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De ce este nevoie de o nouă lege a pensiilor ?
— Die secretar <le stat, 

de ce este nevoie de o 
Două lege a pensiilor?

— Schimbarea actua
lului sistem de pensii est» 
Obligatorie, pentru că 
tntr-un timp relativ scurt, 
se va ajunge la blocaj, 
pensiile nemaiputându- 
6e plăti.

V-am ruga să co
mentați puțin acest lu
cru.

— In anul 199®, exis
tau 4,7 persoane active 
pentru un pensionar. La 
ora actuală avem 1,5 per
soane active pentru un 
pensionar. Deci, o per
soană și jumătate ține un 
pensionar. Dacă se merge 
in ritmul acesta se va 
ajunge la o persoană ac
tivă la un pensionar, iar 
în anii 2004—2005 vom 
avea mai mulți pensio
nari decât persoane ac:

['CURSUL VALUTAR
15 IULIE 1997

• 1 dolar SUA — 7135 lei
• 1 marcă germană — 3988 lei
• 100 yeni japonezi — 6251 lei
• 1 liră sterlină — 12055 lei
• 1 franc elvețian — 4858 lei
• 1 franc francez — 1181 lei
• 100 lire italiene — 410 lei

Cursurile induse în această listă au la bază

Icotații ale societăților bancare autorizate să efeo- I 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă I 
Inu implică obligativitatea utilizării cursurilor în I 
tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări ■

WPEÎI

1 iBER
tive, moment în care în
treg sistemul de pensii 
se va bloca. Din aceste 
considerente, este obliga
toriu schimbarea actual u- 
lui sistem de pensii.

In exclusivitate pentru ziarul 
„Cuvântul liber“ în dialog cu 

dl PETRU RADU PĂUN JURA, 
secretar de stat la M.M.P.S.

— De ce s-a ajuns 
totuși la această situație?

— S-au comis greșeli 
teribile în sistemul do 
asigurări. In primul rând 
s-au făcut pensionări ne
justificate — reduceri 
de vârstă, încadrarea în 
grupe de muncă necores
punzătoare, fără un con
trol al Ministerului Mun
cii — comițându-se în

In culmea furiei, șeful 
țipă la subaltern :

— Ani să-ți fac viața 
un iad I

— Nu puteți. Sunt 
căsătorit.

——» ■ 

acest fel abu
zuri enorme. Așa se face 
că unități economice în
tregi au fost trecute 
într-o grupă de muncă 
cu funcționari, cu dacti

lografe, cu portai i, cu 
șoferi etc., ceea ce exer
cită. în momentul de față, 
o presiune extraordinară 
asupra bugetului de asi
gurări sociale. în prezent 
s-a ajuns la o situație li
mită. încât dacă nu sa 
face schimbarea rapid, 
ne blocăm și nu vom 
mai putea plăti pensiile 
Sunt în zadar comenta

Noul părculcț din Simcria. Foto ALIN BURLACI-

riile privind vârsta de 
pensionare. Reforma în 
domeniul pensiilor și asi
gurărilor sociale, precum 
și promovarea noii legi 
în acest domeniu, re
prezintă singura soluție 
pentru a îndrepta lucru
rile. Noi sperăm în suc
cesul reformei și în creș
terea nivelului de trai, 
fapt ce va influența și 
durata medie a vieții. în 
anul 2017, când vârsta do 
pensionare va ajunge la 
65 de ani Ia bărbați și 
62 de ani la femei, noi 
sperăm la o durată me
die a vieții la femei, 
spre exemplu, la 75—80 
de ani.

— Noua lege a pensiilor 
aduce alte criterii de cal
cul. V-am ruga să dc- 

CORNEL l'OENAR

(Continuare în pag. a 2 a)

Așa cum anunțam în zia
rul nostru de ieri, luni 14 
iulie a.c., Prefectura jude
țului nostru a prilejuit o 
întâlnire a delegației ora
șului Raat din Israel, lo
calitate înfrățită cu muni
cipiul Orăștie, cu reprezen
tanți ai presei locale și co
respondenți ai presei cen
trale. în cadrul manifestării 
la care a luat parte dl Ni- 
colae Segesvari, subprefec
tul județului, dl Gheorghe 
Grun, directorul Camerei 
de Comerț și Industrie a 
județului, dl Iosif Blaga, 
primarul municipiului O- 
răștie ș.a., dl Mussa Abu 
Seheiban, primarul Raat- 
ului, a vorbit celor prczențl 
despre localitatea ce o con- 

I duce, despre viața aceste
ia și oamenii ce loctliesc 
aici. Iată câteva aspecte re- 

I levate cu acest prilej: • 
municipiul Raat este situat 
în sudul Israelului, are 
30 000 locuitori și a luat 
ființă cu 25 de ani în ur
mă, ca rezultat al proce
sului de stabilizare a be
duinilor, populație care de 

I multe secole este nomadă 
1 • localitatea are case cu 

maximum două nivele și 
este în continuă extindere 
• populația municipiului es
te în majoritate tânără, în
trucât tinerii manifestă do
rința de stabilizare, renun
țarea la viața nomadă • 
ocupația de bază a bedui
nilor ce trăiesc în jurul 
llaat-ului în sate mici și în 

i corturi; este creșterea ani- 
1 malelor • se preconizează 
1 ca, până în anul 2000, popu

lația să ajungă la 100 000 
de locuitori • industria, în- 

, vățământul, serviciile ș.a. 
Isunt în curs de formare și 

consolidare.
în cadrul vizitei de cinci 

zile în România, în județul 
nostru și la Orăștie, delega
ția israeliană — a spus dl 
Mussa Abu Seheiban, răs
punzând unei întrebări a 
ziarulyi nostru — a vizitat 
Bucureștiul, Sibiul și Alba 
Iulia — unde a fost pri
mită de către organele lo
cale, apoi municipiul Orăș
tie, având dese și fructuoa
se. întâlniri cu reprezentanți 
ai primăriei și ai consiliu
lui municipal. Oaspeții au 
fost puternic impresionați 
de ospitalitatea și bucuria 
cu care au fost întâmpinați, 
de frumusețea pământului 
patriei, de caracterul des
chis, sincer și mândru al 
românilor relevând că au 
fost găsite largi posibilități 
de colaborare între cele 
două municipii înfrățite în 
domeniile economic, admi. 
nistrativ, cultural ș.a. De 
altfel — cum spunea și dl 
Iosif Blaga, primarul O- 
răștiei, vizita delegației din 
Raat este răspuns la vizita 
efectuată, în noiembrie a- 
nul trecut, de către o dele
gație orăștiană în munici
piul cu care este înfrățit. 
Răspunzând unei alte în
trebări a „Cuvântului li
ber" primarul Mussa Abu 
Seheiban a spus că conflic
tul dintre țara sa și Pales
tina afectează și Raat, dar 
în mică măsură deoarece se 
află la distanță mare de 
zona de conflict dar popu
lația beduinilor are rude și 
într-o parte și în alta din
tre' celcf aflate • în conflict. 
Se speră că în scurt timp 
pacea se va instaura în re
giune. Iată și alte lucruri 
inedite despre Raat și lo
cuitorii săi: • beduinii au

(Continuare în pag. a 2 a)

VREMEA
Vremea va fi răco

roasă pentru această 
perioadă. Cerul va fi 
variabil, cu unele în- 
nourări în zoiui dc 
deal și munte. Vânt 
slnb la moderat din 
sector nordic. Posibil 
averse trecătoare do 
ploaie în zonele înalte. 
Temperaturile minime 
vor fi 'Cuprinse între 
11-15 grade C; maximele 
21—25 grade C. (Andrei 
lursicsinj.

Odată cu lăsarea corti
nei peste ultimul act a ■ 
de-acum istoricului sum
mit de la Madrid, Româ
niei nit i-a mal rămas 
decât să rumege zgura 
deziluziei. O decepție, 
ce-i drept, anunțată dar 
greu de digerat din 
momentul marcării ofi
ciale a respingerii noas
tre. Asta șl numai pentru 
că simțim frustrare vă
zând create premisele 
adâncirii rapide a faliei 
Intre România șl grupul 
țărilor de Ia Vișegrad. 
Sacrificiile umane plă
tite de Ungaria în 1950, 
de Cehoslovacia în I9C8 
șl de Polonia în anii 80

Intrarea
și-au găsit răsplătirea 
prin cooptarea acestor 
țări acum în NATO. îm
plinirea deplină a rostu
lui sacrificiului româ
nesc la 1989 trebuie să 
mai aștepte...

Bineînțeles că tribu
tul de sânge plătit pen
tru democrație Șl li
bertate de o țară sau 
alta din fostul lagăr co
munist nu se cuantifică 
pentru a cțevcnl crite
riu de aderare la a- 
llanța nord — atlantică. 
Ceea ce într-adevăr con-

în NATO- Ținuta obligatorie
tcază, s-a spus de mal 
multe ori, sunt costurile 
acestei aderări. De a- 
ceea o primă lecție pe 
care am învățat-o la 

summitul de la Madrid 
este că In alianța nord- 
atlantică nu au loc țări 
repetente la economie, 
fie ele și cu poziție 
geostrateglcă. Chiar dacă. 

declarativ, importante au 
fost gradul de democra
tizare a țării candidate, 
sau potențialul el de a 
exporta securitate, tre- 

bule să fii ncrealist ca 
să accepți ca fiind po
sibilă alăturarea unui 
Quasimodo economi, 
de tip românesc unor 
economii de ținută ca 

acelea ale țărilor mem
bre. Și chiar dacă în 
admiterea țărilor de la 
Vișegrad nu a cântărit 
prea mult potențialul șl 
starea economiilor lor 
după reformă, în res
pingerea candidaturii 
României a contat de
cisiv crunta înapoiere 
economică înainte dc 
reform8. De altfel, marca 
sărăciei românești, ea 
flagel național, a fost 
cauza unei puneri la 
colț sistematice și umi
litoare a românului per

ceput global în notă 
negativă acolo unde co
naționali de-ai noștri 
și-au dat în petic cu 
lebedele. Și asta. într-o 
Europă unde polonezul, 
cehul și ungurul, aproa
pe cetățeni, circulă, de 
ani buni, liber de je
nanta obligație a vizei. 
Acum a venit rândul 
României, în ansamblu, 
să fie oficial delirul 
tată de Europa în care 
se vi ea parte. Știm deja 
că in seleeta alianță 
intrara cere obliga'orlu

ADRIAN SAlAGEAN

(Continuare în pag. a 2 .a)
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.CUVÂNTUL LIBER"!
ț

Șl TOTUȘI EXISTA SUFLET
al 

Re-
In splendidul colț 

ținutului Munților 
tezat cu un farmec și o 
strălucire de neasemuit, 
acolo, unde aerul proas
păt fortifică sănătatea și 
sufletul respiră mai ușu
rat;, în 
Brădățel a 
de 10 zile 
iulie 1997) 
un grup de copii cu pro
bleme speciale de sănă
tate. Printre aceștia s-au 
aflat 5 copii cu gradul I 
de invaliditate însoțiți 
de 4 mame în acest popas 
carpatin. Prezența r- i- 
melor a fost necesară în 

mobilî- 
în 

în-
an- 
de

tabăra școlară 
petrecut timo 

(29 iunie — 8 
clipe de vis

scopul asigurării 
tații acestor copii și 
scopul integrării lor 
tr-o colectivitate de 
vergura unei tabere 
proporții mai mari

Tabăra „MAMA Șl 
PILUL“ a avut la 
activităților sale 
„PROGRAM DE TERAPIE

CUPAȚIONALA" 
manent, 
marea 
practice 
le. Au 
sene colorate, 
de figurine, construcții din 
jocuri de îmbinare „lego“. 
îndoituri și diferite jocuri 
de perspicacitate. Au fost 
organizate jocuri în aer 
liber, drumeții scurte, pre
cum și ieșiri în mijlocul 
naturii. Este de remarcat

CO- 
baza 

un

per- 
care a vizat for- 
unor deprinderi 
și educaționa- 

fost realizate de- 
decupaje

un fapt eu totul deose
bit șj anume contribuția 
Bibliotecii județene „Ovid 
Densusianu" prin doam
nele Mya Goschler. Olim
pia Bogdan și Silvia Ma- 
ties, care au întocmit un 
material valoros intitulat 
„Popas în Retezat". Acesta 
a cuprins informații utile 
despre acest ținut al ju
dețului, poezii despre 
Carpați, de V. Alecsandri, 
G. Coșbuc și legende eu 
uriași, legate de acești 
munți, care au stârnit 
un interes deosebit atât 
la cei mici, cât și la cei 
mari. Materialul docu
mentar a fost studiat în
deaproape de grupurile 
de copii din tabără și în
tregit apoi cu articolele 
despre PARCUL NAȚIO
NAL RETEZAT, publicate 
în cele 
ziarului

Toate 
au fost 
tece. glume, zicători, pro
verbe și ghicitori care au 
creat momente vesele și 
haz, voie bună tuturor. 
Prin tot ce s-a întreprins 
s-a realizat și un schimb 
de experiență în ce pri
vește preocupările de re
cuperare motorie a copi
ilor și pregătirea 
ra 
tă. 
să 
să fim perseverenți, răb-

nouă numere ale 
Cuvântul liber.

aceste activități 
presărate cu cân-

acesto- 
pentru școală și via- 
Toți am învățat cum 

învingem greul vieții.

