintă la Starea ci
vilă de pe lângă primăria 
de domiciliu, unde face 
declarație că recunoaște 
paternitatea copilului năs
cut la data de..., mama 
fiind...

Mai mult, tatăl Jși poa
te recunoaște copilul chiar 
și prin testament, admi
țând că nu s-a făcut o ac
țiune de stabilire a pater
nității de către mamă.
' Cu ocazia declarației fă
cute la Starea civilă, ta
tăl își poate declara acor
dul în ce privește numele, 
adică copilul să-i poarte 
numele.

Dacă tatăl nu înțelege 
să fie... domn, adică să re
cunoască paternitatea co
pilului, atunci mama are 
deschisă calea unei acțiuni 

judecătorești pentru sita! 
Urea paternității. O dată 
cu admiterea acțiunii, ia» 
stanța de judecată poate 
încuviința purtare^ munte 
lui de către copil.

Mal trebuie subliniat 
faptul că în cazul femei; > 
lor căsătorite, despărțite 
în fapt de soț, și care M' 
urma unor legături și 
lății extraconjugale date 
naștere la un copil, tatăl 
copilului este soțul mantei. 
Cei care fac declarații dr 
recunoaștere a copilului Sti 
astfel de situații greșesc.

Trebuie făcută întâi ac
țiune de tăgadă a paterni
tății de către soțul ma
mei și, după aceea, are Ioc 
recunoașterea paternității 
de către bărbatul cu care 
femeia a întreținut legă
turi.

în cazul copilului năs
cut în căsătorie, operează 
prezumția că soțul mamei 
este șl tatăl său Ba copi
lul născut în afara căsă
toriei, acest lucru trebuie 
dovedit. Dovada se face 
cu acte (scrisori, fotogra
fii) dar și cu martori, care 
pot fi rude apropiate ma
mei.

Din mapa de decizii a Tribunalului 
Hunedoara

mai bucurase o dată de be
neficiul suspendării exe
cutării pedepsei, faptele 
descrise mai sus având 
loc în interiorul termenu
lui de încercare, așa că 
Parchetul de Pe lângă 
Judecătoria Petroșani a 
atacat sentința cu apel la 
Tribunalul Hunedoara.

Prin Decizia penală nr. 
71/1997, Tribunalul Hune
doara a admis apelul ca 
fondat și a dispus revo
carea beneficiului sus
pendării executării pedep
sei anterioare de 2 ani în
chisoare, ca și pe cel al 
suspendării executării pe
depsei de 1 an și 4 luni 
închisoare, dată prin sen
tința penală nr. 1038/1997 
a Judecătoriei Petroșani.

în caz de respingere a 
recursului, condamnatul 
va executa deci în peni
tenciar 1 an și 4. luni, plus 

2 ani din pedeapsa ante
rioară.
• APEL RESPINS. Cos

ta Gheorghe, din Făget, 
căuta clienți cărora să le 
vândă piei de urși aflați 
slobozi prin codri. Căuta 
și i-a găsit. Unuia l-a pro
mis că îl înscrie Ia un 
circuit gen „roata țiganu
lui" dacă-i predă lui su
ma de 189 000 de Iei „in
trarea". Altora le-a promis 
locuri de muncă în Italia, 
solicitându-le și primind 
diferite sume de bani, chi
purile, pentru obținerea 
vizei de intrare în Italia.

Băgând astfel la teșche- 
rea 929 000 de lei, la va
loarea lor din urmă cu 
aproape 2 ani, Gheorghe 
Costa a folosit banii pen
tru interesele lui.
Pentru înșelăciune, prin 
sentința penală nr. 1608/ 

1996, Judecătoria Deva 
l-a condamnat la un an 
închisoare, la plata unor 
despăgubiri civile în su
mă totală de 929 000 de 
lei către cele 8 persoane 
pe care-i storsese de bani 
și la cheltuieli de judeca
tă de 50 000 de lei.

Nemulțumit de sentință, 
Costa a atacat-o cu apel. 
La judecarea apelului, 
Tribunalul Hunedoara a 
constatat că acesta este 
nefondat, menținând sen
tința Judecătoriei Deva.

De ce a fost judecat la 
Deva unul din Făget ? 
Pentru că naivii cărora le 
vânduse pielea ursului din 
pădure domiciliază în De
va sau pe teritoriul ju
dețului nostru. Ce Dum
nezeu, concetățeni, avem 
noi, hunedorenii, chiar 
mutre de naivi să ne du
că de nas țipi dubioși, ve- 
nițl de aiurea 7 (I.C.)

Garda Financiară 
contraatacă

UNDE SUNT 
DOCUMENTELE ?

Pentru că Ia magazinul 
„Retezat" al Cooperativei 
de consum Pui s-au co
mercializat cafea și țigări 
fără documentele legale 
de proveniență, comisari 
ai Gărzii Financiare au 
aplicat o amendă de 100 000 
de lei.

Aproape 300 000 de lei a 
fost contravaloarea măr
furilor care s-au confiscat.

INTIl-O HALTA, 
CĂTRE GEOAGIU

Unul dintre punctele de 
activitate ale SG Azur Ser
vo Alimex ©răștie este și 
în Halta Geoagiu, de pe 
DN 7. într-un spațiu care 
nu avea autorizație de 

funcționare din partea Co
misiei județene, aici au fost 
instalate jocuri electroni
ce de noroc.

în acest caz, amenda a 
fost de o lumătate de mi
lion de lei, iar suma în
casată necuvenit (600 000 de 
lei) a fost confiscată, fă- 
cându-se venit la bugetul 
statului.

PLĂȚI LA „AMICOM".

Aproape 500 000 de lei 
l-a costat pe cei de la SG 
Amicom El a SRL Hune
doara pentru că nu au 
respectat, legislația în eeea 
ce privește plata făcută 
în numerar către diferite 
persoane juridice.

Față de alții, au scăpai 
cam Ieftin.
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FEMEIA - văzută de Halii Djubran |
(scriitor libanez

0 „Femeia pe care zeii o hărăzesc cu 
frumusețea sufletului alături de cea a 
trupului, este intr-adevăr un fenomen 
neclar, pe care îl descifrăm prin dra
goste fi £1 simțim prin neprihănire, iar 
atunci când încercăm să-l descriem prin 
cuvinte, dispare din fața ochilor noștri 
în spatele vălului nedumeririi fi con
fuziei*.

