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Organizația județeană de tineret 
a PD și-a desemnat noii aleși

Nu încape îndoială că Legea Fondului Funciar are multe imperfecțiuni. Dar ea se aplică așa. In plus i- au îngreunat materializarea unii membri ai comisiilor împuternicite cu acest lucru. susținuți de șefi mai mari sau mai mici, destui chiar din ministerul de resort și din administrațiile județene, <.-are au tăiat porții grase uentru ei, pentru rude și prieteni, lăsândud pe des" tui posesori de drept cu gustul amar al nedreptății Vșl fărădelegii.Multe abuzuri s au fă" cut în țară pe această temă. Legea pământului generând procese câte n-au existat vreodată, du- când Ia vrajbă și chiar
..SĂ STRÂNGEM CUREAUA-”N<-am obișnuit într un timp,, pe vremea știți dumneavoastră cui (!?) cu ideea inoculată că suntem o generație de sacrificiu. Adică să nu cerem prea mult de la viață, deoarece suntem predestinați să îndurăm orice și să „facem totul'*, pentru ca generațiile următoare s-o ducă taai bine decât noî. Și de voie —- de nevoie, ne am împăcat cu acest gând și cu această situație. Se nu fac părinții pentru fericirea copiilor lor? Gâtda mult își doresc a-ceștia să Ie asigure unviitor sigur, prosper ș!o viață fericită.6-a produs evenimentul 1989. Pentru cel mai mulți speranțele în mai bine

o

Pământul rabdă multe...pierderi de vieți. Dar pământul rabdă. Oamenii însă și~au cam pierdut răbdarea și au trecut să și facă singuri dreptate. Ceea ce iar nud bine.
Si tot pământul a dus, recent, la unele neînțelegeri și conflicte între parlamentari. De mai multă vreme, vicepreședintele PNȚCD Vasile Lupu, se zbuciumă să promoveze unele modificări ale Legii Fondului Funciar, între care principală apare înapoierea pământului către foștii proprietari, în su

s au amplificat. Credeam cu toții că viața românu lui se va schimba, că bunăstarea nu ne va o” coli. Sperăm să recuperăm ceea ce am pierdut, do ream ca nivelul de trai al nației noastre să se îmbunătățească. Iluzii deșarte. S-au scurs mai bine de șapte ani și spre regretul nostru constatăm cu stupoare șl suntem consternați de realitate, cât și de faptul că timpul n-a adus schimbări spec" taculoase în societate, în favoarea omului de rând. Am fost și am rămas a- ceeași 'generație de sacri ficiu. Nivelul de trai s-a deteriorat continuu. Numă- rul mare de partide, care de care mai democratice 
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prafață de 50 de hectare. Propunerea a stârnit, pe bună dreptate vii reacții contradictorii. în majori- tatea sa, opoziția a respins ferm această idee. De ase
menea, o parte a coaliției majoritare — îndeosebi reprezentanți ai PD — s au situat pe aceeași poziție, ceea ce a acutizat divergențele dintre PD și PNȚCD, declanșate de mai multă vreme, pe probleme ținând de doctrinele și ambițiile reciproce.Referitor la această îm" proprictărire cu moșii de 
și disperata lor luptă pentru acapararea puterii politice, nu ține de foame românului. Existența unor categorii sociale defavor? zate, caj-e se zbat Ia granița supraviețuirii, într-o crasă mizerie, sau a celor ce nu ating un nivel de” cent de trai, în timp ce afaceriștii nu știu cum să-și spele argintii murdari, pare a fi un scenariu de lung metraj.în campania electorală, pe lângă multe altele... ni s-a promis că pentru prosperitatea țării șl ridicarea nivelului de trai se vor face sacrificii, în primul rând din partea celor ce conduc, altfel spus, că se vor întrona legile Domnitorului Suza, 

'

câte 50 de hectare, idee agreată doar de PNȚCD și de parlamentari singulari din alte partide, reprezentanții PD au decla" rat că sunt de acord ca limita maximă să fie de 10 hectare, așa cum pre - tind înșiși agrarienii din PDAR, iar fondul silvic — această inestimabilă bogăție a țării și factor primordial al echilibrului naturii — să fie protejat de stat și nu lăsat integral la îndemâna și ad* ministrarea particularilor, a nespecialiștilor.
DUMITRU GHEONE4 

(Continuare în pag. a 2-al

toți vom fi deopotrivă: „de la Vlădică, până la opincă!...“ Realitatea dez- minte dezideratul promis, toate au rămas doar vor- be-n vânt! Dimpotrivă, un nou slogan vine să întărească afirmația că suntem într adevăr generația de sacrificiu. O po" runcă de la Guvern ne avertizează că: „trebuie să strângem cureaua..." O vom strânge, dacă-i poruncă de la „Gentru..." deoarece am fost și suntem un popor docil. Dar ne întrebăm nedumeriți: Până când? Și tare ne temem că noi vom <rângc cureaua în favoarea celor ce poartă bretelei...
LIVIU LUCACIU