»« •_

De ce es‘e 
o noua lege

nevoie de 
a pensiilor!

(Urmare din oaq I)

laliați puțin acest I 
calculul 
avea in 

plătită 
asigurată

lucru
pensii- 
vedere 
oent-u 

i pe 
activi- 
pe.ntru

pensiei medii to
ri in octombrie 1990, 
la data intrării în

dători și să nu încetăm 
să luptăm pentru un tel 
propus și pentru dem
nitatea noastră.

Participarea grupului 
nostru la acțiunile tabe
rei a fost activă, cu toa
te greutățile noastre de 
deplasare. Am participat 
la concursul de dans și 
de Miss al taberei, la cel 
de curățenie și la 
gramul artistic, undo 
luat 5 premii I la 

De asemenea.

pro- 
am 

cân- 
am 

participat și la focul de 
tabără, organizat în 
festiv și deosebit 
frumosj, care a lăsat 
mlntiri de neuitat.

Scoatem în evidență con
dițiile deosebite de cazai, 
create în acest an prin 
grija Administrației tabe
relor școlare din iudețul 
Hunedoara care a investit 
sume uriașe de bani, 
aici copiii să-și poată 
trece vacanța și să 
cunoască minunatul 
nut al Retezatului, 
fel și hrana, pe măsura 
posibilităților, a fost con
sistentă și gustoasă, pen
tru care fapt merită a 
fi evidențiată administra
ția taberei Brădățel.

Petrecerea acestor zile 
de o splendoare rară se 
datorează acelor minunați 
oameni care și-au deschis 
sufletele larg pentru a 
finanța această tabără și

tece.

mod 
de
X-

ca 
pe
se 
ți- 
I.a

aceasta în primul rând 
Fundației Soros pentru O 
societate deschisă — Fi
liala Cluj, care a oferit 
500 dolari SUA în acest 
scop și care întotdeauna 
este sprijinul nostru de 
bază. In același timp, 
Asociația Handjcapaților 
Neuromotori Secțiunea 
tineret a oferit o sumă 
de 450 000 lei și a asi
gurat motorina necesară 
transportului copiilor dus 
— întors. Primăria mu
nicipiului Deva a asigu
rat gratuit mijlocul de 
transport iar Crucea Ro
șie județeană a dăruit 
recompense pentru con
cursurile organizate (care 
au constat în săpunuri și 
câteva treninguri), 
de amintit și 
de suflet din 
„Decebal“ S.A. 
a binevoit să 
hrana copiilor 
și alte conserve, care 
prins bine în tabără.

Tuturor acestor sponsori 
de suflet, conducerea 
Fundației Româno — Ma
ghiare’ ,’,HUMANITATEA“ 
adresează cele mai sincere 
mulțumiri. Mulțumește și 
BIBLIOTECII pentru ma
terialul întocmit.

Și totuși există suflet

Este 
contribuția 
partea S.C. 
Deva, care 
completeze 
cu pateuri 

au

BEREY EL1SABETA, 
organizatorul taberei
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Intrarea în NATO
Ținuta obligatorie

(Urmare din pag. I)

di i 
,„it.>

res- 
na

tinută România, 
păcate, du are încă 
fă“ de smoking

Des gui cauzele 
pingerii României
trebuie căutate doar în 
interiorul țării. Și ca să 
fim realiști situația ast
fel creată convine a-
proape tuturor. Ameri
canilor, pentru că nu
trebuie să deschidă pun
ga mai mult decât vor, 
nemților pentru că

rești a fost promițător, 
creând psihoza 
nou start pentru 
nu putem să nu ne 
mințim că amânarea este 
cea mai rafinată formă 
a negării . Cine cunoaș
te modul american de-a 
face afaceri știe că re
fuzul este 
dulcit** de 
Vizita lui
București

unui
1999, 

a-

câteodată „în- 
mici atenții. 
Clinton la 
a fost cel 

mal bun prilej de a ne 
fi înmânată „bomboana 
Kojak" a pierzătorului:

I*
I
I
*

I
I
*

I
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— La 
lor se va 
contrib" a 
persoana 
toată perioada de
tate, stabilindu-se 
fiecare an de contribu
ție un număr de puncta 
calculat, ca raport între 
salariul mediu lunar brut 
pe anul respectiv. al 
persoanei 
iariul mediu 
pe economie 
aceluiași an. 
la pensie punctele 
zate, în fiecare an. sunt 
cumulate obtinându-se as«- 
fel un punctai total carp 
va permite 
cuantumului 
influența 
mulativă. a 
velului real 
datorată m Irtiei 
te pe termen lung

— Cum se vor calcula 
pensiile pen.ru cei aflați 
in prezent in drepturi9

<— Pentru pensiile afla
te în plată 'nainte de 
transformarea acestora 
în punctaj pentru cen- 
sie, legea prevede rea
lizarea unei noi recorelări 
prin trars*o-marea ni
velului acestora in cuan
tum echivalent la -velul 
lunii octombrie l’HIO. mi’' 
tiplicarea acestui cuan
tum echivalând "W -res-

I

(Urmare din oag I)

dc 
a-

de

mulți copii, iar islamismul 
nu le permite folosirea an
ticoncepționalelor și avor- 
tul • tinerii nu sunt obli
gați să facă armata, dar 
mulți se înscriu în armata 
țării a 85 la sută din bu
getul Raat-ului vine de la 
bugetul central al țării •

înfrățirea . cu Orăștie 
prima din istoria ~ 
și municipalitatea 
chisă stabilirii de 
legături și cu alte 
românești ■ presa locală, 
în regiunea unde trăiesc 
beduinii, este încă în for
mare, dar se recepționează 
emisiunile postului Româ
nia Internațional. (B.T.)

L

este 
Raat-ului 
este des- 
astfel de 
localități

I 
I 
I
*

I
I

sfârșit au numai vecini 
membri ai aceleiași a- 
lianțe, iar catolicismul 
pentru că se simte de- 
marcat avantajos de 
ortodoxismul estului. 
Chiar și rușilor le con
vine starea dc fapt crea
tă. O Românie pe post 
de câmp pârjolit în ca
lea vestului 
rașo“ pentru
De altfel au început deja 
să se facă simțite o- 
fensive diplomatice pen
tru readucerea Româ
niei în zona de influență 
a marelui slav, 
pe lângă noi, au 
de nemulțumire i 
cezii. care, pnn 
gerea României, 
văzut neîmplinită 
rinta de întărire 
fluenței în NATO 
consolidarea 
sudic.

Așa stând lucrurile se 
pare că încă o dată 
peste capul României lu
crurile s-au aranjat. 
Deși discursul președin
telui Clinton la Bucu-

este „ha- 
Moscova.

Totuși, 
motive 

și fran- 
respin- 

și-au 
do- 

a in 
prin 

flancului

respectiv.
asigurrte ri sa 

brut 
la 
La

lunar, 
nivelul 
ieșirea 
reaii-

determinarea 
pensiei, fără 

negativă.
«■nziunn
al pensiei.

om

cu- 
r 1-

terea 
tale, 
până 
vigoare a legii șj compa
rarea nivelului rezultat 
cu cel în plată, alegân- 
du-se cel mai favorabil.

— Ați amintit de puncte 
realizate — punctul 
pensie. Ce înseamnă 
cesta9

— Valorile punctului
pensie, în cadrul sistemu
lui public, se calculează 
prin împărțirea a 50 la 
sută din salariul mediu 
net lunar 
prognozat 
respectiv la stagiul com
plet de cotizare, pentru 
femei sau bărbați, stabi
lit prin lege pentru 
anul amintit.

în cazul în care per
soanele asigurate doresc, 
din diferite motive, să se 
pensioneze cu anticipare 
de până la 5 ani față de 
vârstele standard de pen
sionare, se poate opta 
fie pentru o PENSIE 
DE RETRAGERE, fie pen
tru O PENSIE PARȚIA
LA, situație în care este 
permisă cumularea acesto
ra cu venituri mai mici 
sau egale cu cuantumul 
pensiilor.

Nivelul pensiei de re
tragere sau al pensiei 
parțiale va fi mai mic 
numai pe perioada până 
la împlinirea vârstei stan
dard de pensionare.

pe economie 
pentru anul

I

I
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C TVR 1 )
I România, ora 6 

9,00 TVR Cluj-N.; 
TVR Timișoara ; 

Sensul tranziției 
13,05 Secretele ni- 

14,10 Șeicul 
15,00 Desene ani- 

15.30 Pro Patria;
17,05

6.00 
fix.';
11,00 
12,05 
(s); i 
șipului (r);
O-): 
mate;
16,30 Conviețuiri;
Serial • Katts și câine
le; 17,35 Magazin spor
tiv ; 19,00 Sunset Beach 
(s); 20,00 Jurnal: 21,00
Serial o Mândrie și pre
judecată (ep. 1); 22,00
în flagrant; 23,00 Serial 
• Canary Wharf ; 0,40
întâlnirea de Ia miezul 
nopții.

7,00 TVM; 8,30 Ca ary 
Wharf (r); 9,00 Serial
• Savannah (r); 10,00
Medicina pentru toți (r);
11.30 Sunset Beach (rj;
12.30 Perla Coroanei (rj;
13.30 Emisiune în limba
maghiară (r); 14,30 Un
bunic fericit (s); 
Desene animate: 
Secretele nisipului 
17,00 Serial •
18,00 Serial •
pasiunea ; 20,00 
Până la capăt
21.30 Desene
22.30 Credo;
• Mesager.

15,30 
16,00 

(s); 
Șcicul ;
Puterea, 
Film • 
(SUA) ; 

animate; 
0,00 TVM

[ANTENA 1)
6,30 Tele — Dimineața;

Dosarele Antenei 1 
Viața în trei 
Serial • Iluzii 
Nash Bridges 
Model Academy
Lumină călăuzitoa* 

15,05 II'tim-lc 5 
16,50 

17,40
Guvern;

(s); 
(r;; 
(«•)!
(s);

9,00
9,50
10.30
11.30
13,10
14,20
re (s): 
minute (s);
• Iluzii; 
despre 
Serial o Alondra;
Observator; 21,30 
Frații 
parte); 23,20 Jocuri 
murdare (film SUA).

Serial 
Totul

20,30
Film 

(Italia — ultima 
23,20

[PRO - TV)
bună 

Sport 
Serial 
Tânăr

11,15

di- 
Ia

Și 
Se-

7,00 Ora 7, 
mineața; 9,00 
minut; 9,15 
MASII; 9,45 
neliniștit (r);
rial • Capcana timpului; 
12,55 Știri; 13,00 Vieți 
disperate (film SUAJ;

parteneriatul strategic cu 
NATO. Speranța. chiar 
născută din miraje, că am 
putea prinde ultimul tren 
spre integrarea NATO 
în 1999. ne va anima 
totuși în următorii doî 
ani. Trebuie să știm 
însă câ prețul plătit este 
cel al unei reforme eco
nomice 
ultim 
pentru
candidaturii noastre. Tim
pul pentru a realiza a- 
ceasta este scurt handi
capul cronologic fată 
de Ungaria, Cehia sau 
Polonia fiind imens. La 
ceasul doisprezece șl 
un minut e timpul așa
dar ca guvernanții noș
tri 
mul
carea 
dea 
rilor 
mie .Și 
parat 
la NATO, 
reformelor fiind la ur
ma urmelor noi înșine.

abrupte. ca 
prag de trecut 
ireproșabilitatea

să lase donehihotîs- 
deoparte în apll- 
reformei și să 

startul transformă- 
reale din- econo- 

asta nu nea- 
pentru aderarea 

benefi.'iari ai

15,00 Matlock (s); 16.00
Serial • Tânăr și neli
niștit; 17,30 Război în 
viitor (s); 19,00 Știi și
câștigi ; 19,30 Ști i , 20,00 
încredere oarbă (f.p. — 
SUAJ; 22,00 Serial 
Familia Bundy: 
Nemuritorul (s); 
Sport la minut.

23,20
0,10

(MVASAT+)
7,00 

«'.00 
Serial 
18.00 
19,00 
19,30
dă (s); 
Sărutul 
nopții; 
polițist 
Arizona 
erotic.