• Dacă s-ar mai naște 
o dată, aproape 90 la su-

0 „Inima femeii nu se schimbă cu 
trecerea timpului fi nu se modifică o- 
dată cu anotimpurile. Inima femeii re
zistă agoniei îndelung, dar ea nu moa
re. Inima femeii seamănă cu deșertul

I 
pe care omul îl folosește ca arenă pen-'. 
tru războaiele fi jertfele sale, îi smuZ-'j 
ge arborii fi dă foc ierburilor sale, £ij> 
mânjește stâncile cu sânge, seamănă în]! 
solul său oase fi cranii, dar el rămâne i[ 
netulburat, continuă să-și păstreze pri-’,> 
măvara primăvară fi toamna toamnă* ’, 
până la sfârșitul evurilor*.  !;

0 „Vn singur gând care-ți vine £nj> 
liniștea nopții te duce la glorie sau la;! 
nebunie, 
ochiului 
mul cel

1883—1931)

O singură 
unei femei 
mai fericit 

Selecție

privire din colțul 
te face să devii o- 
sau cel mai trist", 
de ILIE I.EAIIU

Azi e sărbătoare
De dată mai recentă, 

sărbătoarea de azi, 2 iu
lie, este înscrisă în calen
darul ortodox cu cruce 
cu negru și e dedicată 
Sfântului Voievod Ștefan 
cel Mare. Dar tot azi mal 
citim în calendar și alt
ceva: „Aducerea veșmân
tului Născătoarei de Dum
nezeu în Vlaherne". Da
că lucrul nu ne lasă s-o 
serbăm prin odihnă, ar 
fi bine s-o marcăm prin 
conduita noastră. Măcar 
în zile de sărbătoare să 
încercăm să fim așa cum 
ne îndeamnă preceptele 
creștine.
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O BĂTRÂNICĂ SIMPATICA

Povești adevărate
Când privim în urmă, 

descoperim printre înain
tași persoane cu care ne-ar 
plăcea să ne asemănăm pen
tru calitățile lor ori pen
tru felul în care s-au bu
curat de viață. O aseme
nea mătușă, trecută cu 
câtva timp în urmă, la 
peste 90 de ani, în lumea 
celor drepți, și eu am a- 
vut.

Cine o întâlnea întâm
plător putea crede că are 
în față o femeie răsfățată 
ie viață, pentru că acolo 
.înde se afla ea era impo
sibil ca lumea să nu râ
dă. Oare a fost fericită a- 
ceastă țărancă simplă dar 
eu un bun simț deosebit, 
fără averi dar cu o mare 
bogăție sufletească? în- 
trun fel, da. A fost feri
cită pentru că a avut pu
terea să treacă peste toa
te încercările vieții fără 
ca sufletul să i se acreas
că, fără să se transforme 
intr-un om rău și urâcios. 
Pe ea suferința a purifi
cat-o. Și nu se poate spu
ne că a suferit puțin, da
că ne gândim că a încre
dințat pământului fiică, fiu, VIORICA ROMAN

„Fata mea dragă (așa-1 
zicea șefa pe-atunci), pen
tru această meserie tre
buie să ai chemare. Să 
privești cumpărătorul în 
ochi, să-i răspunzi corect 
și atent la întrebare, să-1 
servești amabil, iar dacă 
nu ai în raft articolul 
cerut, să-i oferi unul si
milar. Nu uita când plea
că să-i adresezi îndem
nul „mai venițj în maga
zinul nostru".

N-a trebuit să-i repe
te niciodată aceste sfa
turi. Pentru că dra (pe- 
atunci) Maria s-a dove
dit foarte receptivă. Era 
prin '64 când, după ab
solvirea Școlii comercia
le din Petroșani, a fost 
repartizată în Deva. O tâ

soț, frate, rămânând u-1 
doar mângâierea unui ne
pot și a celor două .stră- 
nepoate.

Pentru unii era o fiin
ță ciudată, căci acum plân
gea, amintindu-și de cel 
îngropați, acum râdea, 
gândindu-se la situații haz
lii sau la prostia omeneas
că. Pentru alții era doar 
o bătrânică simpatică, a 
cărei companie o preferau 
pentru umorul său și da
rul de a povesti întâmplări 
adevărate, pline de miez 
și de haz.

Astăzi oamenii sunt tot 
mai vizibil marcați de sta
rea lor materială iar în
crâncenarea și lăcomia ia 
tot mai mult în stăpânire 
și persoane de vârsta a 
treia, pe care am dori să 
le vedem înțelepte și se
nine. Prin contrast ima
ginea mătușii, care și-a 
purtat o viață, cu demni
tate, crucea durerii și să
răciei, este relaxantă și 
n-ar strica să servească 
drept exemplu celor care 
se văicăresc mereu.

nără șatenă de nici 18 
ani, nu prea înaltă, cu 
un chip frumos și surâ
zător, cu ochi exprimând 
bunătate, seninătate, În
țelepciune. O tânără de 
loc din Turda, care a de
venit deveancă pentru că 
s-a căsătorit aici și a ră
mas să lucreze aici.

De-a lungul anilor, nu 
o dată, la „Cosmetice" sau 
la „Lumea copiilor" am 
intrat în dialog cu dna 
Maria Luca. Face parte 
dintre acele persoane ca
re lasă celui din fața sa 
o impresie aparte. Pen
tru că are un fel plăcut 
de a fi, o blândețe a pri
virii și un timbru deose
bit al vocii.

O vreme, după revolu
ție, n-am mai întâlnit-o.

Poate vin lupii la stână! Foto: ANTON SOCACI

• *•••*•*•*•*•*• ♦••••••e*e»e*e,e»e«e»e*

UN SUFLET NOBIL
spațiile comerciale în 
care lucrase devenind ale 
altor firme. Ne. întâlneam 
uneori la biserică, dar nu 
știam unde lucrează, cu 
ce se mai ocupă. Intr-o 
bună zi, am întâlnit-o la 
magazinul pe care l-a 
deschis, împreună cu bă
iatul ei, în bulevardul 
Bălcescu. Un magazin 
cochet, în care lucrează 
vânzătoare harnice, pe 
care „le-am modelat — 
cum ne spunea — după 
mine". Locuitorii din car
tier sunt foarte mulțu
miți de serviciile unită
ții, fiindcă găsesc aici 
mărfuri de bun gust, iar 
servirea este de excepție. 
„Dacă m-aș mai naște o 
dată — spunea — tot co
merț aș face. Respectul 
pe care l-am avut întot
deauna pentru cliențl, s-a 
întors spre mine. Consi
der că facem comerț ci
vilizat și frumos. Asta-1 
părerea cumpărătorilor. 
Gu toate că începutul 
n-a fost ușor, n-am re

nunțat la meseria mea de 
o viață".

In pofida timpului tre
cut, dna Maria este încă 
tânără. Același zâmbet 
cald, aceeași vorbă cal
mă, răbdarea dintotdeau- 
na. La slujbă și acasă. 
Căci frumoasa familie 
pe care și-a întemeiat-o 
pe baza celor mai since
re sentimente de iubire 
șl neprihănire, eel doi 
copii au fost pentru că
minul drag împlinire su
fletească, griji mai mici 
sau mai mari, reazem la 
greu.

„Gând au crescut atât 
de mari ?". Răspunsul 
mamei e doar un oftat. 
Acum Marcel șl Silvia au 
familiile lor. Nu, n-au fă
cut-o încă bunică. Proba
bil cât de curând, că și-ar 
dori. Pe fată o vede mai 
rar, fiind măritată în 
Germania. Lucrează la o 
fabrică de ciocolată din 
Dilenburg. „Mă bucur 
că e harnică — spunea ma
ma — s-a făcut în scurt 

timp apreciată la locul 
de muncă, risipind îndo
ielile Inițiale ale patro
nilor". îmi vorbește de
spre numeroasele fapte 
de milostenie; nu poate 
vedea un necăjit fără să-1 
ajute. Revine însă iar la 
copii. Ne vorbește despre 
el cu venerație. „Mulțu
mesc Iui Dumnezeu pen
tru tot ce mi-a dat. pen
tru familia mea și pentru 
copiii mei buni, pentru 
rosturile lor. Ei îmi dau 
o mare mulțumire sufle
tească". Familia a trans
mis urmașilor frumoase 
trăsături de caracter, e- 
duefindu-i în cultul res
pectului pentru lucrul bi
ne făcut și pentru cel de 
alături, al cinstei șl da
toriei față de societate. 
Aceleași principii încear
că să Ie cultive șl la sa
lariatele societății pe ca
re o administrează. Iar 
rezultatele sunt vizibile,

ESTERA SÎNA

E bine să știm...
• Nu mergeți la plajă, 

fără a vă proteja tenul cu 
o cremă grasă. Soarele 
și vântul usucă pielea șl 
favorizează ridarea.