Ținerii din rândul Partidului Democrat, membri ai Organizației de tineret din județul Hunedoara, s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul (convenției județene. Principalul obiectiv al acesteia 1 a constituit a- legerea noii conduceri și structuri a organizației a- ceasta întâmplându-se până acum la majoritatea organizațiilor județene de tineret din țară. De altfel, cei prezenți la convenție au primit și salutul Biroului Național al Organi" zației de tineret a PD, prin intermediul președintei și, respectiv al vicepreședintelui acesteia — Andra Râș* noveanu și Cristian Terza.La nivelul județului nostru, activitățile inițiate de tinerii membri ai organizației au constat, pe lângă participări Ia evenimente din viața partidului, în câteva acțiuni cu caracter de divertisment. După a» legerile de anul trecut, menționa Alin Suciu, președintele Organizației ju* 

dețene de tineret a PD, au început să apară un,ele probleme, legate de nemulțumirea tinerilor că „nu mai sunt băgați în seamă" (și având drept consecință desființarea organizațiilor din câteva localități ale județului). A- ceasta însă îi va ambiționa cu atât inai mult pe tinerii membri ai PD să se impună în rândul seniorilor, după cum se sublinia în cadrul convenției.Noua componență a Biroului permanent al organizației județene a fost consfințită cu ajutorul celor 46 de buletine de vot; în funcția de președinte a fost reales Alin Suciu, în timp ce contracandidata sa, Tatiana Popa, și Cornel Purcaru au devenit vicepreședinți ai organizației. Au mai fost desemnați Daniela Bena, ca secretar general, precum și toți șefii departamentelor organizației județene.
GEORGETA HlRLA

nytMtcLțu
De câtva timp. Hunedoara este singurul 

oraș din județ care dispune de un ca~ mortuar 
marca ..Chevrolet", un mijloc de transport 
modern, de ținutS, care a fost donat de către 
Fundația olandeză DONGEN — IIUNEDOARA, 
prin intermediul Asociației umanitare -,Hipo 
crat“, Primăriei din localitate și poate fi în
chiriat la prețuri modice de către toate cultele 
religioase din Hunedoara. (S.C.)

GRUPUL LOICLORIG „DATINA" S-A ÎNTORS DIN AUSTRIA
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r •— Sunteți căsătorit ?

— Nu, arăt așa pentru c ă tocmai mi
• s-a furat automobilul... J

Zilele trecute, Grupul folcloric „Datina" al Centrului de Creație Populară al Județului Hunedoara s-a întors din Austria. A- mănunte despre această deplasare am primit de la domnul prof. Vasile Mo- Jodet, directorul instituției.— Gu ce prilej în A- ustria?— „Europahaus" din stațiunea tiroleză Mayrho- fen, prim — viceprimarul Hannes Pramstraller, pe filiera I.O.V. a făcut Secției Naționale I.O.V. Deva — România invitația de a participa cu un grup restrâns (o pereche de dansatori ou un coregraf) și o formație de viori, Ia

o sărbătoare folclorică tradițională în această stațiune.— De ce numai viori?— Nici noi n-am știut la plecare. Am aflat abia
pretate la acest instrument și, în felul acesta, în timp, vioara să"și reia locul cuvenit în folclorul tirolez. în acest an am fost invitați noi șt o forClipe de mândrie trăite de artiștii hunedoreni 

pentru măiestria dovedită și frumusețea folclorului 
românesc, dar și de mare rușine pentru... fapta unui 
șofer hunedorean, „ambasador" al nivelului de ci 
vilizație a poporului nostru.acolo că pe Valea Zillertal, în Tirol, VIOARA a dispărut din folclorul lor. Și-atunci și"au pr pus ca, începând cu 1997, în fiecare an să invite grupuri din străinătate pentru a demonstra tinerilor frumusețea melodiilor inter

mație din Republica Cehă.— Și coregraful, perechea de dansatori?— (9a să nu fie monotone activitățile muzicale programate se impunea , o diversitate. Și — atunci au încercat ș’ au reușit* să învețe, pe lângă melo

dii populare românești și dansuri populare, e adevărat, mai ușoare (țarini, dansuri pădurenești). Oricum trebuie precizat că toate activitățile din pe* rioada 8—ii iulie s-au desfășurat numai pe micro- grupuri. In accepțiunea lor, un lucru temeinic nu se poate asimila lucrând cu mulțimi dc oameni. De T,' f, ’ nconstat prestația gru, ului „Datina"?— Dimineața, între o- rele 9—13, repetiții — lecții de muzică și dans
MINEL BOliEA
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popular. Am învățat șl noi melod i din i'.roî și din Moravia (Cehia), pre* cum ți ei pe ale noastre. După masa de prânz am făcut excursii de 3—4 ore prin împrejurimi: am ur cat cu telecabina la peste 2000 m înălțijne, am vizi' tat cabane sdupă masa de seară se „recapitula'1 la „Wald Caf 2“ cu o bere sau un pahar de vin pe masă ceea ce s a învățat de

mai eficientă metodă de a ajunge la sufletul omului. Și nu în ultimul rând, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate In tot ceea ce întreprindem. Or, ca la noi la nimeni...— Adică?— Păi, așa bine! Am plecat cu un microbuz și ne am întors cu... trenul. Domnului Alexandru Ca- zăcu, proprietarul și conducătorul auto al micro» buzului căruia i am făcut comanda pentru acest transport dus — întors, a stat, bine mersi, o săptă’
GRUPUL FOLCLORIC 