— 12,30 Reluări ; 
Videotext; 17,00 
• Dulce ispită ;

Desene 
Micile lecții 
Farmacia 

20.00 
de la 
22,30

(s); 23,00 Film • 
Ilcat; 0,15 Serial

animate ; 
(s);

< gar- 
Eilm • 

miezul 
Mămica
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$i Remin Deva se afiă 
in febra pregătirilor
L-am întâlnit pe dl HORIA CRL- 

$AN, antrenor la echipa de handbal 
feminin Remin Deva, proaspăt pro
movată tn Divizia A, pe, stadionul 
„Cetate" din Deva, unul dintre lo
curile ce le folosește pentru pregă
tirea fizică in vederea viitoarei edi
ții a Campionatului ’97—’98. Așa 
cum nc~a relatat, lotul fetelor din 
Deva s-a reunit tn ziua de 2 iulie. 
După vizita medicală s~au demarat 
pregătirile conform, unui minuțios 
program întocmit de cei doi antre
nori, prof. L Mătăsaru și JJ. Crișan 
și aprobat de conducerea clubului. 
In zilele ce s-au scurs de la data 
începerii, pregătirea întregului lot 
se desfășoară la Deva — Baia Să
rată, unde cu sprijinul dr. loachim 
Oană se lucrează intens cu mingea 
medicinală, la stadion și în preaj
ma sa, pe scările Cetff'.ii unde fetele 
tsi întăresc musculatura picioarelor. 
Adept al unor metode de antrena
ment clasice, statornicite șl a căror 
eficiență a fost deseori verificată 
in practică, H. CrBan acordă o mare 
grijă pregătirii fizice, lucrului cu fie
care componentă în parte, după ca
pacitățile și starea ei fizică.

Din 21 iulie, lotul se ea deplasa 
pentru câteva zile la Geoa-liu și 
apoi din 21—28 urmează ca pre
gătirea si eventual primele, met iuri 
amicale să se desfășoare în Pecs, în 
Ungaria, unde s-a putut găsi (cu 
sprijinul unei cunoștințe) un loc bun 
de pregătire și la un preț cu aproa
pe 50 la sută mai ieftin decât oii- 
unde in țară.

Lotul a fost întărit (până acum cu 
4 jucătoare de la Univ. Craiova, ..U" 
Cluj și Baia Mare. Lavinia Sârbu, 
Juliana Stoenescu, Claudia Cetălcan 
fi Kslla, creează posibilitatea creș
terii valorii echipei devenej, putân- 
du-se pune în „operă" în orice par
tidă 3— 4 variante de joc, in func
ție de forța adversarelor, de cerin
țele jocului.

Până la startul în noul campio
nat — 6 septembrie, vcm reveni 
asupra pregătirilor ce le face Remin, 
turneele șl meciurile de verificare.

SABIN CERBU
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Suraj Moravan
național

S în urmă cu puțin timp, la fi- 
! nala pe țară a campionatului 
? republican individual de juniori, 
j luptele 'libere de la CSȘ Deva 
iau fost reprezentate cu cinste. 
> Astfel, sportivul Suraj Mora
li van. la ctg. 90 kg, a reușit pen- 
•; tru al doilea an consecutiv să 
5obțină medalia de aur și titlul 
•Jde campion național. La acest 
? frumos rezultat se adaugă și 
5 medalia de argint din luna măr
eție, de la internaționalele Ro-

campion i;
la lupte ;i

mâniei, unde a fost învins de;> 
reprezentantul Turciei și locul I;J 

------ t la -internaționalele I f 
undej 

să treacă de luptători ■ 
din Ucraina, Belarus,!1 
și Moldova. Bineîn-;! 

rezultatele se datorează «| 
Partenie Matei — di"!1

CSȘ Deva și Vasile«| 
îl

— ocupat la 
Moldovei, de la Chișinău, 
a reușit 
valoroși 
Bulgaria 
țeles că 
și prof, 
rectorul 
Diaconu.

în luna iunie, în cadrul cam-; 
pionatului național individual Im 
lupte libere cădeți, sportivul î 
Cristian Aur, pregătit de antre"J 
norul Marius Bad'stru, s-a cla-< 
sat pe un merituos loc III —! 
la ctg. 45 kg, cucerind medalia; 
de bronz. De menționat că la ■ 
această categorie au participat;

■■■

I
un număr de 41 sportivi, repre-j! 
zentând toate cluburile din tarA.

J

!
atestă faptul ;■

zentând toate cluburile din țară, ■ 
iar medalia de bronz obținută; 
de sportivul Cristian Aur este ■ 
a treia în cei patru ani de ac-! 
tivitate sportivă. '

Aceste rezultate
că la CSȘ 
preocupare 
sportivilor

Deva există o bună ■ 
pentru pregătireaI 

de performanță. *
MIRCEA SÎRBU

I 
.* 
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i La Deva, turneul
1 Potrivit tradiției șahiste hu- 
J nedorene, turneul de șah „OPEN" ■

— ediția a XI-a se va desfășu
ra la Deva, în perioada lb—27

J iulie 1997, în organizarea Corni" 
| siei județene de șah și a Clu- 
« bului de șah Deva. Gazda ospi" 
I talieră a ultimelor ediții este 
! Școala Normală „Sabin Drăgoi" 
Idîn Deva, unde, la 19 iulie a.c.

între orele 10—12 se vor tace 
I înscrierile pentru concurs, taxa

de participare pentru seniori 
‘ este de 50000 lei, iar pentru se- 
î nioare și juniori — copii este 
» de 30 000 lei. Taxă redusă este 
| stabilită și pentru pensionari. 
. Rundele vor începe zilnic de la 
Iora 16,30. Condițiile de cazare

și masă sunt diversificate ca ta-
r 4 < MV n ^taag • a g

de șah „OPEN" ■ 
rif și loc, în funcție de posibi" ’ 
litățile financiare ale jucătorilor. •

Concursul va fi un nou pri- I 
lej de verificare a lotului clu- J 
bului județean, care întărit prin | 
legitimarea a încă 2 maeștri m* * 
ternaționali și un maestru FIDE I 
are ca obiectiv câștigarea divi- ’ 
ziei B și promovarea in Divizia | 
A — în luna octombrie a aces- ' 
tui an. Se oferă pnmilor clasați > 
un număr de 24 premii, pe ca- I 
tegorii, pentru juniori și junioa- ’ 
re etc. Juniorii cu rezultate pro- | 
mițătoare vor fi cooptați la clu* « 
bul de șah pentru pregătire cen- 1 
tralizată sub supravegherea ce- J 
lor 2 antrenori calificați ai sec* i 
ției de șah. 1

CORNELIU ROTARĂM J F g • a*^r • f aaa^ a t^ata a • aa

AU LUPTAT Șl AU ÎNVINS
Lecțiile de viață, de 

voință și de curaj din is
toria sportului mondial 
pot da încredere oricărui 
om aflat la grea încerca- 

, re. Sportivii noștri au do
vedit adeseori spirit de 

ț sacrificiu, admirabile ca- 
ț lități de voință. Discobo- 
j la Lia Manoliu a căști- 
1 gat la Ciudad de Mexico 
j titlul olimpic după un se- 
l rios accident muscular ca- 
) re o făcea indisponibilă. 
1 La o altă olimpiadă, cea 
I de la Melbourne, Nicolae 
l Linca a boxat după o in- 
} jecție cu novocaină la mâ- 
î na fracturată, dar și-a 
i descoperit suficiente re- 
i surse pentru a cuceri me- 
’ dalia de aur. Gimnasta 
ț Nadia Comăneci nu și-a 
ț abandonat echipa la cam- 
, pionatele mondiale de la 
' Dallas, cu toate că avea 
ț o infecție gravă în palmă 
j și reprezentativa Româ- 
J nici, în formație comple- 
i tă, a câștigat titlul suprem. 
, Campionul olimpia de la 
î Tokyo la săritura în i- 
( nălțime, atletul Valeri 
i Brunei, a suferit in plină 
i glorie sportivă un accident 
ț de motocicletă care nu a 
l lipsit mult să fie urmat 
J de amputarea unui picior. 
j După 6 intervenții chi- 
Irurgicale și 3 ani de lup

tă îndârjită cu sine, cu

VWVUWWWVWWWWWV

CORVINUL .4 
URCAT LA CINCIȘ 
i

La » săptămână după ce 
au început pregătirile în 
vederea noului sezon fotba
listic, la bază, ieri, întregul 
iot a „urcat" la Cinciș, lo
cul preferat, unde hunedo- 
renil «și încarcă bateriile 
pentru viitoarele confrun
tări. Discutând luni cu dl 
președinte al clubului Cor- 
vinul, Vasile Tătar, am a- 
flat că încă nu s-au pro
dus modificări în compo
nența lotului aflat la pre
gătiri sub atenta îndruma
re a dui Romulus Gabor. 
Noutăți așteptăm în cursul 
acestei săptămâni. Așa du
pă cum se cunoaște, N. Mi- 
trică nu a rămas la CSM 
Reșița, dar nici la Petrolul 
nu a ajuns. El va juca în 
Grecia, la noua promovată, 
Prodestiki Nikea, cu care 
a semnat pentru trei ani. 
Clubul hunedorean va în
casa pentru acest transfer 
54 000 dolari, tn ratei

Sâmbătă, 19 Iulie; Gorvl- 
nul va susține un meci a- 
mical la Hunedoara, cu Jiul 
PetroșanL

Campionatele 
Naționale de 

gimnastica 
ale României

Intre 18—20 iulie, la Timișoara 
se vor desfășura Campionatele de 
gimnastică ale României. La această 
importantă competiție va fi prezen- 
tă și multipla campioană mondială, 
olimpică și europeană de gimnasti
că LAVINIA MILOȘOVICI. Este 
vorba despre participarea apreciatei 
noastre gimnaste la festivitatea ce 
se organizează cu prilejul retragerii 
sale din activitatea competițională.

Cu toate că nu va mai apărea In 
formația țării noastre, Lavinia va 
rămâne pentru totdeauna în strălu
citoarea constelație a gimnastici! 
mondiale. Având în vedere că Lavi
nia Miloșovici își continuă studiile 
superioare, o așteptăm pe curând la 
marile competiții internaționale fie 
ca arbitru, fie ca antrenor. Redacția 
ziarului nostru îi urează și din acest 
colț de pagină mult succes la studii, 
călduroase mulțumiri șl felicitări 
pentru prestigioasa sa activitate in
ternațională și gloria adusă sportu
lui românesc.
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Și arbitrii 
se pregătesc

Timp de trei zile arbitrii din 
tul național s-au aflat la Constanța 
pentru a se pregăti pentru noua 
ediție a campionatului Diviziei Na
ționale la fotbal 1997—1998. 58 de 
„cavaleri ai fluierului" au ascultat 
prelegerile unor membri ai Comi
siei centrale a arbitrilor, au parti
cipat și la câteva expuneri susținute 
de Romeo Stăncan, Eugen 
Mircea Salomir precum și 
invitați din străinătate.

Așa cum era de așteptat, 
interesantă activitate din
era participarea arbitrilor la testele 
fizice. Printre cci care s-au prezen
tat cel mai bine la acest test, au 
fost M. Salomir, Gh. Negoiță, Vali 
lonlță, FI. Chivulete, Gh. Mbise, S. 
Vădana, I. Biro, S. Avram, Din pă
cate, fiind sub tratament, Sorin Cor- 
podeanu nu a putut susține testul 
urmând să o facă la București. Au 
abandonat Danciu și Sterea, au „că
zut* D.D. Crăciun, Sajtos și Viorel 
Hie.

lo-

Mustață, 
de unii

maicea 
program

I$
■:

cârjele și cu... compasiu- ț 
nea publică, Brunei a re- J 
venit pe stadion' ț

Fotbalistul francez Pili- l 
lippe Gondet, unul dintre ) 
cei mai buni atacanți din 1 
generația anilor ’60, a su- ț 
portat, la interval de doi i 
ani, operații complicate la ț 
ambii genunchi. A rein- j 
trat, după o lungă re-1 
educare a mușchilor, ju- J 
când cu ligamente de j 
plastic și nu oriunde, ci i 
în echipa națională!

După o hemoragie in
ternă provocată de o cioc
nire violentă intr-un joc 
de rugby șt câteva zile 
traversate intre viață și 
moarte, neozeelandezul I 
Murray Halberg, cu un 
braț și un umăr atrofiate, 
s-a lansat în cursele atle
tice de fond devenind 
campion olimpic la Ro
ma.1

hi anii ’30, o tânără ju
cătoare americană de te
nis, Alice Marble, atinsă 
de o gravă maladie a e- 
pocii, după 6 luni de sa
natoriu, s-a angajat in
tr-un extraordinar efort 
de recuperare, a revenit 
pe teren și în 1939 a câș
tigat turneul de la Wim
bledon fără să piardă nici 
un set! i

Un înțelept a spus: „A 
fi, înseamnă a fi luptă
tor".