• După plajă se face 
obligatoriu im duș, po
trivit de rece. Se spală 
și părul, pentru a-i favoț 
riza revitalizarea.

e Beți multe sucuri de 
fructe, apă minerală, sl- 
fon sau pur și simplu 
apă, pentru a compensa 
apa pierdută prin trans-; 
pirație. Cantitatea de li-, 
chid poate ajunge până 
la 2 litri pe zi.

e Nu mergeți cu capul 
descoperit când soarele 

( este prea fierbinte. Pro- 
tejați-vă cu o pălărie de 
soare " ușoară, de pânză 
sau de paie.

• Este sezonul fructe
lor și legumelor. Nu pier; 
deți ocazia de a vă îm
prospăta și hrăni tent*  
cu o mască de fructe, de 
castraveți sau roșii.

• Deoarece nu se poan
tă ciorapi, se va înlătura 
părul de prisos de pe pk» 
cioare, iar stratul de pie
le moartă de pe tălpi «• 
va freca cu piatră ponce, 
după care se vor vnga 
cu o soluție de vaselină 
și acid salicilic.
- ----------------

- Ochelarii de 
soare

Optați pentru rama 
aurii, argintii, albe sao 
negre, dacă acestea sunt 
subțiri. Dacă preferați 
rame groase, e potrivit ai 
fie transparente sau ușo® 
„împestrițate" în culori 
diferite. Pot avea rama 
șocante șl lentile închisa 
la culoare. Lentilele tre
buie să fie fumurii, ma~ 
ron închis dar nu negre. 
Gele negre, albastre, mov 
sau verzi vor obosi ve
derea. Potriviți sunt oche
larii cu lentile din sticlă. 
Gele din plastic produo 
jocuri de lumini, obosl- 
rea șl chiar îmbolnăvirea 
ochilor.

• Recăsătoriți i s-a con
statat că peste 60 la sută 
dintre perechile despăr
țite care se hotărăso să 
reînnoade relația cu ace
lași partener sunt mai 
fericite a doua oară: nu
mărul conflictelor se di
minuează pentru că am
bii sunt gata să accepte 
și compromisuri.

Curiozități
tă dintre americance ar 
vrea să fie tot femei. Mo
tivele ? Femeile pot avea 
copii, sunt stăpâne pe 
propriile emoții și sunt... 
reprezentantele sexului 
frumos I

• Dcsuurilc din latex 

înnebunesc fiecare a 12-a 
femeie și fiecare al 9-lea 
bărbat, care adesea îșl 
doresc să petreacă și mo
mentele intime în astfel 
de ținută.

• La o cină romantică, 
la care vreți să vă ade
meniți iubitul, evitați 
meniurile copioase, cu 
grăsimi șl deserturi să- 
țloase, dacă vreți o noapte 
de neuitat...

Stresul și ridurile
® sensibilitate exage

rată, tendința de a am
plifica problemele, plân
sul frecvent au darul de 
a lăsa urme pe obrazul 
femeilor. E bine să nu 
considerăm că tot ce se 
întâmplă în jurul nostru 
ne privește, ne este po
trivnic, să trăim mereu 
cu obsesia persecuției. A

ceste stări stresante pro
duc tulburări ale glande
lor endocrine Șl modifi
cări ale aspectului exte
rior.

De aceea, trebuie să 
ne străduim să ne deta
șăm. pe cât e posibil, de 
ceea ce e în jurul nostru, 
să nu fim tot timpul gata 
de ripostă. Gând simțim

«3 suntem pe punctul de 
a ne sări muștarul, să fa
cem câteva exerciții de 
respirație, inspirând a- 
dânc, să ne relaxăm. 
Prind bine și exercițiile 
fizice pentru echilibrul 
nostru. Mai greu la înce
put, cu timpul vom reuși 
să ne stăuâs -m pornirile 
șl emoțiile să dobândim 
detașarea care ne va per
mite să fim mereu surâ
zătoare și... tinere.

• • ........
B
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Bed t i d i a n Ș i nd eh end eh t ®

| Spre bunăstare, prin
• adâncirea sărăciei!
ț Cu zâmbetul specific

U lităților, asistăm cum, cu 
B președintele României, dl 
[1 cercat să ne convingă, la recenta conferință de pre- 
!Ț să prilejuită de bilanțul actualei guvernări, după | 
ț 200 de zile scurse de ia încheierea Contractului cu *
* țara, că totul se îndeplinește conform programului. * 
1 Fără a contesta unele reanltate pozitive, în speciali

S
remarcându-se cele in planul combaterii corupției I.
(fără a simți însă ce s-a recuperat din imensele dau- I 
ne aduse economiei și a se concretiza în folosul cui | 
și în ce direcție s-au orientat resursele rezultate în ? 

ț urma punerii la colț a corupților, cu toate că în l 
J campania electorală se aprecia că circa jumătate din ț 
I buget se scurge prin fibrele economiei subterane), i 
* sunt puține alte argumente care să susțină imaginea f 
• foarte lustruită ce ni se servește din seria succese- | 
■ lor înregistrate până acum. Desigur că în 200 de * 
2 zile nu ne puteam aștepta la cine știe ce miracu- * 
I loase prefaceri și îmbunătățiri spectaculoase ale ni- î 
* veiului de trai. Sunt slabe semnale însă care să de- | 
* monstreze că se fac eforturile cuvenite pentru a se * 
i sacrifica aleșii si nu alegătorii. De altfel, presedin- ♦

l 

I 
* 

_ î

I tele a fost nevoit să recunoască grava stare de să- [ 
I râde în care se află acum țara, legat de aceasta aso- I 
* ciind și rezervele ce le are (care de acuma sunt * 
* Certitudini — n.n.), în ciuda optimismului exprimat f 
I anterior, și mai ales a eforturilor disperate făcute ♦ 
lin ultima perioadă privind admiterea țării noastre*  
I în NATO în primul val (despărțindu-ne, nu de azi ♦ 
i*  de ieri, decalaje serioase de celelalte țări pretenden- » 

te favorite pentru NATO, îndeosebi în plan econo- J.
1 mir*  d «nr-inll lini*  c, iflrnvi .I’m I

* I * I » I » I ♦ I
pe buze, în disprețul rea- * 
argumente palide, chiar și » 
Emil Constantinescu, a în- i

I 
î 
•c 
i 
î

i mic șl social). Dar, când se afirmă că „ieșirea din I
■ sărăcie se face printr-o sărăcie și mai mare". înțe- f 
| fegem că aceasta este o strategie foarte curioasă,» 
î cu atât mai greu di acceptat în continuare de ma-i 
» joritatea populației, fiind — potrivit statisticilor — •