„DATINA" S-A ÎNTORS 
DIN AUSTRIA

dimineață, dar mai ales, instrumentiștii se întreceau în măiestria lor înterpi d tativă. Și trebuie să spun că violoniștii noștri loan Urs și Dorel Sibișan, precum și acordeomstul Valentin Siâncioi au tost la mare înălțime. La fel și maestrul coregraf Mircea Ocoș, care a dansat ca in tinerețe. In ziua de 12 iulie de dimineața am participat la un colocviu în care au fost abordate probleme de suflet, gene ricul fiind; „Rolul sărbătorilor tradiționale în întărirea credinței în Dum nezeu și înnobilarea su ■ fletului". De la ora 18,0U. într- un cadru feeric de munte, pe o saenă în aer liber, fiecare grup și a prezentat 2—3 programe muzical — coregrafice de câte o jumătate de oră fiecare în> fața a sute de spectatori. Petrecerea s a încheiat abia pe la 1,30— 2,00 noap.ea Drept dovadă că grupul nosti a avut o prestație la înălți me, este faptul că a tost rugat să rămână și du ■ minică 13 iulie. organi zatorii asumându- șl ăs punderea de a ne prelungi viza de ședere în Aus‘ i.— In concluzie?— Concluziile, de dala aceasta, vor fi mai multe. Mă gândesc la faptul că și la noi în județ VIOA- * RA este tot -i i uri lizată la sărbătorile - oas tre folclorice. N- ar trebui să ajungem până acolo încât să dispară, ci să încercăm să inițiem de pe acum manifestări cui iural — artistice în care VIOARA să aibă rolul principal. Apoi nu pot să nu remarc faptul că în Austria actul cultural de orice gen ar fi este susținut material — finan ciar și logistic din buce tele primăriilor Va tre* asemenea, »’ a bordăm și noi formula dj? microgrup în multe imacțiunile noastre pentru că am costatat c cea

mână pe cazare și masă în cea mai pitorească zonă montană a vestului — e- uropean, iar în ultima zi a plecat ca un laș, ple când din hotel și lăsân du ne acolo.— Nu este posibil!— Ba uite că este!— Și de unde ați avut oan pentru bilete de tren?— La suma de bani alocată de organizatori pentru cheltuieli de transport pe teritoriul Austriei și prevăzută în invitație, Primăria din Mayrhofen ne a mai dat 2500 de și* lingi. Nu le venea să creadă că se poate întâmpla asa ceva. Și iată cum după prestații apreciate la superlativ și mult aplaudate apare câte unul care ne face de râs. A- colo noi n am reprezentat Deva, ci România, iar unul ca acest Alexandru Cazaeu mai pune o pată neagră peste imaginea r. . .ră în străină.ate Și asta după ce Primaria din Mayrhcfen a achitat 2000 șilingi (dispunem de copia chitanței) unui atelier auto unde s- au făcut reparații acestui microbuz pentru a nu mai fi tractați cum s a întâmplat la ducere. Vrând — nevrând se nasc niște întrebări: Cine r a dat verificarea tehnică La un asemenea hârb de motor?, Cine i a dat autorizația de transport persoane? Dar, mai ales ce o fi avut în cap atunci când a plecat? Un gest incalificabil la care noi cei șapte oameni rămași acolo nu i‘ am găsit nici o explicație logică. Un lucru însă ne a consolat: viceprimarul din Mayrhofen și a manifestat de pe acum dorința de a ne invita și în 1998. Cred că a înțeles perfect amărăciunea șl disperarea noastră și a apreciat cum se cuvine atât comportarea noastră cât și prestația artistică. De aceea, ÎȚI MULȚUMIM, herr Hannes Pramstraller!
E r.v

iîotidiaif&fin^...     — —.........

Nu prea mai e la modă să vorbești despre reali’ zări sau depășiri în procente sau în cifre, nu se mai folosesc multe, spre a nu cititorii. Cu toate tea, oricât de rigide, de seci sunt, tot cifrele înglobează eforturile, căutările spre eficiență, tot ele oglindesc, succint, activitatea unei societăți sau colectivități oricât de mică ar fi ea.Această reflecție ne a venit în minte când dna Elena Boc, președinta și contabila Consumcoop Buceș, ne-a spus că cifra de afaceri a unității, din prima jumătate a acestui an, a devansat o pe aceea din aceeași pe» rioadă a anului trecut cu 60 la sută. „Vindem,

Nici prea obosi'' aces ■
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lunar, numai pâine prin cele 7 magazine mixte din sate în valoare de 30 milioane de lei — spunea dna Boc. Am făcut și achiziții de nuci,
Ia domiciliul solicitanți- ior“.Notăm că în realizările totale pe cooperativă a- port însemnat au magazinele din Stănija (gestio

Merceoln- 
5i zilnic Brad șofer, 
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Un drum ascendent
spre eficiență

melci, semințe de dovleac (urmează să facem și de miere de albine), denâ- șlnd și la acestea ceea ce ne am programat. Materialele de construcții sunt aduse direct de la furnizori și transportate

nar Cornelia Achim Măr- cuș), cele din Buceș $1 Dupăpiatră (responsabili Codrin Nicolae și respec- tiv Maria Brădean).Dotarea unității de eă- tre „Federal coop“ cu o 
Dacia papuc și cu trei răcitoare face posibilă a-

provizionarea r.'tmică cn produsele alimentare cele mai solicitate, gul, care este se deplasează depozitul dincooperației pentru a a- duce în magazine produsele solicitate de către săteni.Dacă ținem seama de faptul că aici doar trei persoane sunt angajate îa TESA (pentru 7 mage-’ ne generale <i rut atâtea de alimentație publică), avem cea mai elocventă dovadă că «“-a urmărit rentabilitatea, adaptarea la actualele cerințe ale economiei de piață, o singură persoană făcând lucrul pe care altădată îl făceau 2—3 oameni.
ESTERA S1NA

i

i

(Urinara din pag- 1)