DEFINIȚII, DEFINIȚII...
© „Adversarul = mijloc sigur de înălțare, pia

tra de încercare a puterii tale". (Ilarie Chendi)
© „Supraomul == pentru a bate pe burtă un 

colos, trebuie să te poți ridica până acolo".
(Ch. Baudelaire)

© „Sportul = educația reflectată a reflexelor". 
(Paul Valdry)

© „Trofeul = unica măsură incontestabilă a 
succesului". (G. Ch‘ldc)

© „Weck-end ■= marea boală a ororii de do
miciliu". (Ch. Baudelaire)

) DIN ISTORICUL 
’ O1NE1

Un cunoscut om de știin
ță român — Spirit Haret, 
în timpul când funcționa 
in calitate de ministru al 
învățământului, a văzut 
in cursul unei inspecții 
un joc sportiv popular in
tr-un sat de munte. Plă- 
cându-i jocul, savantul, la 
întoarcerea in capitală, a 
convocat mai mulți pro
fesori de gimnastică cu 
care s-a sfătuit și a luat 
măsura introducerii jocu
lui in școli. Regulamentul 
a fost alcătuit de maestrul 
de gimnastică de atunci 
Radu S. Corbu de la un 
liceu din Brăila. Ca ur
mare, in 1894 au început 
să aibă loc întreceri de 
oină potrivit unui regula
ment. In 1897 a avut loc 
primul campionat ai ca
pitalei, care s-a ținut in 
grădina Cișmigiu. Vechiul 
nume al oinei era „ba- 

j ciul" sau „lupii și baciul",
i întrucât sa spune că jo-
i cui semnifica alungarea
i lupilor care atacau stâ-
Jnele.

In jurul Blajului circu- 
} lă denumiri ca „matca 
| mare", „halca", „lupta- 
( lungă" și „baciul"; în ju- 
1 rul Sibiului i se spune și 
î azi „fuga"; la Dej „hopă- 
t ciul", prin zona Sucevei 
î „apucă", iar în Muntenia 
1 i s-a spus la început „hoi- 
ț nă" și mai târziu „oină".

RECORDURI... ÎN 
ÎNĂLȚIMI

© Primele trei raiduri 
intercontinentale au fost 
Paris — Melbourne, Lon
dra — Tokyo și Londra
— Cape Town (1920). Pri
mul zbor în jurul lumii 
(49 500 km) în 3 luni, cu 
patru avioane care au de
colat din California (1924). 
Primul zbor polar, peste 
Polul Nord —‘ americanul 
Richard Byrd, in luna mai 
1926 Și primul zbor trans
oceanic — Charles Lind
berg în mai 1927: New 
York — Paris (6200 km), 
în 33 de ore și 30 de mi
nute de zbor neîntrerupt, 
pe un monoplan. Ateriza
rea s-a făcut pe aeropor
tul Le Bourget, noaptea, 
la lumina farurilor a o 
mie de automobile..,

© Recordul absolut al 
zborului în jurul lumii es
te stabilit în noiembrie 
1965 cu un „Boeing-707", 
pe ruta Honolulu — Lon
dra (peste Polul Nord) — 
Lisabona — Buenos Aires
— Noua Zcelandă (peste 
Polul Sud) — Honolulu. 
In 1982, un avion „Gulf
stream III" face ocolul 
Pământului în 4 ore și 38 
de minute! (37 800 km, cu 
843 km/h).

Grupaj dc 
ILIE LEAIIU
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DURA LEX, SED LEX

AFLĂM DE LA POLITIE
UZUCĂPIUNEA

Implicare

Miercuri, 9 iulie, pe la 
ora 10, Nicolae Alexa con
ducea, pe strada Ștefan 
cel Mare din Hunedoara, 
un autoîncărcător IFRON 
al SC Construcții, îmbu
nătățiri Funciare. Făcea 
însă aceasta fără a poseda 
permis de conducere. în
tâmplarea nefericită a fă
cut ca minorul Marin 
Alin Mateescu, de 12 ani, 
circulând neatent cu bi
cicleta, să se lovească de 
roata din spate a utilaju
lui și să se 
grav. Pentru 
sa de a conduce un utilaj 
pe stradă fără a avea per
mis și pentru consecințele 
indirecte și nedorite ale 
acestui fapt, Nicolae Alexa 
a fost reținut de poliție ; 
cu atât mai mult, cu cât 
el a și părăsit locul unde 
s-a întâmplat accidentul.

obiecte în valoare de pes- 
te 1,5 milioane de lei. O- 
biectele au fost recupe
rate și predate păguba
șului.

La loc — comanda

accidenteze 
imprudența

Traversa strada 
fără să se asigure

Ludovic Mihail, de 21 
de ani, din Petrila, fusese 
eliberat în martie, din 
penitenciar. Neavând nici 
o ocupație, și-a căutat una. 
în nopțile de 7, 9 și 10 
iulie a descuiat cu metode
le hoților de meserie sau 
de ocazie două autotu
risme. A subtilizat din 
ele un radiocasctofon, două 
boxe auto, alte obiecte în 
valoare totală de 1 milion 
de lei.

Urmează a fi prezentat 
parchetului pentru 
rea mandatului de 
tare

cmitc-
ares-

și... la loc comanda.

I

de
se
u-

Dumitru Stan, de 44 
ani, s-a angajat fără să 
asigure în traversarea 
nei străzi din Petroșani,
întâmplarea nefericită a 
făcut ca pe acolo să trea
că în viteză, pe care, de
sigur, poliția o va stabili, 
loan Panțâru, de 65 de 
ani, tot din Petroșani, la 
volanul autoturismului BT 
0270. Din cauza leziunilor 
căpătate în coliziunea cu 
autoturismul. Dumitru Stan 
a decedat.

Minor si recidivî jl

A fost arestat în Deva 
Robert Claudiu Tănăsesc, 
de 16 ani. Minorul, ce 
avea antecedente penale, 
a spart un geam de la o 
locuință, de unde a furat

perioadă, la SG Adolescen- 
tis Corn SRL Hunedoara 
s-a calculat eronat impo
zitul pe profit, cei de a- 
colo au trebuit să plă
tească mai bine de 3 000 000 
de lei.

în primul rând 
vorba de o amendă 
300 000 de lei. Apoi,
cietatea a fost obligată la 
plata impozitului datorat 
precum și a majorărilor 
de întârziere. La amenda 
amintită s*au mai adăugat 
astfel alte 2,9 milioane 
de lei.

este 
de 
so-

Fără documente
La Cristur, mai 

la SG Lidi Dori 
Com, comisari ai 
Financiare au constatat că
erau puse în vânzare 
furi (haine import) 
documente legale de 
veniență.

Mărfurile, a căror

exact 
Textil 
Gărzii

măr- 
fără 
pro-

„Diamaris“ a rămas 
fără 4 000 000 de lei

De ce a rămas SG Dia- 
maris SNG Hunedoara, 
fără 4 000 000 de lei ? Pen
tru simplul fapt că a e- 
fectuat plăți în numerar 
către persoane juridice 
peste plafonul stabilit 
lege. 1,9 milioane de 
a fost suma cu care 
depășit plafonul, iar 
menda primită s-a ridi
cat la 2 000 000 de lei.

de 
Iei 
s-a 
a-

Profit diminuat
Tot la Hunedoara, 

de la SG 
SRL au 
plătească
300 000 de lei și obligați 
să recalculeze impozitul pe 
profit și majorările de în
târzieri. In afară de amen
dă, suma s-a ridicat
6 437 000 de lei. Toate a- 
cestea, pentru că și-au di
minuat incorect profitul.

(V. N.)

cei
Dunărea Alim 

fost nevoiți să 
o amendă de

la

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

J.P.J. Hunedoara
con-

travaloare era de 427 000 
de lei, au fost confiscate.

întâlnind în viața de 
toate zilele invocarea aces
tui mod de a obține pro
prietatea asupra unui bun 
imobiliar, ne-am propus 
să-l explicăm pentru cei 
interesați. Ne-am adresat 
în acest scop unuia dintre 
juriștii cu reputație recu
noscută în materie de drept 
civil — domnul magistrat 
Nicolae Munteanu — ju
decător la Tribunalul Hu
nedoara.

— Domnule judecător, 
ce este și în ce caz poate 
fi invocată uzucăpiunea ?

— în practica judecă
torească în Ardeal se fo
losesc prevederile Legii 
115/1938. Potrivit acestor 
prevederi, uzucăpiunea se 
poate constata numai în 
condițiile articolelor 27 și 
28 din legea amintită. A- 
ceasta prevede două ca
zuri în care dobândirea 
proprietății prin uzucăpiu- 
ne este admisibilă. 1. Când 
au trecut mai mult de 20 
de ani de la decesul pro
prietarului tabular. 2) Când 
s-a făcut o întabulare pro
vizorie, fără titlu legal și 
au trecut 10 ani de la în
tabulare.

în ambele cazuri, cel ce 
pretinde că a obținut pro
prietatea prin uzucăpiune 
trebuie să aibă în posesie 
continuă sub nume de pro
prietar al imobilului (să 
se fi comportat ca un ade
vărat proprietar asupra 
Iui).

în Ardeal nu sunt apli
cabile dispozițiile Codului 
Civil privind uzucăpiunea, 
Codul Civil având aplicare 
numai cu privire la cali
tatea posesiei, articolele 
1846—1847 C.C. prevăzând 
expres natura posesiei spre 
a fi utilă pentru uzucă
piune.

în Ardeal, reclamantul 
are posibilitatea să invoce 
dobândirea proprietății 
prin uzucăpiune în condi
țiile legii locale, prin lege 
locală înțelegându-se drep

tul cutumiar maghiar sau 
Codul Civil Austriac, care 
prevăd termene de pre
scriere achizitivă de 32 fi 
respectiv 30 de ani.

O condiție esențială 
pentru a invoca uzucăpiu
nea, prevăzută de legea lo
cală, este ca termenul de 
prescripție achizitivă. res
pectiv data începerii po
sesiei, să curgă anterior 
Legii 241/1947 privind ex
tinderea legislației.

Trebuie făcută distinc
ția dacă imobilul ce face 
obiectul uzucăpîunii a fost 
sau nu proprietate coope
ratistă, caz în care terme
nul de prescripție achizi
tivă trebuie să fie împli
nit anterior înscrierii !n 
CAP a deținătorului im> 
bitului.

Pentru terenurile foste 
proprietate cooperatistă, 
chiar dacă deținătorul te
renului l-a folosit conti
nuu ca lot personal,'aceas
tă posesie nu mai este U- 
tilă pentru uzucăpiune, 
fiind o posesie precară, a- 
dică nu îndeplinește con
diția de a fi exercitată sub 
nume de proprietate.

Pentru casele proprie
tate personală, termenul 
de uzucăpiune curge și du
pă cooperativizare, aces
tea rămânând proprietate 
individuală.

Pentru cazul când imo
bilul a fost folosit de mal 
multe persoane consecu
tiv, se poate invoca jonc
țiunea posesiilor, unindu- 
se posesia actualului eu 
cea a antecesorilor săi.

—O—
Speram că prin publi

carea acestor explicații 
atât de detaliate cu privi
re la uzucăpiune. ne-am 
făcut utili atât specialiști
lor în materie, cât și ce
tățenilor care se află in 
situația de a pierde sau a 
obține dreptul de proprie» 
tate prin uzucăpiune.

A consemnat 
ION CIOCLEI

— N-am discu'lat cam 
de multă vreme despre 
starea infracțională din 
Hunedoara, die prim-pro- 
curor.

— Așa este, dar Vreau 
să precizez că zona de ac
tivitate a instituției noas 
tre cuprinde pe lângă mu
nicipiul Hunedoara, orașele 
Călan și Hațeg, precum și 
alte 16 comune.

— Da. Din punctvj, de 
vedere al activității par
chetului, cum apreciați ac
tuala stare infracțională 
în această zonă ?

— Pentru a răspunde la 
întrebare, trebuie să sub
liniem faptul că, imediat 
după 1989 starea infrac
țională nu a cunoscut o 
creștere prea mare. Acest 
lucru pentru că a existat 
un gol lețAslativ. în timp 
însă, au apărut acte nor
mative care au incriminat 
unele activități antisocia
le. Asta a dus la crește
rea continuă a faptelor 
incriminate. Pentru a fi 
mai concret, vreau să spun 
că în anul trecut s-au în
registrat cu 200 cauze pe
nale mai multe decât în 
1995. Acum, în prima ju-

EENHMENIJL INFRACȚIONAl CONTINUĂ SĂ CRTASCĂ (I)
mătate a lui '97 s-au în
registrat cu 100 de cauze 
penale mai mult decât in 
aceeași perioadă a lui ’96 !

— Este clar, fenomenul 
infracțional este în creș
tere continue. Acest lucru 
se reflectă și în ceea ce 
privește numărul de per
soane trimise în judecată?

— Desigur, numai că 
aici este o altă chestiune. 
Nu în toate dosarele în 
care se fac cercetări se 
dispune trimiterea în ju
decată. Numai în jur de 
25 la sută din cauze se 
dispune trimiterea în ju
decată. în celelalte, fie 
procurorul aplică sancțiuni 
administrative și mă re
fer la fapte lipsite de pe
ricol social, fie că părțile 
se împacă ori infracțiu
nile reclamate nu există. 
Cu toate acestea, atât vo
lumul de activitate, cât șl 
numărul celor trimiși în 
judecată crește de la an 
la an.

— Care sunt cele mai 

frecvente infracțiuni în 
zona de competență a par
chetului, die Ilărșan ?