■ peste 30 la sută dintre români care se găsesc sub | 
J limita sărăciei și a subzistenței. Este nevoie oare ca * 
( acest procent să sporească în continuare, să fie a-» 
ț duși câți mai mulți oameni în stare de disperare și * 
ț de deznădejde pentru ca apoi, eventual, să simtă și • 
î ei puțin că o vor duce-o mai bine în viitorul ce le-a I 
J mai rămas? Dacă se venea cu asemenea slogane în * 
i campania electorală, este ușor de intuit care ar fi? 
I fost rezultatul votului. Do altfel, și în datele de »
■ prognoză prevăzute ân studiul „Economia românească * 
1 la orizontul anului 2000" se regăsește cu greu inten- I 
J Ua de a ne scăpa de sărăcia generalizată, care a j 
i cuprins categorii largi sociale, lipsa unei strategii î 
“clare de dezvoltare fiind cât se poate de evidentă ♦ 
j pentru toate ramurile economice. Intr-o asemenea si- | 
► tuație, nu este de mirare că gândul ne poate duce
' la deviza exprimați de regretatul Teodor Mazilu,, 
î potrivit căreia „prin suferință, mergem spre bună-t 
I stare". •
? în fața realităților cotidiene, afișarea unui op-1 
î timism exagerat privind binefacerile și împlinirile | 
» nu face decât sâ se mai adauge câteva procente în ) 
i minus la indicele de încredere al românilor în po- f 
Îlitica actuală, în condițiile când aceștia se văd con- ♦ 

fruntați tot mai puternic cu fenomene precum creș-» 
terea accentuată a prețurilor, rata ridicată a Infla- | 
ției, sporirea sensibilă a șomajului și, implicit, scă- I

| derea nivelului de trai. Soluțiile promise pentru ie-î 
i șirea din criză, departe de a fi în folosul celor mulți f 
I și afectați de sărăcie, apar ca ceva amăgitor, ca ol 
l rătăcire in deșert sau ca o Fata Morgana. Deocăm-1 
‘ dată, dar să sperăm să vină cândva și acel bine T 
< propovăduit și de mult așteptat.
I NICOLAE TlRCOB f

I

Un spectacol cromatic încărcat de simboluri
„A fost o surpriză plă

cută pentru noi ideea dlui 
prof. Mircea Bâtcă, preșe
dintele Filialei Deva — Pe
troșani a UAP, de a expu
ne aici, Ia Galeriile For
ma, lucrările de diplomă 
ale absolvenților clasei a 
XII-a, de la Liceul de Mu
zică și Arte Plastice „Si
gismund Toduțâ". Expo
natele se înfrățesc și cu ce
le mai reușite realizări ale 
elevilor din clasele IX, X, 
XI. Ni se pare acum că 
galeriile se înnobilează prin 
prospețimea și tinerețea lu
crărilor, iar lucrările pri
mesc, la rândul lor, noble
țea galeriilor".

Ideea despre care ne-a 
vorbit dna prof. M. Mier- 
toiu, o împărtășește azi 
fiecare vizitator al expo
ziției, iar pentru cei care 
și-au pus semnătura pe lu
crări, ea este o speranță. 
Un pas. O bucurie înari
pată. Că una este să ex- 
pui lucrări în holul liceu
lui (care găzduiește, per
manent, asemenea expozi
ții) și altceva să te afli 
aici, în prestigioasa Gale
rie a artiștilor plastici.

Jerbe de gânduri în cu
loare și lut s-au adunat 
aici. E un spectacol croma
tic încărcat de simboluri. 
„Lucrările provin din ce
le trei ateliere ale liceu
lui nostru — precizează ar
tistul plastic M. Bâtcă: 
grafică publicitară (în ge
neral afișe și grafică de 
carte), atelierul textil (im
primeuri, panouri decora
tive, obiecte de vestimen
tație și de textile cu carac
ter ambiental) și ceramica 
(obiecte în lut ars sau pro
iecte spațiale ale unor vii
toare obiecte). Și, pentru că 
spațiul galeriilor ne-a per
mis, absolvenții și-au invi
tat în expoziție șl colegii 
mai mici. Aceste grupaje 
de lucrări sunt realizate pe 
clase și cuprind, pe lângă 
realizările din cele trei 
ateliere, și lucrări de pic
tură, desen și sculptură, 
ceea ce evidențiază carac
terul larg al procesului ar
tistic din școală, orientat 
pe două direcții: arte ma
jore (pictură, sculptură) și 
arte aplicative".

Grafica publicitară des
chide parcă expoziția prin- 
tr-un panou cu lucrări 
semnate de Raluca Păscu- 
lescu, Mihaela Teofil, Lidia 
Benza, Al. Irîmie, Sebas
tian Oprița, Alex. Roteai, 
Mihai Grescenco, Cristina 
Poliac, Gabi Popa... Ei nu 
sunt încă absolvenți, dac 

lucrările lor vorbesc despre 
modul în care învață, sub 
îndrumare de specialitate, 
să recompună spațiul vi
zual {n algoritmuri grafi
ce, „atacând" temele mari 
ale contemporaneității, cu 
o expresivitate convingă» 
toare.

După câteva desene și 
picturi, ne țintuiește un 
„Mister", bustul realizat de

EXPOZIȚIA DE ARTE PLASTICE 

A ELEVILOR

Diana Junea (cl. a IX-a), 
ca apoi să reflectăm înde
lung în fața suitei de lu
crări în ceramică, de ma
re rafinament artistic, sem
nate de Mihaela Buda (cl. 
a Xl-a), deținătoarea locu
lui I pe țară la recenta o- 
limpiadă.

Ne introduce in atelierul 
textil panoul decorativ pe 
catifea neagră (bidimensio
nal), executat in tehnica 
imprimării manuale, de 
Andreea Tebieș. O compo
ziție deschisă în care ele
mentele geometrice creează 
ritmuri diverse, ca așeza LUCIA L1CIU

Acest cetățean al orașului pentru o bucată de pâine scormonește coșurile 
pentru gunoi. O femeie 1-a-ntâmpinat cu o cutie de iaurt și un corn, el le-a 
luat, a ridicat fața spre cer, s-a aplecat de câteva ori în semn <le mulțumire 
Celui de Sus. Pentru câteva clipe a redevenit om, ca apoi să-nceapă din no', 
acel gest umilitor pentru ființa numită OM l Foto: ANTON SOCACI

re în spațiu, iar culorile 
alb, bleu, dau un aer de 
irizare cosmică. Panoul în 
colaj de hârtie pune în va
loare noțiunile de tridimen- 
sionalitate, de efecte pozi- 
tive-negative, într-o gamă 
de griuri reținute (ex. „U- 
nivers geometric", autor de 
mare talent, Gabi Miesz, 
cl. a XII-a). Trecând prin 
panoul decorativ tridimen

sional textil, cu tehnici 
combinate (pânză de sac, 
piele, sârmă îmbrăcată în 
lână, pietre, gips colorat), 
ajungem la impresionanta 
compoziție deschisă „Mește
rul Manole" (Simona Cos- 
ma, cl. a XII-a) în care 
atmosfera cromatică, culo
rile calde și reci susțin, 
prin contrast, tensiunea te
mei. Intrăm în spațial prin 
miniaturile textile (trei 
lucrări de excepție: Naște
rea, Evoluția, Orizont) ale 
lui Dan Perșinaru. Apoi, 
ne oprim în preajma per
nelor decorative (Csernik 