Forțând nota adoptării modificării Legii Fondului Funciar, în ultima ședință a Senatului din prima sesiune a nou’.ui legislativ, Vasile Lupu și colegii săi de partid au eșuat din nou. Opoziția a părăsit ședința, iar mulți dintre reprezentanții majorității au lipsit, având deja procurate bi - letele de tren sau de a- vion pentru mult așteptata vacanță ori pentru voiaje în străinătate. Așa că reforma agrară în varianta PNȚCD s a amânat cel puțin până la toamnă, când Vasile Lupu va re veni cu forțe proasDete pentru a impune redarea foștilor proprietari de pământ a câte 50 de hectare, propunere care va genera, în mod sigur, încă multe

discuții aprinse și poate nu numai. Mai ales că, scos din sărite de insistențele lui Vasile Lupu și nemulțumit și de alte orgolii ale PNȚCD, unul din liderii PD — vicepreședinte al Camerei Depu- taților, Radu Berceanu — a menționat că în curând se va pune problema remanierii coaliției guvernamentale, pe care for - mația lui Petre Roman s ar putea să O anunțe la Conferința Națională a partidului din luna septembrie a.c.Poate, totuși, vara va fi un sfetnic bun, vacanța îi va mai odihni și liniști deopotrivă pe penețecediști și pediști, vor mai lăsa fiecare câte ceva din ambițiile lor, pentru ca par lamentul și guvernul să funcționeze, reforma să progreseze, țara să aibă parte de mai bine.

I

r ■ Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
.la efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit închis
Sisteme de control al accesului prin cartele 
-Sisteme de interfonie și videointerfonie 
Alarme auto
Geamuri termoizoiatoare și securizante

u Echipamentele folosite sunt de proveniența CANADA si SUA

i

MIERCURI 23 IULIE

C TVR1 3
6,00 Româniat ora 6 fix!; 

9,00 TVR Cluj N.; 10,05
TVR lași; 11,00 TVR Ti 
mișoara; 12,05 Sensul tran
ziției (r); 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șeicul 
(r); 15,00 D.a.; 15,30 Pro 
Patria; 16,00 Ecoturism; 
16,30 Conviejuiri; 17,05 
Soecialitatea casei (s); 
17,35 Magazin sportiv; 
18 00 Tele — e-;ițtil Olimp 
*97 în direct; 14,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 
21,00 Mândrie și prejude
cată (s); 22.00 In flagrant; 
23,00 Canary Wharf 
23,50 Cultura în lume; 0,40 
întâlnirea de la miezul 
nopții.

CțvrȚD
7,00 TVM; 8,00 D.a.;

8.30 Canary Wharf (r);
9,00 Savannah (r); 10,00
Medicina pentru ați (r);
10.30 National Geographic
(do/r); 11.30 Sunset Beach 
(r); 12,30 Perla Coroanei 
(r); 13,30 Em. în limba 
maghiară; 14,30 Un bunic 
fericit (s); 15,10 Știri bur 
siere; 15,30 D.a.; 16,00 Se 
cretele nisipului (s); 17,00
Șeicul (s); 18,00 Puterea, 
pasiunea (s); 19,00 Pro 
gram pentru tineri; 20 00 
Holograma (f); 21,30 Do.; 
22,00 Jurnal; 22,30 Credo;
23.30 Cu cărțile oe fată;

(ANTENA 1]

Iluzii (r); 11,20 Nașii Brid 
ges (rj; 12,10 Sparks (r); 
12,35 Medalion; 13,10 Mo 
del Academy fs); 14,00 
Știri; 14,20 lumină cală 
uzitoare (*); 15,10 Viață 
dublă (s); 16,10 Madison 
S; 16,50 Iluzii (s); 17,40 

rtui despre Guvern; 19,20
Știri; 19,30 Alandra 
20,30 Observator; 
Magistralul (f^s.); 23,15
Știri; 23,25 Suflete înghe 
rff.a.j; 1,05 Kassandra

14;
21,30

(PRO - Tv)
7,00 Ora 7, bună dimi 

nraps; 9,00 Sport ta mt- 
nw; 9,15 MASH (t); 9.4S 
Tânăr ți neliniștit (r); 10,30 
Forța dragostei (r); 11,15 
Capcana timpului (s); 12,00 
Accapulco Heat (s); 12,5* 
Știri; 13,00 Reversal of 
Fortune (f|; 15,00 Matlock

(s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 Forța dra 
gosfei js); 17,30 Război 
în viitor (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (a); 19,00 
Știi ți câștigi!; (cs); 19,3f 
Știri; 20 00 încre ‘ere oarbă 
Â.p.); 21,50 Știri; 22.00 
Familia Bundy (s); 22,30
Viata ca în filme (s); 
23,00 Știri; 23,20 Nemu
ritorul (s); 0,10 Sport la 
minut.

(DEVASAT+)
7,00—13,00 Reluări; 17 08 

Dulce ispită; 18,00 D.a.;
18,3j Deșertul vorbește 
(doc.); 191# Micile lecții; 
19 30 Fa» me de de gardă; 
20,00 Playmaker; 21,30 Ba
lanța justiției; 22,30 Mă 
mica polițist; 23,00 Armato 
domnului; 0,15 Film erotic; 
1,15 Videotex*.