— Furturile din avutul 
public șj particular. Am 
fost foarte atenți în mod 
deosebit la acele furturi 
unde pagubele au fost 
mari. Se acționează în 

Interviu cu dl TIBERIU HARȘAN, 
prim-procuror. Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Hunedoara

grupuri organizate și se 
fură din societăți comer
ciale, din locuințele oa
menilor.

— Din câte știm, pro
bleme serioase au fost la 
„Siderurgica" în ceea ce 
privește furturile. Care 
este situația acum ?

— în ultima perioadă 
am observat că de acolo 
nu au mai apărut atâtea 
plângeri. Aceasta înseam
nă că s-au mai stăvilit 

furturile. Este un lucru 
îmbucurător că fenome
nul de la „Siderurgica" a 
slăbit.

— Care sunt totuși cau
zele ?

— în primul rând mă 
gândesc la întinderea foar
te mare a unității. Există 

apoi un mare număr de 
oameni fără loc de muncă. 
Trebuie să spunem însă 
că la „Siderurgica" a cres
cut exigența pazei și a 
fost creat un post de po
liție propriu. Acestea au 
condus, după cum spu
neam, la o anume scăde
re a numărului de fui»- 
tari.

— Ce alte infracțiuni cu 
pondere mai apar la Hu
nedoara ?

— în volumul nostru de 
activitate, un loc deloc 
de neglijat îl ocupă aban
donurile de familie. Este, 
de altfel, o situație care 
ne mâhnește. Mai ales că 
în asemenea cazuri, cei 
care suferă sunt copiii. 
Avem cam 50—60 aseme
nea cazuri pe an. Nu este 
un fenomen specific Hu
nedoarei. Este unul gene
ral, despre care s-ar putea 
spune multe. Acum eu 
voi spune doar atât: atâta 
vreme cât este vorba de 
copii, omul trebuie să 
aibă . conștiința faptului 
că pe primul loc sunt a* 
ceștia și nu altceva.

— Despre ce alte infrac
țiuni ar trebui să vor
bim ?

— Despre cele privind 
Legea circulației. De o 
bună bucată de vreme, a- 
cestea se mențin la un ni
vel ridicat.

— Care este explicația ?
— Numărul mare de au

tovehicule existente în Hu

nedoara. Sunt apoi multe 
mașini străine, aduse din 
afară într-o stare tehnică 
mai mult sau mai puțin 
corespunzătoare. In gene
ral, aceste mașini sunt 
conduse de tineri care au 
un simț al aventurii mai 
pronunțat. Mai există bra
vada, dar și lipsa de ex
periență sau consumul de 
alcool.

— Acestea in munici-
piui Hunedoara. Dar în
celelalte zone ?

— Bunăoară, în zona
Hațeg, cele mai multe in*
fracțiuni provin din pu*
nerea în circulație a au
tovehiculelor neînmatri
culate. cu număr fals de 
înmatriculare, conducerea 
fără permis sau sub in
fluența alcoolului.

Acolo unde apreciem 
că faptele sunt mai puțin 
grave, aplicăm sancțiuni 
administrative. în acest 
sens, precizăm că procu
rorul poate aplica amenzi 
între 100 00C și 1 000 000 
de lei. Evident. în cazul 
în care fapta este lipsită 
de pericol social.

VALENTIN NEAGU
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Și-a găsit adevărata 
familie

Cu blândețe«

SSSJS&SSSSS 
KSJSvx< *.<• fsl

€ine este mama, cine es
te tatăl copilului, unde sunt, 
de ce l-au lăsat in voia 
soartei, când vor veni să-l 
ia acasă că-i micuț și tre
buie hrănit și îngrijit?

Din păcate, asemenea 
întrebări apar atunci când, 
în inconștiența sa, așa-zisa 
mamă își părăsește puiul 
în maternitate. Uneori, în
trebări de acest fel nu pri
mesc răspunsul așteptat, cu 
toate insistențele celor în 
grija cărora a fost lăsat.

G.N. are acum 8 ani. S-a 
născut în maternitatea din 
Arad, dar drumul lui n-a 
fost acela firesc, spre ca
să, la sânul ființei care i-a 
dat viață. A ajuns după o 
vreme la Casa de copii din 
Sîntana. In urmă cu trei 
ani, Comisia județeană 
pentru ocrotirea minorilor 
Arad l-a încredințat, spre 
creștere și educare, unei 
familii din Ciungani (Va- 
ța). „Copilul este foarte dră
guț și cuminte — spunea 
'-a Liliana Horga, secreta

ra consiliului comunal Va- 
ța. A terminat clasa I și 
la finele anului a fost în
tre premianți".

Gu toate insistențele, au
toritățile n-au dat de ur
ma iresponsabilelor persoa
ne care l-au adus pe lu
me. Era necesar certifica
tul de naștere și acordul 
lor spre înfiere. Ultimul do
miciliu fusese în Macea (A- 
rad). Dar n-au fost găsiți. 
S-a aflat doar că tatăl ar 
locui într-o comună din 
Moldova.

Acum băiețelul șî-a găsit 
mama șl tatăl la Ciungani. 
Buni, iubitori și răbdători 
cu el, de parcă acolo s-a 
născut. Dacă cineva l-ar 
spune că nu aceștia îi sunt 
părinții, > s-ar părea că e 
un basm. Va sosi și timpul 
să afle adevărata istorioară 
a venirii sale pe lume. Re
cunoștința sa pentru cel 
care l-au adoptat va fi a- 
tunci imensă.

E doar un copil cu păr 
cârlionțat, dar toți îl con
sideră o mică sălbăticiu
ne.

Fiind cules de pe străzi, 
a fost adus în urmă cu 
câteva luni dar, cu toate 
eforturile îngrijitoarelor, 
a rămas foarte agresivi 
rupe și sparge toate ju
căriile, își bate colegii și 
nu lasă nici un adult să 
se apropie de el. Pentru 
a-i face bale este nevoie 
de trei persoane și timp 
cât durează acea baie, mi
cuțul sălbatic urlă din 
toate puterile. Toate în
cercările de a-l „îmblânzi" 
au fost zadarnice. Voca
bularul său este sărac șl 
împânzit de jargonul stră-

zll, dar mal ales foarte 
agresiv.

Când m-am apropiat de 
el a început să țipe:

— „Lasă-mă în pace] 
Pleacă de aici! Nu mă a-

Jut/țuiri j
tinge!", aruncând cu ju
cării în mine, mi-a scos 
limba și m-a scuipat.

L-am privit cu blânde
țe și fără să-i spun ni
mic m-am apropiat, stând 
în genunchi în fața lui, 
l-am luat în brațe, cuprin- 
zându-i corpul mic și fier
binte de sălbăticiune spe
riată. S-a zbătut, m-a zgâ
riat, m-a scuipat, m-a muș

cat, țipând ca din gură 
de șarpe, ca și cum cine
va l-ar fi torturat. Am 
suportat cu blândețe tot 
ce-mi făcea, fără să spun 
un cuvânt, încercând să 
rămân cât mai mult în 
contact cu acest trup zbă- 
tându-se disperat și agre
siv în brațele mele. Nu 
știu cât a durat — în mi
nute — această zbatere, 
dar puiul de om încet-în- 
cet s-a liniștit și tot ce a 
rămas din agresivitatea 
lui a fost doar un plâns 
disperat ce se liniștea cu 
fiecare suspin...

Parcă îi simt și acum 
trupul fierbinte stând li
niștit, cu blândețe, în bra
țele mele...

INA DELEANU

• — • —- • • av « — *
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Femeia Leu 
(23 iulie — 
22 august)
De ’talie mijlocie, bina 

proporționată și robustă, 
femeia Leu exercită o ma
re atracție asupra persoa
nelor de sex opus, stârnind 
gelozii și invidii feminine.- 

Visează la o dragoste pro-; 
fundă, dar mândria îi tem
perează sentimentele șl, 
deși adeseori e naivă, nn 
va putea să fie ținută cap
tivă multă vreme. B 
în general dominatoare, H 
plac cadourile și detestă 
vulgaritatea. Ceea ce apre
ciază la un bărbat este 
masculinitatea lui, cât mai

ESTERA StNA

ÎȘi

E

a- 
pe

Terapie naturistă înlăturarea Reflecții
♦

Terapia naturistă poate 
fi o alternativă în rezolva
rea unor probleme de să
nătate. Atât pentru că me
dicamentele sunt scumpe, 
lista celor compensate lă- 
sându-se atât de mult aș
teptată, cât și pentru că 
tratamentele cu plante au 
mult maj puține contrain- 
dicații. Dar tratamentul cu 
plante nu presupune doar 
să bem ceaiuri ori decoc- 
turi. Există și tratamente 
externe, prin folosirea priș- 

ițelor, loțiunilor, băilor de 
lante, clismelor, inhalații- 

lor și gargarelor.
Prișnițele (cataplasmele) 

se fac din plante măcinate 
mărunt amestecate cu apă; 
pasta formată se pune în
tre două bucăți de pânză 
curată și se aplică pe zona 
de corp ce trebuie tratată. 
Loțiunile (fricțiunile) sunt

extracții apoase sau alcoo
lice cu care se fricționează 
părțile bolnave. Băile de 
plante sunt foarte folosite 
și au acțiune antiseptică, 
antiimflamatorie, cicatri- 
zantă. Se recomandă în boli 
de piele, gută, reumatism, 
boli interne, ale sistemului 
nervos. Se fac prin adău
garea în apa de baie de in
fuzii sau decocturi foarte 
concentrate, ori plante mă- 
runțite în săculeți de 
fon. Pot fi locale sau 
nerale. Clisma se face 
extracte apoase (infuzie, 
coct). Inhalația se practi
că cu vapori de apă cu e- 
sențe (uleiuri volatile) eva
porate prin fierberea unor 
plante. Gargara dezinfec
tează gura șl laringele, 
fiind recomandată jn stoma- 
tite, amigdalite, abcese și 
dureri dentare.

mirosurilor
neplăcute

• Vidul interior se su
portă mai greu decât sin
gurătatea. Pentru că nu te 
ai alături nici măcar 
tine.

pe

pe

ti- 
ge-
cu 

de-

Mirosul de ceapă de 
mâini dispare prin freca
rea degetelor și a palmelor 
cu o felie de lămâie sau 
cu zaț de cafea, apoi se 
spală cu apă și săpun.

Mirosul de usturoi al gu
rii se înlătură prin consu
marea unei ceșcuțe de ca
fea neagră.

Mirosul de gaz de pe 
mâini se înlătură cu aju-. 
torul amoniacului. Acelaș, 
miros de pe recipientele de 
sticlă dispare dacă le spă
lăm cu apă fierbinte în ca
re s-a dizolvat făină de 
muștar; se clăteso apoi cu 
apă rece.

• Tăcerea este de 
numai când ascunde 
gând prețios, 
lă nu-i decât 
chea.

Tăcerea 
o biată

aur 
un 

goa- 
tini- ’

progresa da-• Nu poți 
că mergi în toate direcțiile.

• Excesul de modestie 
te sufocă în tine însuți.

• Fuga de idei e tot a- 
tât de periculoasă ca și ri
giditatea gândirii.

• 6a să te ridici trebuie 
să te desprinzi.

cu

© boțul vtne târziu 
casă, plin de pete roșii 
cămașă.

— Ruj de buze?, întrea
bă nevasta.

— Nu, sânge! Am- avut 
un accident!

— Norocul tău!
© Bărbatul, supărat, 

ceartă soția:
— Știu că mă înșeli!
— Nu-i adevărat!
— Ba da, îl cunosc! 

înalt și are barbă l
— Nu-i adevărat! Doar 

ți-am spus! N-are barbă...
ILIE LEAIIU

puternică, șl nu acceptă un 
om siab lângă sine. Gând 
se îndrăgostește cu adevă
rat, devine foarte tandră, 
caldă și își sprijină parte
nerul în tot ceea ce între
prinde. Este soția ideală 
pentru un bărbat ambițios.

își iubește copiii (deși nu 
va avea mulți) și are ten
dința să-i răsfețe prin prea 
multă libertate, lux și a- 
fecțiune. Gum e o fire in
dependentă .nu-și va con
sacra tot timpul educării 
lor. E bine dotată intelec
tual și poate face față cu 
succes multor profesii.

“ac

Pentru prevenirea
crizelor de astm

spun

Foto: ANTON SOC AGI

..Bogăție de produse ca 
gospodinele din Petrila cu

in magazinul lui Bebe Brujan, mai rar 
satisfacție.

• Fiecare victorie 
prețul său, fiecare înfrân
gere cu câștigul său.

• Tăria omului stă 
ales în a nu dispera.

mai

Astmul bronșic ne afec
tează la orice vârstă și nu 
ocolește nici copiii.