Ildiko) ca să ajungem 
fața celui mai reușit obie 
textil, din seria uitimih 
ani, original prin form 
compoziție, culoare (Mar 
Turc), lucrări asupra, c. 
rora vom stărui intr-un 
ticol viitor. Oricum, num 
Ie absolvenților Ramoi 
Badiu. Carmen Nițu, ca 
al elevilor din clasele 
IX—XI, aie căror literă 
spun CEVA, în G.iltyh 
Forma, trebuie sublirț^t 
Delia Ciorobca, Daniela Ti 
cob, Marta Gal, Lavin 
Brătescu (clasa a XI-a), 1 
dith Rîpaș. Meda Doceb. 
(clasa a X-a) și chiar a „p 
ticilor" dintr-a IX-a-. El. 
na Gheară, Oana Voie 
Ramona Palko. Claud 
Neamț, Mihai Mărginean

Spectacolul cromatic îi 
cărcat de simboluri al ai 
tualei expoziții este sen 
nat și de lonuț Codrc 
Sînziana Omota, Claudi 
Adiaconiței, Carmen Mic 
Florinela Dumitrașcu, M 
hai Minescu, Luana Geo 
gescu, Diana Aîecu, Eduar 
Pulinsky, Gabi Ciocan. C 
mi Câzu, Iulian Solda el 
etc. E un spectacol în ct 
re se naște la nesfârș 
dansul liniei, punctului, lt 
tului. firului textil, în Mrj 
bajul distinct al ai 
plastice. Felicitări e^- 
Felicitări dascăli!

Fript cu zeama cu gust 
de pelin și cucută din 
vremea guvernării Ro
man. domnul Traian Bă- 
sescu suflă acum în orice 
lichid care aduce cât de 
cât a Ciorbă, luând pe 
cont personal măsuri ui
mitoare pentru lumea bu
nă și nemâncătoare de 
usturoi. Ca un neînfricat 
lup de mare ce este, cu 
glasul arogant-flggmatio 
și cu un vocabular pre
luat de la foștii camarazi- 
matrozi pe care îl utili
zează în stare naturală, 
arendașul transporturi
lor românești aduce a 
Sir Drake ăl anilor- 1580 
—1588. Procedând la 
transferarea geampara- 
letor dobrogene în sânuJ 
Guvernului — ca ritm de

Oeamparalele „Băsescu"
joo, popular, evident —, 
el a reușit să provoace u- 
nele entorse în mintea 
câtoeva miniștri-cursanți 
Ia Școala Blândeții Dom
nului Prim-minislru. Ast
fel, pentru Domnia sa e- 
conomia de piață și tran
ziția sunt componentele 
unui fenomen socio-eco- 
nomico-politio, pe care, 
ori îl domini, ori te faci 
navigator solitar spre 
altă Țară de Foc, ceea ce 
corespunde perfect zice
rii despre luatul taurului 
de coarne... Acuzat de 
sectarism în activitate șl 
de draconism în fapte,

Domnul Traian Băsescu 
a băgat spaima și în vest- 
nici reușind să obțină O 
victorie istorică în lup
ta pentru retrasarca cu
loarului 7 de transport, 
Introducând în circuitul 
european Canalul dejisto- 
ceaușist Dunăre — Marea 
Neagră. Acest lucru va 
aduce României, anual, 
milioane și milioane de 
dolari, faptă pentru care 
va trebui să 1 se ierte 
multe Impetuosului mi
nistru, dar nu șl ocoli
rea Văii Jiului de către 
unele mijloace de trans

port feroviare în vreme 
de grevă minerească.

De aceea: ferească Bu
nul Dumnezeu! Bine că 
nu-1 puseră pe Dl Băses
cu ministru la Reformă, 
că ăsta o tdfmina în două- 
trei luni scoțând Guver
nul Ia pepenăria șomaju
lui și iăsându-i pe parla
mentari fără obiect de 
muncă. Momentul este ne
potrivit, însă o eventuală 
promovare a Băsescului 
în funcția de prim-minis- 
tru ar duce la hălăduirea 
Dlui Victor Ciorbea prin 
munți asemenea ștrămo- 
șului său nu prea înde
părtat, iute la mânie și 
exemplu de urmat la cău
tatul din fluier.,.
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După moartea regelui Cazimir 
al IV-lea al Poloniei (iunie 1492), 
cei patru fii ai săi ar fi vrut să 
constituie un bloc impresionant de 
state condus de aceeași familie. 
Astfel, Ioan Albert ia moștenirea 
tatălui său Polonia, Vladislav a- 
junge rege al Ungariei — după 
moartea lui Matei Corvin —, Ale
xandru era mare duce de Litua
nia, Jar Sigismund nu avea țară 
tl' cârmuit. Frații și_au îndreptat 
privirea spre Moldova, unde dom- 
S«J Ștefan cel Mare. Realizarea 
visului lor îndrăzneț însă însem
na înlăturarea lui Ștefan din 
scaunul Moldovei.

în primăvara anului 1494, frații 
țin o conferință la LEUTSCHAU 
„în care se dezbătu stârpirea ro
mânilor „super extirpatione Va
lahii” “ (V. Alecsandri — Poezii, 
pag. 96) și la care fiii lui Cazimir 
au hotărât ca .Ștefan să fie obli
gat a recunoaște suzeranitatea 
regelui Albert: și dacă ar refuza 
s-o facă, atunci ei frații „să-l a- 
lunge cu puterea și cu armele din 
țară și să așeze în locul său, in 
Moldova pe... Sigismund**.  (Istoria 
românilor —- Constantin O. Giurescu, 
pag. 171).

La 26 iunie 1497. regele Ioan- 
Albert cheamă la arme toată Po
lonia, Galiția, Moravia, Prusia și 
Lituania și cu multă oaste de 
mercenari pedeștri și călăreți plea- 

de la Leopol spre Moldova 
. Ce coincidență cu luna Iu

nie 1940).
„Voi merge la Moldova,

La Ștefan drept voi merge 
Și luciul de pe frunte-i cu spada 

£ meâ voi șterge,
iar lumea, îngrozită, privind 

spre Răsărit, 
Vede-va-n loo de soare al meu 

chip strălucit!”.
(V. Alecsandri, Poezii, pag. 97).
Expediția lor a fost preîntâm

pinată de câteva pronosticuri pe 
care leahul nu le*a  luat în sea
mă : două sute de boi înfrico
șați de o mare furtună s-au îm
prăștiat și au căzut prin șanțuri, 
puțini supraviețuind ; la trecerea 
unui râuleț calul de mână al re
gelui s-a poticnit și s-a înecat i 
nobilul Strapschi a prevestit, încă 
din Leopol, pieirea polonilor ; ful
gerul, căzând asupra taberei, a o- 
morât un oștean și doisprezece 
cai ; „iar preotul servind dinain- 

regelui scapă gios Sfintele 
te” (V. Alecsandri — Poezii).
Cu toate aceste groaznice în

tâmplări, Albert înainta spre 
Moldova, care i se va da lui Si
gismund, „și peste toți mai mare 
și mai tare se va alege Olbriht 
(M. Sadoveanu — „Viața lui Ște
fan cel Mare").