6,30 Tele — Dimineața; 
9,50 Viața în trei (s); 10,30
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♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport .♦* Sport ♦? Sport♦
Azi, și pe micul ecran 1 

STEAUA — 
Ț.S.K.A. SOFIAAzi, start în preliminariile Ligii Campionilor: Steaua primește re

plica puternicei forma
ții din Bulgaria, TSKA 
Sofia. Deși antrenorul principal al militarilor se declară optimist în privința rezultatului de 
la București, multi a- prepiațj ai clubului și aporterii așteaptă cu oarecare teamă evoluția favoriților, fiindcă au plecat Sabin Itie și Ste- 
lea și n-au fost înlocuiți cu aTte valori. Meciul se dispută în Ghencea 
de Ia ora 20,15 și estf transmis de PRO TV Returul se va desfășura 
la 90 rulte, la Sofia.

★
Tr azi, în primul tur preliminar, Cupa UEFA 

Dina mo va întâlni în Islanda pe Knattspyr- wjrfeJetlg, iar Oțelul Ga- kaț> pe Hit Gonea din Slovenia.

Reflecții după Campionatele Naționale ale maeștrilor 
de gimnasticăSala Sporturilor Olimpia din municipiul Timișoara a găzduit, după mai bine de 10 ani, din nou o mare competiție de gimnastică sportivă. Au participat sportivi de la categoria maeștri, concursul fiind un veritabil criteriu de selecție pen- tru apropiatele Campio- nata Mondiale, programate la începutul lunii septembrie ta Lausanne în Elveția.în paralel cu aceste campionate naționale s-au desfășurat întrecerile linei noi ediții a -Cupei Speranțelor Olimpice" competiție în care au reușit exerciții apreciate- ale celor mai tinere talente ale acestui sport. Nu au lipsit componentele celor două loturi de junioare

(loturi de perspectivă pentru Olimpiada din a- nul 2000) de la Deva și Onești.Așa cum apreciau tehnicienii prezenți, competiția de la Timișoara a clarificat cât se poate de bine nivelul de pregătire a sportivilor noștri, iar antrenorii coordonatori de Ia cele 2 loturi reprezentative și-au format în linii mari echipele cu care România va participa le CM de la Lausanne (Elveția).La feminin. Simona Amânar, Alexandra Marinescu și Gina Gogean vor fi secondate sperăm, cu succes, de mai tinerele lor colege Mirela Tugurlan, Alexandra Do- brescu. Nicoleta Onel sau Ionela Loaieș care au

reușit să evolueze fără greșeală la Timișoara.Echipa masculină îl va avea și în acest an drept lider pe Marius Urzică, care este în creștere de formă sportivă. Alături de el vor reprezenta culorile României la CM Din Burincă, Cristian Le- vic sau Nistor Sandro.La junioare remarcăm comportarea bună a gimnastelor ce se pregătesc la Deva, care lipsite de aportul colegei lor Maria Olaru nu au reușit să urce în topul celor mal bune echipe de club. Rămâne de remarcat evoluția gimnastei Ecaterina Ureche care promite pentru viitor dar și a timi- șorencei Andreea Ulmea- nu aflată acum la lotul de junioare aici la Deva.în final redăm o scur

tă declarație pe care dl prof. Nicolae Vicru președintele Federației Române de Gimnastică a făcut-o pentru cotidianul nostru: „Ediția din acest an a Campionatelor Naționale ale maeștrilor a fost mai săracă în rezultate de nota 10,00 și datorită faptului că de a- cum codul de punctaj este altul șl va fi greu să vedem exerciții de notă maximă, dacă nu chiar imposibil. Atât fetele cât și băieții au avut evoluții bune, apreciate corect de arbitri. Nu ascundem că mai avem câteva lucruri de făcut până Ia Lausanne, dar timp este suficient ca antrenorii să finalizeze componența celor două echipe cu care vom participa la C.M. din Elveția. Băieții sunt

în creștere, acest lucru este de remarcat, iar fetele sunt constante în evoluții și credem că va fi bine.Să nu mă întrebați de șansele noastre la C.M. E greu de apreciat. Toate țările trec prin situația noastră, adică se a- flă in perioada schimbului de generații. Noj am pierdut-o pe Lavinia Mi- toșovici, care astăzi s-a retras, dar din urmă vin alte talente. Cert este că ne vom bate pentru medalii. La băieți nu ascund faptul că dorim să urcăm pe podium și avem șanse atât la cal cu mânere cât și La inele.Dar... propun să mal discutăm după... Campionatele Mondiale".
NICOLAE GA VREA

Sunt pasibili lăți de creștere valorică a fotbalului huntdsrean
SA FIL STIMULAT \ 