Cauzele care determină 
criza sunt externe și in
terne. Praful, polenul, mu
cegaiul, puful, efortul fi
zic, aerul rece, infecțiile, 
stresul psihic creează o sta
re de nervozitate, neliniște 
și, implicit, crizele de astm 
bronșic. Pentru prevenirea 
crizelor, se vor . îndepărta 
păsările și animalele de 
casă, peștii din acvariu, a- 
ceștia fiind factori care 
provoacă alergia. Cum spun 
specialiștii, bolnavul va în
cerca să evite pe cât po-

sibil eforturile fizice, să 
fie calm, liniștit, să se fe
rească de stresul intens, 
implicându-se mai puțin a- 
fectiv și psihic în proble
mele cu care se confruntă 
zi de zi. Boala poate, fi a- 
meliorată sau chiar vinde» 
cată cu ajutorul unor tra- 
tamente medicamentoase, 
efectuate sub stricta su
praveghere medicală. De 
asemenea, medicina natu
ristă dă rezultate excelen
te. Boala nu trebuie lăsa
tă să se cronicizeze, deoa
rece crizele sunt mai dese 
și vindecarea maj anevo
ioasă.

/AVAWAWAW.WAViVAVAW.'.‘.,.V//AVAV>'W.,.V.‘.WA'.Vi‘.,.,,,/.YAW

• Legume umplute. Se 
trece prin mașina de tocat 
700 g de carne (de orice fel: 
vită, pasăre sau porc). In 
tocătură se adaugă 1—2 lin
guri de orez, o ceapă mă
runt tocată, sare, piper, 
verdeață tocată (pătrunjel, 
mărar sau țelină, frunze de 
usturoi după gust). Se um
plu 2—3 ardei grași, o gu
lie, se fac 
din frunze 
opărită; se 
nete mici 
scobite (la 
Se capitonează 
(de preferință un vas Jena) 
cu frunze de varză sau un 
strat de roșii tăiate ron
dele. Pe acest pat protec
tor se asază legumele um-

câteva sarmale 
de varză dulce 
umplu și 2 vi- 
tăiate în lung, 
1 cm de coajă).

o cratiță

wsv.vaw.v.vawaw/

Retete de sezon «
plute, una lângă alta. Se 
pune puțină apă (cât să le 
cuprindă), se fierb pe foc 
mic; se dau la cuptor pâ
nă se rumenesc și scade 
zeama lăsată de legume. In 
loc de apă se poate folosi 
borș sau vin alb amestecat 
cu apă Dacă sosul nu e 
suficient de gras se adau
gă puțin ulei 
nă.
• Budincă 

Cantități: 800 
100 g unt, 75 
ml lapte, 200 
4 ouă. 30 g pesmet, piper, 
sare. Conopida se desface 
în buchețeie, se curăță de 
frunze și se ține câteva 
minute în apă rece cu sare 
(ies astfel insectele c? pot

. . .

sau smântâ-

de 
gr 
g 
g

conopidă, 
conopidă, 

făină 400 
smântână,

fi in 
apă 
lasă 
taie cubulețe. Din unt, făi
nă și lapte se prepară un 
sos alb, se lașă să se ră
cească și se adaugă gălbenu
șurile amestecate cu smân
tână. Albușurile se bat bi
ne, se încorporează in com
poziția la care se adaugă 
conopida S< irnă apoi 
într-un vas de cuptor uns 
cu unt și presărat cu pes
met.
la 
tinat.
te 
înainte 
vas și 
pentru 
te h:”»

ea), apoi se fierbe în 
sărată. Se scurge, se 
să se răcească și se

Se 
cuptor

Cine 
adăuga 

de a 
verdetur 

aromă

dă budinca 
pentru gra- 
dorește poa- 

în compoziție 
fi turnată în 

tocate; 
<se potriveș-

TTTi*
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CUVÂNTUL LIBER

IH.Hl CHITAR1I CLASICE
i Castelul Corvineștilor 

■idîn Hunedoara a fost gaz
da celei de-a patra ediții 
a „Zilelor chitarei clasice", 
organizată de Clubul „Con
structorul" și de Radio 
Color Hunedoara, șl des
fășurată pe parcursul a trei 
zile, începând cu 8’ iulie 
*.c .

; Nume cu rezonanță a- 
parte, precum Constantin 

i Andrei (Clui-Napoca), Cor- 
1 nel Voicescu (Sinaia) și 
i Nicolae Szekely s-au re
unit aici cu dorința de a 
în ânta auzul publicului

i hunedarean prin recitalu
rile lor.

Astfel, așteptările n-au
■ fost dezmințite chiar din 
prima seară, când Con
stantin Andrei a reușit să 
se impună prin interpre
tarea fără egal a unor pie
se renascentiste, clasice, 
romantice etc. Născut ia 13 
tonte 1966, în București, 
absolvent al Școlii Popu
lare de Artă în 1982, apoi 
al Academiei de Arte 
„George Enescu" Iași, chi
taristul face parte din

I prima promoție din Ro
mânia (1995) de absolvenți 
universitari, specialitatea 
chitară clasică. Prezent 
pentru a treia oară la Cas
telul Corvineștilor, Con
stantin Andrei speră să nu

1 se oprească doar aici...
Intreoat fiind dacă nc 

va mai onora cu prezen
ța, ne-a răspuns afirma
tiv, mărturisindu-ne că 
„publicul hunedorean este 
foarte receptiv și setos 
de literatura chitarei cla- 

: sice". Totodată, chitaris-
■ ttrt n-a ezitat cu această 
ocazie să transmită salu
tările sale tuturor iubito
rilor de muzică clasică, și 

, nu numai lor, ci și dv, ci
titorilor ziarului nostru.

Seara de 9 iulie s-a do
vedit a fi plină de sur

JOS CU PĂDURILE!
Pentru românul cât de 

cât răsărit Ia minte, chiar 
fi pentru foștii cursanți 
mtuziasmați ai învăță-

■ naântului de partid unic,
■ nonșalanța cu care unii 
demnitari se zbat să ducă 
țara de râpă, prostie se 
numește. Aceasta dacă nu 
cumva mintea lor de poli
ticieni pârâți a rămas la 
stadiul epocii lemnului 
timpuriu, când omul-mai- 
mută încă își mai defila

. primitivismul prin copaci. 
' Poate să fie vorba chiar 
despre copacii din Pădu
rea datorită căreia s-a 
născut celebra zicere „Ca-n 
Codrul Vlăsiei". Sigur, 
trebuie să fim de acord 
că vrața prin crengi nu pu
tea fi ușoară, și nici ono
rantă. deci nu e de mira
re că. odată coborâți din 
copaci, acești „unii" să-șl 
fi cultivat cu sârg o mare 
aversiune față de orice 
colțișor de natură dotat 
cu pădure... Și a fost ziua 
când acești inși, deveniți 
demnitari, s-au înverșunat 
în a reteza (cu rădăcini cu 
tot. dacă se putea) orice 
urmă de origine sub for
mă de creangă. fiindcă 
altfel cum să înțeleagă o- 
mul hotărârea de împro
prietărire cu păduri, de 
fapt o subtilă modalitate 
de distrugere a patrimo

prize pentru exigentul pu
blic prezent la concert. 
Interpretul serii, Cornel 
Voicescu, a surprins prin 
muzica country existentă 
în recitalul său și a reu
șit să cucerească ascultă
torii hunedorenț prin „Ro
manța lunii" și „Fata cu 
părut bălai" (C. Debussy), 
interpretate cu multă r.-i- 
turalețc’. Și nici nu este de 
mirare, de vreme ce „chi
tara reprezintă jumătate 
din viața mea", după cum 
ne mărturisea chitaristul. 
Tot domnia’ sa ne-a ga
rantat revenirea în toam
nă, și nu singur, ci cu un 
renumit flautist, al cărui 
nume suntem siguri că va 
fi a surpriză plăcută pen
tru iubitorii muzicii cla
sice.

Ultima seară a atins a- 
pogeul, atât la capitolul 
interpreți (cine nâ-1 cu
noaște pe Nicolae Sze
kely ?). cât și prin numă
rul neașteptat de mare al 
celor prezenți la Castel. 
Simpaticul chitarist hune
dorean Miky nu s-a pre
zentat doar cu chitara sa 
de această dată, ci împreu
nă cu elevii săi Mihai 
Jianu și Octav Petre, în 
recitaluri fie individuale, 
fie în duet, dăruite cu bu
curie și dragoste ascultă
torilor. Deși emoțiile au 
fost puternice, fiecare a 
putut recunoaște aceeași 
delicatețe și pasiune în in
terpretarea pieselor de că
tre Miky Szekely. „Nu pot 
să fac o deosebire între 
muzică, artă și poezie. Mu
zica pentru mine este un 
altfel de poezie".

Și putem consemna șl 
noi acest lucru: „Zilele 
chitarei clasice" s-au" do
vedit a fi un altfel de 
poezie I 

ALEXANDRA SURDA, 
Hunedoara

niului forestier național.. 
Cu riscul de a greși, se poa
te afirma că, într-o per
spectivă nu prea îndepăr
tată, odată puși în pose
sie, viitorii proprietari al 
celor cca 30 de hectare de 
păduri, vor proceda ase
menea unor... proprietari, 
adică după bunul plac. Și, 
pentru a c*icretiza ideea: 
după împroprietărirea de- 
acum doi-trei-patru ani, 
s-a constatat în prezent că 
au fost rase de pe supra
fața pământului peste 10 
mii de hectare de păduri 
fără a se mai proceda la 
plantarea de puieți. în a- 
celași context, acceptând 
că, în condiții normale de 
climă și sol, o pădure a- 
junge la maturitate în de
curs de 4-5 decenii, avem 
spectrul clar al unul ade
văr care poate deveni si
nistru. Să nu mai vorbim 
că, în situația preconizată 
și amintită mai sus, ROM- 
SILVA va deveni o... a- 
mintire, iar salariații săi 
— specialiști într-un do
meniu foarte clar delimi
tat — ȘOMERI; să nu mai 
vorbim că re-punerea pe 
picioare a unui nou sis
tem de protejare a aces
tui patrimoniu național va 
dura nu se știe cât și cu 
ce consecințe...

DUMITRU IIURUBA

DIN ȚARĂ Șl DIN LUME
_______ •  ' \"   ___ _____

Sindicatul Liber din 
Radio și Televiziune 
(SLRTVR) este hotărât să 
declanșeze toate formele 
de protest legale pentru 
intrarea în legalitate a Te
leviziunii Naționale și 
transformarea postului 
dintr-unul de partid (de 
coaliție) și de stat într-un 
post public, se arată în
tr-un comunicat dat pu
blicității, duminică, de 
purtătorul de cuvânt al 
sindicatului, Ion Vaciu.

Formele de- protest vor 
atrage atenția întregii co
munități europene că Ro
mânia nu a trecut, așa 
cum pretinde, la reformele 
democratice reale și că nu 
se respectă un- drept fun
damental al omului, drep
tul Ia informație, se mal 
arată în comunicatul 
SLRTVR.

SLRTVR consideră că, 
practic, în acest moment, 
Televiziunea Română este 
împărțită în două, de o 
parte „conducerea interi
mară ilegală și cu toți an- 
gajații chemați de aceasta, 
echipa venită în decembrie 
1996, plus șefii de departa-

Perspectivele 
evoluției monedei 

naționale
Politica Băncii Naționa

le a României de cumpă
rare a dolarilor de pe pia
ță va permite absorbirea 
celei mai mari părți a su
melor rezultate în Urma 
investițiilor străine dia cea 
de-a doua parte a acestui 
an, fapt ce va asigura de
valorizarea monedei națio
nale într-un ritm ce nu-1 
va depăși pe cel al infla
ției, se arată într-un co
mentariu publicat.în ediția 
din 12 iulie a cotidianului 
Wall Street Journal Europe.

„Evoluția leului este foar
te previzibilă în acest mo
ment", a declarat Bogdan 
Podoleanu, dealer al sucur
salei din București a băn
cii Societț Generale. Po
doleanu a menționat că se 
așteaptă ca BNR să măreas
că, gradual, volumul achi
zițiilor sale de dolari de 
pe piață, eu scopul de a 
controla procesul de deva
lorizare a leului.

„La sfârșitul acestei luni, 
dolarul va fi cotat Ia un 
nivel situat între 7100 și 
7200 de lei. jBanca centra
lă va majora cursul la ca
re va achiziționa dolari cu 
circa 10 lei la fiecare una- 
două zile, astfel încât, la 
sfârșitul anului, moneda a- 
mericană va fi cotată Ia 
circa 8000 de Iei", a apre
ciat Pod.oleanu.

Estimarea amintită pre
supune o devalorizare a 
leului de 12,7 la sută în 
cursul celei de-a doua ju
mătăți a acestui an, ceea 
ce corespunde previziunilor 
actuale în domeniul infla
ției pentru perioada amin
tită (respectiv, o rată lu
nară de 2 la sută).

în iunie rata lunară a 
inflației s-a 'cifrat la 2,3 
la sută, față de 4,9 la su
tă în mai și 6,9 la sută in 
aprilie; Inflația cumulată 
Pe primul semestru al a- 
nului curent se situează la 
101.2 Ia sută.