„Domnul cel adevărat și le
giuit, domnul românesc al Moldo- 
-»i, era In Suceava când i-a sosit 
vestea. El s-a hotărât să-și apere 
țara printr-o luptă fără cruțare, 
care să rămână ca o pildă veșnică 
pentru oricine s-ar încumeta să

stingă neatârnarea, să batjocorească 
mândria Moldovei și să caute stin
gerea neamului românesc. (N. lor- 
ga, „Istoria lui Ștefan cel Mare").

Albert mal trâmbița că a por
nit să elibereze cetățile Chilia și 
Cetatea Albă. Ba, mai mult, îl 
invită și pe Ștefan să participe 
la luptă. Dar domnitorul, înțele
gând planul ascuns al regelui Po
loniei, îi dă și răspunsul: „...numai 
când acestea (armatele polone) vor 
fi ajuns înaintea cetăților aminti
te, armatele moldovene se vor a_ 
lătura celor polone" (C-tin G. Giu- 
nescu — Istoria românilor).

La 9 august 1497. leșii se a- 
propie de Nistru. Ștefan trimite a- 
tunci, pentru a-1 întâmpina, o 
solie în frunte cu Isao, pentru a

FI IE DIN ISTORIE
ști exact ce dorește regele. Dar 
direcția de înaintare a lui Albert 
arată că punctul vizat era Moldo
va și nu cetățile amintite. A 
doua solie a lui Ștefan îi întâm
pină pe dușmani la COȚMANI, 
dinccace cie Nistru. Regele ares
tează solia moldoveană și o în
chide la Liov (Lwov). Aceasta în
semna război.

„La vadul Prutului, lângă Cer
năuți, polonii primiră de la straja 
moldoveană o salutare de săgeți. 
La 27 august, Ștefan primi, încă 
în Suceava, pe cei dintâi prinși, 
căzuți în mâna străjerilor de pe 
Prut Erau șase: trei plecară la 
Constantinopol, de unde se putea 
cere ajutor, iar ceilalți trei se 
suiră în spânzurători... Apoi, Ște
fan, lăsând grija Sucevei lui Luca 
Arbore, călări în grabă spre Ro
man (N. Iorga — Istoria lui Ște
fan cel Mare). Aici se adunase 
tabăra română, compusă din 40.000 
de oșteni moldoveni.

Asediul cetății Suceava a durat 
trei săptămâni, zi și noapte fără 
nici un rezultat Zidurile se a- 
rătau mai tari decât credeau leșîi, 
iar valahii erau oameni neînfrî- 
cați și foarte ageri. Zilele reci 
se grăbeau. Drumul inațpte a 
fost închis de primejdia moldo
venilor, Iar înapoi, cu toată ru
șinea, leșii nu se puteau întoarce 
fără să se lupte. Tabăra leșcască 
se pregătea de luptă, nu fără a 
petrece la gândul unei victorii les
nicioase. Tabăra română era 
ascunsă în pădurile „de ulm și de 
stejar".

în mijlocul taberei române sosește 
și Ștefan, nu înainte „să dea 
dușmanului său sfatul eel bun de 
a se retrage tot pe drumul mare

șl de a nu se inculca prin pă
durile, vestit de rele, ale Moldo
vei, unde i s-ar putea întâmpla 
ceva neplăcut din partea local
nicilor care locuiese mai bine de
cât acasă în desișul fagilor Buco
vinei" (N. Iorga, Istoria lui Ștefan 
cel Mare).

Leșii au început a suferi de 
foame pentru că „potrivit obiceiu
lui, țăranii ascunseseră grânele și 
furajele, iar ostașii lui Ștefan în
cinseseră drumul spre Polonia". 
(G-tin C. Giurescu).

„Ioan Albert era zorit acum să 
ajungă în sfârșit în țara primitoa
re, Polonia, unde e hrană și bău
tură din belșug... El apucă de-a 
dreptul prin codri, ale căror poteci 
se suiau pe înălțimi care se ru
peau apoi în coaste prăpăstioase 
înaintau încet cu atâta mulțime o- 
bosită în codrul Cosminului, din
coace de Cernăuți, lângă apa De- 
rehluiului"... „Craiul bolnav, zgu
duit de f. .gurile mustrării de 
cuget și ale mândriei rănite, îna
inta spre dumbravă, pe care avea 
a o boteza cu sângele ostașilor săi : 
DUMBRAVA ROȘIE, prin ai cărei 
copaci trecuse deja limba fierăs- 
traielor. Cărările erau înguste și 
gloată multă". (N. Iorga — Istoria 
lui Ștefan cel Mare).

„Domnul pune să se ocupe Ie
șirea din oodru dinspre miazănoap
te și oastea polonă a fost prin
să în capcană și strivită „Fost-au 
atunci mare moarte între Ieși și din 
partea armelor moldovene — po
vestește letopisețul de la Bistrița 
— și toate schiptrele crăiești au 
fost luate șl mulți boieri și vo
ievozi mari de ai leșilor au căzut 
acolo și mulți ostași ... și toate 
puștele cele mari cu care trăseseră 
în cetatea Sucevei au fost prinse 
atunci. Călăreții scăpați au făcut 
tabără în cealaltă parte la Cosmin 
(azi Valea Cosminului), petrecând 
ultima noapte" (C-tin G. și D. Giu
rescu — Istoria românilor).

Ultima luptă a avut loc la Len- 
țești, în 29 oct. 1497, într-o du
minică. în ajutorul regelui a ve
nit un detașament de călări ma
zuri, dar cu ‘oată vitejia lor, 
„au fost uciși până la unul” (C-tin 
G. Giurescu). S-a mai dat o luptă 
la Cernăuți, după care Ioan Albert 
„au fugit cu puțini ostași și de 
abia au scăpat” (Letopisețul de la 
Bistrița). „Și mare și nemăsurată 
jale a fost în Polonia din cau
za unei atât de nenordcite întâm
plări”. Iar în „Analele rutene gă
sim: „Și i_au bătut fără milă șl i-a 
fugărit până la graniță bătându-î 
și ucigându-1. Și atât de mare a 
fost nenorocirea polonilor, încât 
abia unul din zece s-a întors cu 
Craiul care s-a și îmbolnăvit din 
această cauză. Un letopiseț rus e- 
valuează pierderile în morți ale 
armatei polone la 40.000 de ostași. 
Ioan Albert trebui să se coboare 
la pace” (G-tin 8. Giurescu).

Prof. LEONTINA ROPCEAN

cu sediul în Mintia, str. Șantierului, 
nr. 1, județul Hunedoara 

Valorifică nrin licitație diferite materiale 
refolosibile (feroase, neferoase, maculatură 
etc.).

Licitația va avea loc la sediul filialei, in 
data de 17.07. 1997, ora 10.

Lista materialelor va fi afișată la sediul 
filialei. ,

Relații Ia tel. 211150, 214040, int. 135 
sau 111. (6528)

BANKCOOP S.A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

I
I

Vinde la licitație publică:

• TRA( TOR, dublă tracțiune, cabină, 
CP, instalație de săpat MTZ.