PERFORMANTAAșa cum um remarcat deseori. Asociația județeană de fotbal are datotna să organizeze anual nu m;d puțin de 7 competiții fotbalistice — campionate de fotbal ! în ediția '&6—'97, în Divizia C seniori au evoluat 16 echipe, cu 285 de jucători legitimați; in campionatul județean seniori au participat 19 echipe cu 260 de fotbaliști; am campionatul juniorilor C au făcui parte 9 formații — în 2 serii — V. Mttreșulut (4) și V. Jiului (5 echipe) — cu 191 jucători ; în campionatul juniorilor B 1, au activat 13 formații cir 248 jucători legitimați; Campionatul ’or B a fost pe, care au liști: iar în
județean al juniori- organizat cu 13 echi- euprins 193 de fotba* Campionatul Diviziei— tuniori, au fost prezente 16 

echipe, cu 285 de fotbaliști legitimași; în cea de-a 7'a competiție — Etapa județeană a Cupei Româ
niei, au luat startul 32 de echipe 
și fotmațta care s a calificat 
iaza superioară este CFR 
mm Simeria.!■ analiza efectuată, în 
rea prezentată de prof. 
Sirbu președintele AJF, în luările 
de cuvânt ale participanților — Gheorghe Țurlea, Stan Hanzi, Do- 
eu Toma, Viluț Olteanu, Petre 
Dăscăliță, Doru Draia, Dan Bon- 
țan. Vasile Nemeș, Pavel Marin- cău. Alexandru Popa, Ilie Ștefă- 
nișă, Mircea Sîrbu, s*a reliefat creș
terea nivelului calitativ al multor 
-jocuri de la juniori și seniori în 
toate campionatele, câ a existat la 
uncie cluburi o îmbunătățirea 
rik>r în condiții 
cițdină pe teren 
dionului. că s-au văzut semne por 
zrtive și în creșterea competen
ței arbitrajelor.Unii vorbitori au cerut însă O 
și mai mare implicare din partea conducerii AJF, stimularea creșterii calității fotbalului practicat în județ, a competitivității sale, dat fiind faptul că în ultimii doî ani 
Dacia Orăștie și Aurul Brad, două 
echipe reprezentative pentru județ —- n-au reușit promovarea, 
cem ce strică imaginea despre fotbalul hunedorean Pe bună drep
tate s-au criticat anonimatul care se desfășoară pregătirile desfășurarea meciurilor de juniori, «tvelui st-aZt’t antrenamentelor practicat de unii instructori ?au chiar antrenori, pregătirea slabă 
teoretică a jucătorilor.

înMarmo-informa- Mircea

preocupare pentru organizării meciu- de ordine și dis- și în incinta sta*

în 
Și

I

l

in snirit democratic, constructiv
SE VIZEAZA ȘI

CALITATEA ARBITRAJELOR

Sâmbătă, Ia Deva, s*a desfășu 
rat Adunarea generală anuală a 
Asociației Județene de Fotbal, ca
re a avut pe ordinea de zi ca o* 
biective prioritare analiza desfășu
rării campionatelor de fotbal ’96— 
'97 Ia juniori și seniori și a eta
pei județene în Cupa României, 
alegerea de noi membri in Biroul 
Executiv al AJF și unele modifi
cări la statutul asociației prin în
ființarea Comitetului de urgență al 
AJF. format din 5 membri.

Pe bună dreptate se poate apre
cia că adunarea generală s-a des
fășurat întrun real spirit demo-

cratic, toți vorbitorii — antrenori, 
arbitri, oameni de fotbal din con
ducerii cluburilor au luat o ati
tudine critică față de minusurile 
ce se mai manifestă în fotbalul 
județean, cerând exigență crescută 
și sprijin mai substanțial din par
tea asociației județene, dar și o 
mai mare răspundere jos. la 
buri pentru 
juniorilor, a 
a seniorilor 
jelor.

în Biroul
mai fost aleși cu acest prilej. Ioan 
Avram, Cornel Cărare, Viorel Mi- 
lea, Doru Toma și Antoniu Vințan.

clu- 
creșterea copiilor și 
gradului de pregătire 
și a calității arbitra-

Executiv al AJF au

I

normal, în informa- adunării,
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in noua ediție

1.

9 9

In aceste zile se va încheia în
scrierea și confirmarea echipelor 
ce vor participa la noua ediție a 
campionatului 1997—1998. După 
toate probabilitățile, numărul for
mațiilor participante va fi mai mic 
decât in anii competiționali tre- 
cuți. Motivul ? Lipsurile financia
re in care se află sponsorii, con
ducerile cluburilor.

Important este ca secțiile de 
fotbal, conducerile cluburilor, e- 
chipele care rămân în competiție 
să pwnă un accent deosebit pe per
fecționarea organizării pregătirilor 
loturilor de fotbaliști — juniori și 
seniori, să asigure o bună organi
zare a meciurilor acasă, să efec
tueze în condiții corespunzătoare 
deplasările juniorilor, să vizeze 
creșterea valorică a fotbalului și 
aducerea spectatorilor la stadioane.

0 atenții mare trebuie să fie în
dreptată de către asociația jude
țeană spre echipele puternice, ce 
vor lupta pentru promovare in Di
vizia B. Să nu se mai întâmple ca 
în anii trecuțl, când s-a ratat cu 
ușurință promovarea.