Cursul de schimb al leu
lui a fost deosebit de sta

Declanșarea tuturor 
formelor de protest 

pentru intrarea 
în legalitate a 

Televiziunii Române
mente obedienți", far de 
cealaltă parte, angajațîi 
TVR, membri ai SLRTVR 
(peste 2000) și ai Colegiu
lui Realizatorilor, din care 
fac parte, printre aiții, Io
sif Sava, Lucia Hossu-Lon- 
gin, Tudor Mărăscu, Sanda 
Vișan. SLRTVR susține, în 
altă ordine de idei, că, în 
pclida apelurilor sale, șe
ful statului „nu vrea să 
audă de TVR".

„Toate argumentele 
SLRTVR nu l-au convins 
pe șeful statului să dea cel 
puțin un telefon celor care 
solicită cu atâta euforie 
respectarea legii în Româ
nia. Nici măcar interna
ționalizarea problemei TVR, 

bil după devalorizarea pu
ternică de Ia începutul a- 
nului. Analiștii apreciază 
că singurul mecanism care 
asigură în prezent devalo
rizarea graduală a leului 
îl constituie achizițiile de 
dolari de pe piață de că
tre BNR, întrucât nivelul 
în creștere a! investițiilor I 
străine susține moneda ro- | 
mânească. Guvernul se aș- | 
teaptă ea volumul investi- , 
țiilor străine pe piața ro
mânească de capital să a- 
jungâ, la sfârșitul acestui 
an, la circa 1 miliard de 
dolari.

Purtătorul de cuvânt al 
BNR. Mugur Șteț, a decla
rat, recent, că, de la libe
ralizarea tranzacțiilor va
lutare, banca centrală a 
cumpărat de Pe piață cir
ca 800 milioane dolari. A- 
chizițiile de dolari au cres
cut constant, începând cu 
luna martie, când se situau 
între 1 și 2 milioane dolari 
zilnic iar volumul tranzac
țiilor era între cinci și ze
ce milioane dolari. Dealerii 
afirmă că, din luna iulie, 
banca centrală a cumpărat, 
în medie, 20 milioane do
lari zilnic, în timp ce vo
lumul tranzacțiilor a cres
cut la 50—60 milioane do-
lari.

Proiecte de modernizare 
a infrastructurilor din România

Japonia este o mare pu
tere economică șl, în plus, 
în ultimul timp, participa
rea sa la procesul global 
decizional a crescut, a a- 
preciat președintele Emil 
Constantinescu.

Pe primul plan al vizitei 
s-au situat relațiile bilate
rale. Partea română șl cea 
niponă au discutat proiec
te majore de modernizare 
a infrastructurilor din Ro
mânia, problema zonelor 
portuara, zonelor economice 

prin adresarea SLRTVR 
a unei scrisori xle susține
re ft cauzei Televiziunii 
către toți ambasadorii U- 
niunii Europene la Bucu
rești, și către cei ai Ce
hiei, Poloniei, Ungariei, 
Rusiei și SUA nu a mișcat 
Guvernul ori Președinția 
României", mai spune co
municatul sindicatelor. 
Purtătorul de cuvânt al 
sindicatului susține chiar 
că, exact ca și fosta pu
tere a regimului Iliescu, 
„echipa de imagine a dom
nului Emil Constantinescu 
vrea șă păstreze TVR ca 
principalul canal de dez
amorsare a tensiunilor po
litice și sociale".

In perspectiva 
aderării la NATO, 

oîicialii ungari iau o 
serie de măsuri 

preparatorii
Ministerele Apărării din 

Polonia, Ungaria și Cehia 
vor face totul pentru a ex
tinde colaborarea cu cele
lalte state care doresc ade
rarea Ia NATO, s-a stabilit, 
sâmbătă, ia întâlnirea de 
Ia Budapesta a miniștrilor 
Apărării ale celor trei tari, 
Stanislaw Dobrzanski, Mi- 
Ioslav Vyborny și Gyorgy 
Keleti, transmite corespon
dentul MEDIAFAX în ca
pitala ungară.

Din comunicatul comun 
reiese, de asemenea, că în 
perioada discuțiilor asupra 
aderării, miniștrii, respec
tiv șefii de stat major sa 
vor întâlni la fiecare trei 
luni, și se vor consulta î- 
naintea modernizărilor teh
nice ale armatei.

Republica Ungară spriji
nă aderarea Ia Alianță și 
a altor state central și est- 
europene, în măsura în ca
re satisfac condițiile ade
rării. Parlamentul a luat la 

libere, telecomunicațiilor și 
informatizării.

„România este în măsură 
să propună o serie de pro
iecte majore de interes eu
ropean și mondial, mal ales 
în domeniul infrastructurii", 
a arătat Emil Conslantines- 
cu.

Programul vizitei a cu
prins o întâlnire cu împă
ratul Japoniei, Akihito, 
rundă de convorbiri cu pre
mierul nipon, Ryutaro 
Hashimoto, pr,ecum și nu-

Conducerea TVR a anun
țat că, începând de luni, 
14 iulie, s-a trecut la noua 
grilă de programe de va
ră, din car® au fost elimi
nate sau transferate la 
altă oră sau pe alt canal 
peste 30 de emisiuni cul
turale și educative.

(n replică, CNA a anun
țat că nu a aprobat noua 
grilă, în timp ce SLRTV1?, 
și Celegiul Realizatorilor 
au protestat vehement îm
potriva actualei situații 
din Televiziune. Protestul a 
culminat cu întreruperea, 
vineri, a transmisiei TVR; 
Celor 30 de minute de în
trerupere de la prânz li 
s-au adăugat în seara zi
lei de vineri alte cinci 
minute, după emisiunea 
„Ediție specială".

SLRTVR anunță că, pâ
nă duminică la, prânz, re 
acția clasei politice la a- 
pelul disperat al angaja- 
ților TVR a fost „zero", 
cu excepția interven
ției prim-vicepreședintelui 
PDSR, Adrian Năstase, ca
re a dat asigurări că par
tidul său va susține * 
trarea în legalitate a TV 

cunoștință decizia guvernu
lui de a organiza un re
ferendum asupra aderării 
țării la NATO și sprijină 
realizarea acestuia până la 
sfârșitul lunii noiembrie. 
Parlamentul Republicii Un
gare și-a exprimat spere 
ța ca, până în aprilie 19- 
la aniversarea a 50 de ani 
de Ia înființarea Alianței, 
Ungaria să devină membru 
deplin al NATO.

Ministrul de externe, 
Laszlo Kovacs, a anunțat 
că, luna viitoare, premie
rii Ungariei, Poloniei șl 
Cehiei vor discuta, la Cra
covia, chestiunile integrării. 
Kovacs a accentuat necesi
tatea întreținerii de rel jiî 
bune cu țările vecine care 
au rămas în afara primu
lui val. Printre altele, aces
tui scop îi va servi întâl
nirea ungaro-slovacă, apoi 
ungaro-română la nivel de 
miniștri de Externe, care 
vor avea loc în această lu
nă la Budapesta.

meroase întrevederi cu con
ducătorii unor mari corpo
rații japoneze, printre care 
Tomcn, Mitsubishi Heavy 
Industries, Mitsui, Sumimo- 
to etc.

Vizita președintelui ro
mân în Japonia va fi ur
mată de o vizită în Indo
nezia, o zonă aflată în pli
nă dezvoltare economică.

MEDIAFAX
.;.y.y.y.» ...................... ............... •••. -. .•.•................

ANUL IX • NR. 1929 . • MIERCURI, 16 IULIE 1997



■'IVaTT
CUVÂNTUL LIBER IT.*,*.*•*•*•*• •

Iaw.wav.v. Scotidian^independent^WW

ta

l
1

1♦I ta
• teți publica anunțuri de mica și mare
î blicitate in ziarul nostru, apelând la dgen-

I

I

ntt-1 
pw-i 

i
■ ♦

’ țiile publicitare din t »
• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI [

* din str. 1 Decembrie, nr. 35 Un clădirea[ 
"Tribunalului județean); — la chioșcul dini 
^CENTRUL MUNICIPIULUI, lânaă maga-* 
izînul „Comtim"; — la chioșcul din CAR-* 
‘TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz! 
ț „Orizont"). ' . [

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel l
î 716926). 1
j • BRAD, strada Republicii (te!.} 
J 650968). la sediul S.C. ..MERCUR".

• OR A ȘTIE, la chioșcul de lâ ngă ma- j
gazinul ..Palia". I

• HAȚEG, pe str. Progresului. nr. 1} 
Un spațiul secției foto). Telefoane : 770367. î

1 770735. ;
Agențiile ziarului nostru asigură, lai 

*\taxe rezonabile, publicarea cu maximă1» 
J promptitudine a tuturor anunțurilor de} 

:că și mare publicitate. >

y.V.VAVf?lV.VAWAV»W.VAV.T.VAYr.T.-rtVWf

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani
MQDEX

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DE 
ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT DIN TARĂ

noi găsiți întotdeauna

îmbrăcăminte sortată

tricouri, bluze, pantaloni, câmi^i etc.

îmbrăcăminte nesortată

LAVETE DIN BUA1BAC

SC „AGROSIM"
S A Simeria

ORGANIZEAZĂ

J pentru întocmirea documentației de eva. 5 
luare active conform H.G. 634/1991 in vederea?

•; vânzării. 5
C Licitația se organizează în ziua de 21. 07.3 
< 1997, Ia sediul societății din Simeria, str. 1 S
> Decembrie, nr. 2. 5
> Informații la tel. 233150 sau 660023. (6979) 5;

■

■
■
a

S ■

> VINDEM ELECTROZI SUPERTIT FIN DE: ;
J» I

2,5 înm; 3,25 mm și 4 mm.

Secerișul cu mijloace 
proprii

ha. existând condiții ca 
prin folosirea cu randa
ment a mijloacelor pro
prii, producția să ajungă 
la timp și în totalitate la 
destînafiile stabilite. în 
ciuda co-rljtjiior climatice 
mai puțin favorabile care 
sunt anunțate pentru a- 
ceastă vară. (N.T.).

Dl ing. Dragoș Visirin 
patron asociat la firma 
Agroserv SRL Bâcîa spu
nea că, până la începutul 
acestei săptămâni. orzu1 
a fost secerat de pe 8 
din cele 11 ha cultivate 
pentru sămânță. In ac
tualitate intră și recoltatul 
grâului de De cele 80 de

j.
ta
I♦
!

ta
* ÎN ATENȚIA ATELIERELOR MECANICE. TI.
« POGRAF1ILOR:

i.•
I ta 
I •
I« 
I«
I
j064 — 193493.
1 
{la
I « 
I♦I*I«
-

I«

I«
* pentru : 
ț Anglia, 
•Austria, Elveția

w 
!♦ 
I

•
Iv
I• 
I

I 
î

I■

i
*l

Cumpărați mai mult și plătiți mai puțin! ț
TOATE LA CELE MAI BUNE PREȚURI! I

Sunați ne acum Ia tel.: 018 — 623482 sau î

l
Pentru clienții noștri fideli reduceri până î 

12 la sută!

♦ 
I 
( 
I »

curse regulate cu autocare moderne J 
Germania, Franța, Olanda, Belgia, f 
Danemarca, Suedia, Spania, Italia, ț

?

O asigurări medicale pentru străinătate f

O închirieri de autocare pentru excursii * 
grup, interne si internaționale.

Telefon 23 06 90.

Depozit: sat Vlaha, jud. Cluj.
Orar: zilnic 8—20; sâmbătă 8—16.

i

CONSIM DEVA
Piața Victoriei, 2/1 (l.P.H.) 

VA OFERĂ

Relații la SC. METALOTEX S.A. DFVA.S 
estr. 22 Decembrie, bl. 4, parter, telefoanele!* 
1620714, 211854 și 626009. (6960)i

I BANKCOOP S.A.
SUCURSALĂ JUDEȚEANĂ

HUNEDOARA — DEVA

Î
Ă'inde Ia licitație publică :

• apartament 2 camere, situat în Deva, 
>b-dul N. Bălcescu, nr. 10. bl. 15, sc. 1, ap. 20 — 
J preț de pornire: 35 000 000 lei.

Vi le oferă

OFERTA 
EXCEPȚIONALA 

— CELE MAI 
MICI PREȚURI 
DE PE PIAȚA

ANUL IX • NR. 1929
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ACHIZIȚIONEAZĂ

GRÂU - STAS
— Preț negociabil.

Condiția de livrare — franco

Deva.
Relații suplimentare la serviciul aprovi- ț 

(6957) '* zionare — desfacere.
i _________
i MURAL CASA
? MURAL QUARZO

vopsele lavabile pentru 
zugrăveli interioare și 
exterioare — Import 

Italia

MAGAZINUL VALENTIN
Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160, • 

deschis zilnic între orele 8—19 •
(sâmbăta 9—13). y

Licitația are loc în data de 23. 07. 1997, ora 
1G, la sediul Judecătoriei Deva, birou executori 
judecătorești.

i ?
Filiala Electrocentrale^ 

Hațeg
str. Progresului, nr. 38 B, jud. Hunedoara 

încadrează prin concurs cont. Legii urmă
toarele categorii de personal:

— 2 medici (generaliști) in 
[condiții :

— titlu de medic primar,

iii 
i

de medicina: >

i: <!

următoarele!