Preț de pornire: 25.000.000 leL 
Licitația are loc în data de 4. 07. 1997, 
10, la sediul BANKCOOP DEVA, biroulora 

recuperări.
Informații Ia tel. 226292 ; 227951.

CONSILIUL LOCAL 
SÎNTAmARIA-ORLEA

86

Anunță vânzarea prin licitație 
unor mijloace fixe din patrimoniul 
Complex de îngrășate tineret bovin 
— Hațegului.

Licitația va avea loe în data «le
1997, ora 10, și se va repeta în fiecare ri de 
vineri, la aceeași oră. Informații Ia telefon 
054/770630.

publkS a 
fostului 
Bărășt»

15. 07.

S.C. METALOiEX S.A. DEVA 
Str. 22 Decembrie, bl. 4, parter

Vinde electrozi SUPERTIT FIN «ie I

• 3,25

• 2,50 mm 5600 lei/kg

mm 5300 lei/kg

mm 5200 lei/kg• 4,00
Relații

DEVA, str. 
telefoanele] 620714, 211854, 626009,

la sediul S.C. METALOTEX S.A.
22 Decembrie, bl. 4, parter, sau la

(6517)

AGENȚIILE DE PUBLICITATE
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din 3

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

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

• ORÂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul „Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, 
770735.
I

Agențiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică șl mare publicitate.

I

■■■" •—--------------------------------------------- ■

CONSIM DEVA 
Piața Victoriei, 2/1 (IPH)

VA ©FERA
© curse regulate cu autocare moderne 

pentru t Germania. Franța, Olanda. Belgia. An
glia. Danemarca, Suedia, Spania, Italia, 
Austria, Elveția

© asigurări medicale pentru străinătate
© inchirieri de autocare pentru excurs!) 

grup, interne și internaționale.l în grup, interne și int 
j Telefon 23 06 90.
a .

RECEP PLUS
- HÂRTIE
* CONSUMABILE pentru orice tip de 

IMPRIMANTE și COPIATOARE 
DEVA Bd. DECEBALBI. P 

Tel. 212726 218205

ANUL IX • NR. 1919
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VALEA JIULUI

Au început alegerile de lideri 
sindicali in exploatările miniere

mere 
rență.

similar, plus dife-
Tel. 221030. (5961)

ÎNCHIRIERI

Ofer de închiriat 
zo.

trecută.
Valea Jiului au înce- 

lideri 
ele 
la

* De săptămâna
4n
,put alegerile de 
sindicali. Până ieri

■ fuseseră finalizate
Mina Vulcan. Noul lider 
se numește Arpad Sipoș,

La minele Lupeni, Băr- 
băteni, Paroșeni adunări
le pentru alegeri au fost 
doar niște tentative, ele 
nefiind finalizate, cu 
alegerea liderilor. în orice 
caz, până la alegerile de

la Ligă, pentru biroul 
executiv, consiliul de co
ordonare și lider, care vor 
avea loc pe 5 iulie a.c., 
alegerile pc exploatările 
miniere trebuie finalizate. 
(I.C.).

garsonieră nemobilată, 
nă centrală. Tel. 614963.

(5965)

• «•*•» *•••••*•»•*•

• Ofer de închiriat 
avantajos spațiu depozit, 
magazii Petroșani, strada 
Titu Maiorescu, nr. 5. 
Informații tel. 212532.

(5961)

r tiă tu
[ F»B»«IÎATe

Bisericii, nr. 
In-

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

tulialm, str.
35, preț negociabil, 
formații zilnic după ora 17.

(5964)
• Vând Dacia 1310, fa

bricație 1980, preț 7 mi
lioane, negociabil. Telefon 
626391.

lașu de Sus, nr. 190, jude
țul Hunedoara.

(9387)

PIERDERI

4
îmbunată-

• Vând apartament
camere, etaj 2, 
|it garaj, boxă, Mărăști. 
Tel 218225, 215729 (5809)

•
multe chioșcuri model Sla
tina. Informații Deva, str. 
Eminescu,

• SC
produce
zeazâ 
len.V precum și ambalaje, 
saci pungi, plase etc. Tel. 
56083:1 (4820)

• V u n d calculator 
f1C-':t*00  (garanție), preț 
154< Huo. Deva, tel. 222213.

• Vând societate cu ac
tivități multiple, atelier 
tapițerie și tâmplărie, cu 
dotare adecvată. Informa
ții Bîrsăn, nr. 33.

Vând unu] sau mai

75. (5958)
Foltnar Lupeni 
și comerciali*

folie din polieti-

(186220)
• Vând apartament 2 

camere, fără balcon, tel. 
<.2(i9tS: 231910.

(186221)
. • Vând (schimb) apar

tament 3 camere cu două. 
Tel. 625113, între orele 
16—18.

• Vând Dacia 1300, sta
re de funcționare, 1200 DM. 
negociabil. Orăștie, tel. 
64 7671.

(5412)
• Vând Mercedes 300 D,

tip 123, înmatriculat, 12] 
97, stare foarte bună. Tel. 
711108. (6064)

• Vând dubă VW LT 28, 
benzină, înmatriculată, 4000 
«pârei. 718601.

(6067)
• Vând Dacia 1310, fa

bricație 1984, stare bună, 
Ungaria, înmatriculată, preț

7,5 milioane, 
Tel. 713487.

(6069) 
tractor U 650,

informativ 
negociabil.

• Vând
«tonă remorci, negociabil. 
Ielelor. 650258, după ora 
18. (OP)

• Vând teren intravilan,
30 ari. Informații Hațeg, 
Aleea Școlii, nr. 10, ap. 
12. (9388)

• Vărul SEAT TOLEDO, 
an fabricație 1992, Hune
doara, tel.

• Vând 
camere, ultracentral, 
1 Decembrie, bl. 4, 
fon 612901.

233351.
apartament 2 

bdul 
tele- 

după ora 20. 
(5969) 

casă mare cu 
Sântandrei, cu 

Informații 
(5970) 

240 
Ild., 

stare 
ne- 

Infor- 
Cio. 

orele 18 
(5972) 

1300, anul 
negociabil.

• Vând 
grădină in 
gaz, nr. 113. 
la domiciliu.

• Vând Mercedes 
Diesel, înmatriculat 
cu carte identitate, 
funcționare, 2500 DM, 
gociabil, urgent, 
mâții Simeria, sir. 
cârliei, nr. 2.
— 20.

• Vând Dacia 
1976, 7.000.000, 
Telefon 621501.

(5971) 
casă cu

Sân-

mobilată, 
DM, 
11.

Închiriez garsonieră 
ultracentral, 150 

Deva — 223120; 9—

(C:to2)

(4845)
• Vând camionetă ÂRO 

— 40.000.000 lei. Dacia
1300 pentru piese. Tel. 
213870.

(1816)
•Vând apartament trei 

camere, în Ilunodoara, cen
trul civic, str. Poștei, nr. 
1, zugrăvit, faianțat, te
lefon, preț 13060 mărci. 
Informații tel. 616089.

(4848)
• Vând apartament 3 

camere, zona gării, preț 
120.000.000. Tel. 218928.

(4819)
• Vând apartament 2 

camere, etaj 2 (bloc Dcva- 
sat). Tel. 233202,

• Vând miere 
Tel.1000 kg. 

613395.