Cunoaștem ?
Respectăm 

regulamentul ?
li
• ■

I 
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Deși s-a subliniat o anumită îm
bunătățire a stării disciplinare in 
rândurile fotbaliștilor, trebuie să 
subliniem că încă se comit o sea
mă de abateri de la regulile jo
cului. Arbitrii au fost nevotți să 
scoată multe sute de cartonașe 
galbene și roșii în toate eșaloane
le fotbalistice — juniori și sentori. 
In ediția 96—'97, numai 
zia C seniori s-au dat 874 carto
nașe galbene și 55 roșii pentru di
ferite abateri — faulturi, lovirea 
intenționată a adversarilor sau 
bruscarea arbitrilor! Peste 300 de 
cartonașe galbene și 48 roșii au 
văzut și fotbaliștii din campionatul 
județean de fotbal. Și nici junio
rii nu stau mai strălucit ‘

E Issne de înțeles că se pot spu
ne multe despre comportamentul 
unor fotbaliști și cunoașterea dar mai ales respectarea regulamentului de joc.

in Divi-

Pagină realizată dc SABIN cerrjj

Cum era și rea prezentată in fața dar și în dezbateri, s-au făcut multe referiri la calitatea arbitrajelor și a absolvenților. S-a evidențiat o îmbunătățire a calității arbitrajelor, faptul că și în ediția trecută a campionatului comisia județeană de arbitri țpreședinte Gri- gore Macavei) a promovat cu curaj noi arbitri, majoritatea prove- niți din rândurile jucătorilor de fotbal care, oficiind lângă arbitri consacrați, au câștigat treptat experiență și competență. In campionatul trecut, nouă arbitri au fost promovați în categoria I și a 2*a in lotul divizionar B. în prezent, în județ sunt 161 de arbitri, din care 75 au categoria I, 29 categoria a 2-a, 48 sunt stagiari și 9 asp ranți. Din acest corp de arbitri. 77 sunt delegați în fiecare etapă — 24 in Divizia C (seniori și juniori), 18 în Campionatul județean de seniori, alți 18 la juniori B1 și B, iar un număr de 12 arbitri oficiază la juniori C și 5 arbitri la jocurile juniorilor republicani A și A 1.în adunare s‘a luat o atitudine critică față de slaba calitate a u- nor arbitraje. incriminându-se u- nele prestații modeste ce au favorizat o formație sau alta, ceea ce a nemulțumit, pe Dună dreptate, pe cei frustrați. Față de asemenea „prestații", comisia de specialitate a luat măsurile cuvenite: 16 arbitri au primit nu mai puțin de 52 de etape suspendare. Sigur, toate aceste sancțiuni au putut fi aplicate numai pe baza rapoartelor observatorilor. După cum se știe, corpul observatorilor a fost întărit cu noi membri, de la care se așteaptă intervenția cu toată competența în asigurarea condițiilor de bună organizare a jocurilor de către gazde, să fie onești, «ă urmărească cu toată atenția respectarea riguroasă de către brigada de arbitri a regulamentului de joc și să nu scape nimic din ce bste important în raportul c*-l zintă asociației județeneȘi. lucru foarte important, calitatea arbitrajelor — de dep nde până In urmă și calitatea fotbalului — pot contribui și conducerile cluburilor, care trebuie să aibă un comportament serios, în virtutea cinstei și a dreptății de care trebuie să dea dovadă cavalerii '’’’ierului.

pre-lacare
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Fenomenul infracțional
continuă să crească (II)

— 'Nu am discutat de
spre infracțiunile cu vio
lență, die procuror.— Dacă ne referim la violuri și tâlhării, trebuie să spunem că numărul lor a rămas cam același față de perioadele anterioare. Din păcate însă, mai avem destul de multe infracțiuni împotriva integrității corporale. Apar tot felul de stări conflic- tualc spontane. Unele în familie, altele în relațiile dintre vecini. De cele mai multe ori conflictele apar pe fondul consumului e- xagerat de alcool. La stări de dușmănie, de ură sau de conflict s-a ajuns de la Legea 18, de la pământ deci. Am avut și cauze în care oamenii reclamă că nu se respectă hotărârile judecătorești cu privire la folosirea pământului.

—• Ce alte infracțiuni 
au apărut mai frecvent 
în munca procurorilor de 
la Hunedoara ?— Intre altele, ti%buie subliniate cele privind disciplina economico-fi- nanciară. Sunt societăți comerciale care nu-și țin evidența contabilă corect. Voit ocolesc legea și se sustratf de la plata impo

Lqgqq și consumatorul VJ cunoașteți drepturile ?Este bine de știut că prin Legea 11/1994 Statul protejează cetățenii în calitatea lor de consumatori, a- sigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse și servicii. Legea asigură, de asemenea, informarea completă asupra caracteristicilor esențiale ale acestora, apărarea și asigurarea drepturilor și intereselor legitime iile persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive.
Recent, la Deva s-a desfășurat bilanțul activităților desfășurate de polițiștii din județul nostru în primul semestru al acestui an. Iată o seamă de chestiuni relevate cu acest prilej.• In județul Hunedoara tabloul infracțional este marcat de tendința generală de creștere a criminalității, fiind descoperite în acest semestru 7267 de infracțiuni, în- registrându-se o creștere de 20 la sută.• Din totalul infracțiu nilor, 1968 sunt de natură economică, 2695 fapte penale judiciare, iar 2604 de altă natură. In flagrant au fost descoperite 870 de infracțiuni. Sub aspect teritorial, 5974 infracțiuni au fost descoperite în mediul urban, iar 

zitelor către stat. In cazurile în care sumele au fost mai mici, s-au aplicat sancțiuni administrative, în celelalte a fost a- plicată legea.
— Din câte știm, la Hu

nedoara au fost in acest 
an și câteva omoruri.