! _ atestare pe probleme
■ muncii;

3;
s» — domiciliul în raza orașului Hațeg.

— 2 cadre medii (asistenți) în următoarei' 
![ condiții :

— studii medii de specialitate;

an;
— vechime în activitate de minimum un; s

P
— domiciliul in raza orașului Hațeg, i

iidesfășura Ia sediul F.E.Jva! Concursul
■Hațeg în data de 28. 07. 1997, ora 10.
•

Solicitanții
! Umane din cadrul filialei prezentând Curricu-
a
; ium Vitae.

De la sediul filialei începând cu data de; 
J14. 07. 1997 se pot procura tematica si biblio-> 
> grafia pentru concurs. ;

se

se VOT adresa la biroul Resurse*
I

■ 
I

......................■......................................

• M1EKV l'Kl, 16 IULIE 1997
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CUMPĂRĂRI
A Vând apartament 4 
Camere confort deosebit, 
str. Eminescu. tel. 625300. 

(6360)

• Vând casa Simeria. 
Informații str. Libertă
ții, nr. 16. tel. 660973.

(6707)

• Vând casă și gră
dină, Simeria, str. 1 Mai, 
nr. 45. tei. 660801.

(6711)

• Vând Opel Ascona, 
1,6 — 1984, neinmatricu* 
lat, preț 9.000.000. Tel. 
621579.

(6715)

• Vând camionetă Bar- 
kas 1000, cu prelată și 
CI, an fabricație 1987. 
Tel. 661930, Simeria.

(6716)

• Vând Dacia 1310 
caroserie tip nou din 

‘ 1996, 2200 DM nego
ciabil. Informații Ia 

i bar „Alin** Ilia, tel.
469.

(6721J

• NOU ! ! ! Centra
le termice automa
tizate, HERMANN, 

; SICO etc. Italia, 
Germania, orice com
bustibil, capacitate. 
Distribuitor autorizat 
IMPERIAL ORAȘ- 
TIE, 054/612580.

L (5416)

j *■ 1 • 1 •
er<

• Vând urgent aparta
ment 4 camere, îmbunătă
țiri, etaj 2, boxă, garaj, 
Mărăști. Tel. 218225, 
215729.

(6707)

• Vând SRL și covor 
persan. Tel. 621631.

(6722)

• Vând avantajos ladă 
frigorifică Bosch — 7 ser
tare, mașină spălat --u- 
tomatică, aparat foto 
Minolta. Relații telefon 
233056.

(6723)

• Vând în Deva casă 
trei camere, singur în 
curte, zona spitalului. 
225070.

(6361)

• Vând Dacia papuc 
«au schimb cu Dacia 
break. Tel. 615672, după 
ora 20, sau chioșc piață, 
Oeva. Sticiu.

(6363)

• Vând urgent, ultra
central, 3 camere, etaj 1, 
cărămidă. Deva. 611757.

(6362)

• Vând casă mare, apă, 
gaz, trifazic, depozit ma
teriale construcții, sat 
Tâmpa, nr. 11 șl teren 
șoseaua națională, 1,70 
ha. Tel. 661626.

(6705)

• Vând SRL, 2.000.000, 
negociabil. Tel. 623226, în
tre orele 17—22.

(6719)
'1W—
U4-J *i«» u.‘A' 1

• ♦ • • «•>••••••- ...............
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• Vând 
camere în 
formații la

apartament 2 
Simeria. In
tel. 661852.

(6720)

• Vând sau schimb
cu garsonieră 
două camere 
ultracentral.

apartament 
amenajat. 
Informații

224133 și 216608.
(6718)

• Vând spațiu 250 mp, 
grajd, posibilități privati
zare. Informații 224433, 
216608.

(6718)

• Vând apartament 2 
camere, etaj 3, lângă 
gara Hunedoara. Informa
ții Deva, tel. 621137. după 
ora 19.

(6369)

• Vând apartament 2 
camere decomandate. De
va, Libertății, bl. Cl, etaj 
4, ap. 19, zona gării. 
Tel. 213418.

(6368)

• SC ROXRONIL SRL O- 
răștie vinde en gros haine 
second hand, sortate, im,, 
port, direct Germania, la 
prețuri avantajoase. Rela„ 
ții tel. 054/641095. (5442)

• Vând motocultor, cit 
cositoare Bolgar. Geoagiu 
— tel. 257.

(5443)

• Vând caroserie Vol
ga și motor LD 27 Die- 
,sel, 5000 km, Orăștie, 
Plantelor, nr. 49.

(5441)

• Vând casă, șură, gră
dină, Orăștie, str. Gh. 
Doja, nr. 54 și aparta
ment 3 camere. Mureșu
lui, 10, etaj 1. Informa
ții 611771.

(5145)

• Vând țiglă din de
molări, preț negociabil, 
sat Crișan, tel. 655202.

(6866)

• Vând talon VW I’assat 
Diesel, 1978, Amocărițci 
Victor, Liceului, bloc 23. 
ap, 7, Brad.

(6867)

• Vând Dacia 1300, 
înmatriculată, eventual 
talon, preț 5200, nego
ciabil. Tel. 651077.

(6868)

• Vând casă, ' curte, 
4800 mp, pomi fructiferi. 
Vălișoara, tel. 655139,

(6869)

• Vând Renault 5 TL
(1981), 850 cim< ' piese
motor, R5, R1. Telefon 
655139.

(G870) ,

• Vând <ARG 244, re
morcă, piese. Hunedoara, 
str. G. Goșbuc, nr. 12.

(6115)

• Vând Dacia 1310, 
ncrulată (45.000 km). Tel. 
712570, după ora 15.

<9116)

• Vând mașină pufuleti, 
relații Ia tel. 062/127651, 
Baia Mare.

(6117)
• Vând apartament 3

camere, zona Progresul, 
Deva, cu (fără) mobilă. 
Tel. 722595. (6120)

..............
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• Vând Renault 20. ma
teriale de construcții, 
lemn, cărămidă, țiglă, din 
recuperări. Tel. 216608.

(6739)

• Vând (schimb) apar
tament 3 camere cu 2 
camere. Tel. 625113, în
tre orele 16—20.

• Vând urgent, avanta
jos, negociabil, aparta
ment 4 camere cu îmbu
nătățiri, telefon, cablu, 
Gojdu, Constructorilor, ur
gent. Tel. 216216.

(6365)

• Vând apartament 3 
camere central, neîmbună- 
tătit. Tel. 232675.

(6708)

• Vând Ford Fiesta, an 
1991, Lada 1500. Telefon 
231210.

(6735)

• ACA Hunedoara vin
de din stoc, prin licita
ție, autofurgonetă TV. 
Licitația va avea loc 
în data de 17 iulie 1997, 
ora 10. Informații su
plimentare la tel. 227500.

(6732)

• Vând mașină de spă
lat Automatic nouă. Re
lații la tel. 621475.

(6730/31)

ÎNCHIRIERI

• Societate comercială
caută pentru închiriat spa
țiu, 100—150 mp, pentru 
depozit en gros. Relații 
la tel. 092/294320, per
manent, 054 /620880, 7—9,
21—23. (6629)

• Caut de închiriat a- 
partament două camere, 
mobilat. Tel. 232717, după 
ora 16.

(6704)

PIERDERI

• Pierdut legitimație 
nr. 1118/l.d., eliberată de 
Asociația Foștilor Deți
nuți Politici Anticomuniști, 
județul Hunedoara, pe nu
mele Roman Fabiola. Se 
declară nulă.

(6709)

• Pierdut legitimație 
nr. 398, eliberată de Con
siliul județean Hunedoa
ra, pe numele Winkler lu- 
liu. Se declară nulă.

(6713)

• Pierdut legitimație 
serviciu, pe numele Bar
bu Vasile. O declar nulă.

(6119)

• Pierdut carnet șomaj, 
pe numele Fogarași Flo- 
rica. 11 declar nul.

(6118)

OFERTE %

DE SERVICII

• Confecționez pe co
mandă căldări de aramă 
fiert țuică. Gabor Ianoș, 
Dobra, str. Mihai Emi
nescu, nr. 17.

(6711)

• SG Elvila Product 
SRL Deva angajează șo
fer profesionist, catego
ria C-, condiții minim 
5 ani, trafic urban, fete 
și băieți pentru calificare

-

în meseria de brutar. In
formații tel. 054/230491, 
220549.

(6367)

• Primăria comunei Bo- 
șorod primește oferte 
pentru lucrări de repa
rații curente Ia școli, 
cămine și dispensar u- 
man, până la 18. 07. 1997.

(6710)

DIVERSE

• Doresc cunoștință 
domn licențiat din Deva, 
pentru prietenie. P.M. 
Post — restant. Simeria.

(33553)

• S.C. UPSRUEEM S.A. 
PETROȘzVNI, cu sediul 
în Petroșani, str. Lunca, 
nr. 115, județul Hune
doara, organizează în data 
de 29. 07. 1997. ora 10, 
licitație deschisă în ve
derea selecționării unei 
firme de specialitate în 
evaluări do active fixe. 
Caietul de sarcini se a- 
chiziționează de la sediul 
societății contra cost, res
pectiv 150.000 lei, taxa de 
participare fiind de 
50.000 Iei. Relații la com
partimentul financiar, tel. 
541902 : 543962.

(6712)

• SO CORALIS 
PRODCOMEX organi
zează începând cu 20. 
07. 1997 inițiere uti
lizare PC; secretariat 
comp Aterizat; conta
bilitate asistată pe 
calculator. Cursurile 
sunt avizate de Mi
nisterul învățământu
lui. La absolvire se 
acordă diplomă. Re 
ducere 30 la sută pen
tru elevi și șomeri. 
Informații Ia tele
foanele 231951; 625110.

(6734)

DECESE

• Soția Viorica, 
fiul Gabriel, mama 
Olimpia, tata Ionel, 
fratele Marin anunță 
cu durere și tristețe 
trecerea în neființă a 
celui care a fost un 
om deosebit

GIIIURA 
SERAFIM

în etate de 38 ani. 
înmormântarea va 

avea loc în satul Târ- 
năvița, azi, 16 iulie 
ora 14. Fic-i țărâna 
ușoară și memoria în 
veci neuitată !

......................

CUVÂNTUL LIBER
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<mai

cea

Ml . • îAbonament la ziarul
.CUVÂNTUL LIBER*'
.. ___ _ ___________ ...

„CUVÂNTUL LIBER* este cotidianul cel 
apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne în continuare calea ■: 
mai avantajoasă de procurare a ziarului i; 

ABONAMENT LA ZIA- < 
! r ’ - PENTRU ’NA $ 
NEMODIFICAT, FIIND 5I

 COSTUL UNUI
RUL „CUVÂNTUL

AUGUST RAMANE Hunvuirivni, 
DE 6 000 DE LEI/LUNA, plus taxele poștale. '•

> Avantajul abonamentului este evident 
Jde 9 exemplare primite gratuit pe lună, 
/față de cumpărarea cu bucata.
?
< NU UITATI : REINNOITI-VA ABONA . 
<MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER*, iar:'- 
“idacă nu aveți abonament, solicitați facto- S 

rilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele 5 

fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și $ 
> la factorii poștali — numai cu bani în nume- > 
“• rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira- 5 
£ment. Relații la telefon 21 30 07. >

4
5. se

4 RAMANEȚI CU NCI !

ii Societate comercială
cu capital privat 

VINDE EN GROS Șl 
EN DETAIL

î
■c

<

5

J*

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA 
din Deva, str. 22 Decembriu, 

telefon 22 59 04
nr.

S.A. 
257.

1
Apă minerală B1BORȚENI, 1,5 1

Bere

—• REC. UN

— SILVA

Rom 32 -țrade

Hârtie igienică.

PET

I
Programul de funcționare a magazinului— J 

depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI, ORELEf 
10-15 t

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 
,Cuvântul 

in Mi- 
BRAD 
(lângă

PROPRII de difuzare ale ziarului 
liber** din DEVA (lângă „Comtim** si 
cro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia); 
(la sediul S.C. „Mercur1*); ORĂȘTIE 
„Palia*; HAȚEG (secția foto).

SE AFL A ÎN VÂNZARE :

$I■

O
9

Imprimate 
misului de

pentru preschimbarea 
conducere auto.

țigări (Tg. 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale 
plicuri

Jiu)

per-

I
I
? PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
ȘmIGA ȘI MARE PUBLICITATE.

".■.’.’.W.W.'/AVAVZAW.WA'.VW/.VAV.'/.'.V.W

In aceste unități funcționează AGENȚII

—___■■■*». ---------------
■ ■ ' • ' ■:

............. ................................— ................. ..  » hiiiii 1.11 <1
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