617559. 
(18501 

poliflora. 
230695 ;

(5957) 
tractor 445,• Vând 

nefuncționabil, informativ 
16.200.000 
613777.

lei. Telefon

• Vând 
camere 
Mazda 626 
triculal.

(6301) 
apartament 2 
decomandate ; 
Diesel, înma-

ltclatii la 216033.
(6303) 
intravi- 
een(ură.Ian 

Tel.

Vând teren
3 ha Arad, pe 

617211.
(6301) 
camere.Vând casă 3 

două cămări (pământ), 
sufragerie Luxor, fri.

• 
hol, 
gaz, 
gider. Peștișu Marc, 161.

(186223)
VAfAV.^VAVAW.WV

• S.C. EXETech 
COMPUTERS S.R.L. 
vă oferă la cele mai 
mici prețuri : calcu
latoare; imprimante . 
consumabile; acceso
rii. Deva, Piti Victo
riei, nr. 2 A (IPII); 
ei. 4, cam. 401. tel) 
fax: 212430; 213730.
interior 171.

. WJVAFVWVWAW. WA
OFERTE 

DE SERVICII
• Execut la comandă 

bolțari, negociabil și a- 
vantajos. Pcstișu Mare, 
149.

(60G6)
LICITAȚII

• Anunțăm licitație 
pentru reparații la 
clădirea Școlii gene
rale nr. 1 Ilațcg, care 
se va tine în data de 
4. 07. 1997.

(2386)

I

• Vând urgent 
grădină, apă, gaz,

ANUL IX • NR. 1919 x'"'

• Domn singur, 70 ani, 
doresc cunoștință doamnă 
între 40—G0 ani, în ve
derea căsătoriei. Infor- 

. mâții Raica Filimon, Să.

• Pierdut 
276701 
nănd 
lescu 
nul.

nr.factu rier
— 276750, aparți- 

S.C. Andonie Nicu- 
SNC. Se declară

COMEMORĂRI
Cu aceeași durere 
suflet, soția, fiicele.

(G068)

DIVERSE

• S.C. MACS AEM 
SERVICE SRL, cu sediul 
în Hunedoara, Pictor Gri- 
gorescu, 7, anunță in
tenția de avizare din punct 
de vedere al protecției 
mediului a magazinului 
Mami, situat în Hune, 
doara, bdul Republicii, nr. 
2. Eventualele 
reclamații vor 
la APM Deva, 
de 15 zile.

sugestii și 
fi 

în
depuse 
termen

• S.C. B & 
PROD SRL, cu

1
în

nr. 
do 
de 

inc 
co.

(60G9)
PRIMO 

sediul 
Hunedoara, str. Brâdct,
8, anunță intenția 
autorizare din punct 
vedere al protecției 
diului pentru spațiul 
mercial din str. Eroilor. 
Eventualele reclamați! vor 
fi 
în

depuse la Al’M Deva, 
termen de 15 zile.

(6070) 
i TRANS 

DEVA 
: majora- 
incepând

S.C. ROXANA
COMIMPEX SRL 
anunță intenția de 
re a tarifelor i 
cu 30. 08. 1997.

(4617)
• S.C. IIAȚEGANA 

HAȚEG, cu sediul în 
țeg, str. Progresului, 
29, anunță Adunarea 
nerală Extraordinară a 
ționarilor în data de 10. 07. 
’97, ora 12, la cinematogra
ful din Hațeg. Relații supli
mentare la sediul societă
ții sau telefon 054(770550.

(5916)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE

S.A.
Ha
li r. 
Gc-
Ac-

• Schimb apartament 3 
camere deeomondate, etaj 
2, Liliacului, cu doua ca-

TAXI

I
I

111
ginerii și nepoții reamin
tesc celor care l-au 
noscut că se împlinesc 
ani de când iubitul 

PUIU
Ohaba

Nu
din 
noi. 
niciodată !

a 
te

SURA 
plecat 

vom

cu.
5 

nostru

dintre 
uita

(186222)

DECESE

• Un ultim pios 
omagiu celui care a 
fost un om de o deo
sebită omenie

It. col. (r) 
AUREL NICOR1C1 

(nea Relu) 
partea prieteni- 
apropiați din De-

din 
lor 
va.

(6529)

• Cu adâncă durere 
in suflet, familia To. 
deriță anunță dispa
riția celui care a 
un minunat soț, 
și bunic

PANAINTE 
TODERIȚA

înmormântarea 
avea loc azi, 2 
1997, ora 13, 
mitirul Gh. 
Hunedoara,
noastre vor păstra veș
nic amintirea ta.

(6075)

fost 
tată

va 
iulie 

la Ci. 
Apostol, 
Inimile

• Din partea 
Cacialuba un 
magiu pentru 
fost 
. PANAINTE

familiei 
ultim o_ 

cel care a

TODERITA
(6076)

YELLOW CfiB
TAXIURILE 
GALBENE 

CUCELE MAI MICI TARIFE 
34 de ore din 24, 

la dispoziția dumneavoastră'!

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

i

TOTUL LA 
TELEFON

53
DEVA Str,

M Eminescu.nr 2
Telefon; 616663
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Societate comercială
cu capital privat 

VINDE EN GROS SI
EN DETAIL

PRIN MAGAZINUL — DEPOZI1’ 
situat în incinta S.C. POL1DAVA 
din Deva, str. 22 Decembrit, nr. 257, 

telefon 22 59 04

S.A.

Apă minerală BIBORȚFNL 1.5 I PFT

Bere
— REGIN
— SIL' A

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

depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI, ORELE 
10-15

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI ‘UNCTELF 
PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber" din DEV A (lângă „Comtim" și 
cro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia); 
(Ia sediul S.C. „Mercur"); ORÂȘT1F 
„Palia); HAȚEG (secția foto).

în Mî- 
BRAD 
(lângă

O

SE AFLA IN VÂNZARE :

Imprimate pentru preschimbarea 
misului de conducere auto, 
țigări (Tg. Jiu) 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale 
plicuri

in 
PENTRU

I 
I
I 
I

I 
l
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

I
per-|

aceste unilăti funcționează AGENȚII 
PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 

MICĂ ȘI MARE PUBLICITATE.

I 
I 
I 
I 
I
I 
I

F" ni i I • IAbonament la ziarul 
,,CUVÂNTUL LIBER"
„CUVÂNTUL LIBER**  este cotidianul cel 
apropiat de dumneavoastră.

cea
Abonamentul rămâne în continuare 
mai avantajoasă

calea 
de procurare a ziarului

I 
I I 
I 
IABONAMENT LA Z1A-

LIBER“ PENTRU””NA

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

COSTUL UNUI 
RUL „CUVÂNTUL 
AUGUST RĂMÂNE NEMODIFICAT, III ND 
DE 6 000 DE LEI/LUNÂ, plus taxele poștale.

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

NU UITATI: REtNNOITI-V V ABONA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați (acto
rilor poștali să va facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani în nume
rar —. iar Ia RODIPET Deva — prin vira
ment. Relații Ia telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI CU NOI I

LICEUL SPORTIV 
D E V îî

Organizează licitație în data de 7. 07. ’97, 
ora 10, pentru efectuarea reparației capitalei 
la școală și cămin, săli de gimnastică.

Informații suplimentare la tel. 21701 o.
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