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

Judecătoria Hunedoara

— Da, și acest lucru reprezintă un grad mare de periculozitate. Acest gen de infracțiune aparține parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, dar ne interesează pentru că se întâmplă la noi.
— Ce ar mai trebui să 

spunem despre fenomenul 
infracțional din zona dum
neavoastră de activitate ?— Doar câteva lucruri aș mal vrea să subliniez. In primul rând faptul că statisticile pe care le în-

Organul de 'specialitate al administrației centrale publice este Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Acesta este subordonat Guvernului. El coordonează și realizează politica Guvernului în domeniu] protecției consumatorului, efectuează inspecții sistematice și inopinate la agenți economici. în rețeaua de desfacere (piețe, magazine) pentru a preveni comercializarea produselor ce pun
Locul 1 pe țară la rata 

criminalității1293 în localitățile rurale.• Prejudiciu] creat a- vutului public prin faptele penale comise s-a ridicat în primul semestru 1997 la 8,6 miliarde de lei. 80 la sută din acest prejudiciu a fost recuperat.• La săvârșirea celor 7267 de infracțiuni au participat 4442 de infractori, cu 511 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.• Un semnal de 

tocmim reprezintă starea infracțională palpabilă. Dar mai există o stare infracțională ascunsă. Niciodată n-o să știm exact numărul de persoane care încalcă legea și care implică răspunderea penală, întotdeauna, în spatele 

statisticilor există o paletă a faptelor nedescoperite și necunoscute. Este cert că numărul faptelor de încălcare a legii este mai mare decât în cel în care noi facem cercetări. Din păcate, această parte ascunsă a stării infracționale nu o putem și nu avem cum să o stăpânim.
— Die Hărșan, în baza 

mandatelor emise de pro
curori, cei care încalcă 
legea sunt arestați. Ce pu
tem spune despre ei ?— în acest an, numărul 

în pericol viața și sănătatea consumatorilor.De menționat însă faptul că efortul desfășurat de aceste organisme nu este și nu poate fi eficient atâta vreme cât consumatorii nu își cunosc și nu acționează pentru respectarea lor. Iată ce spune legea.• Consumatorul are drep tul de a fi protejat contra riscului de a cumpăra bunuri care îi pun în pericol sănătatea;

alarmă îl constituie numărul mare de tineri și minori care comit fapte penale — aproximativ 55 la sută din totalul par- ticipanților.• 147 de persoane cu studii superioare au fost cercetate în stare de a- reșt sau libertate pentru comiterea unor infracțiuni’ de natură penală. Mal exact, este vorba de 12 directori, 26 economiști- contabili, 46 ingineri. 184 patroni, 62 gestionari. Au fost cercetate, de asemenea, 1753 de persoane fără ocupație. 

arestaților se menține la un nivel aproximativ egal cu cel din aceeași perioadă a anului trecut. Trebuie spus însă că arestarea preventivă depinde de natura faptelor. De e- xemplu, când este vorba de furturi cu pagube mari, furturi organizate. De a* semenea, când se produc violuri, tâlhării sau vătămări corporale grele.
— Este fenomenul in

fracțional din zona Hu
nedoarei, mai mare decât 
în alte zone ale județu
lui ?— Nu. Nu putem spune că există mari diferențe între o parte sau alta a județului. Există însă un specific. De exemplu, la Hunedoara ar putea fi furturile de la „Siderurgica".

— Ce vă preocupă mai 
mult în prezent die prim- 
procuror ?— Suntem preocupați să rezolvăm operativ, corect și numai în cadrul legii toate cauzele care ajung Ia noi. în acest fel, poate că, spun „poate" — și noi să contribuim la prevenirea comiterii unor infracțiuni. Cel puțin din partea celor care au comis fapte penale.

• De a fi informat corect asupra produselor șl serviciilor și de a fi educat pentru a face o alegere cât mai avantajoasă:• Are dreptul apoi de a avea acces la o gamă variată de bunuri, de a fi despăgubit atunci când a- cestea nu corespund, precum și de a se organiza în asociații pentru protecția sa.
• în primul semestru }al acestui an, rata cri- J minalității a fost de 1336 2' infracțiuni la 100 000 de locuitori, ceea ce situează < județul Hunedoara pe -; locul I în țară din acest £ punct de vedere. <• Sorupția a fost apre- %ciată în cadrul bilanțului < ca un fenomen extrem / de nociv șl crasigenera- % lizat în structurile vieții J economice și sociale. Toc- J» mai de aceea, ea a con- stituit o preocupare prio- 5j ritară a Inspectoratului ; ■ de Poliție al Județului, c Au fost constatate nu S; mai puțin de 962 de ast- 5 fel de infracțiuni: 327 ■' luare de mită, 336 dare ț de mită, 262 trafic de in- jt fluență și 37 cazuri de >; primiri de foloase necu- > venite. ‘t

„Fiii luminii albe" 
fac victime (I ■

O să vă relatăm astăzi 
o poveste tragică, cu im
plicații profunde in viața 
unor oameni. O poveste 
din care multe se pot în
văța.

Personajul principal se 
numește Ionel Pîrvan. El 
are 31 de ani, este absol
vent al Facultății de 
Științe Economice ți al 
Școlii Militare de Aviație. 
Domiciliul îl are în Cra
iova. este căsătorit șl are 
un copil minor.

In 1993, fiind suferind 
de „spondilită anchilo- 
poetică", Pîrvan îl cunoaș
te pe Horvat Francise, 
cel care a înființat cultul 
religios ■ de orientare orto
doxă „Fiii luminii albe". 
Pe lângă propovăduirea 
învățăturilor religioase, 
Horvat, care s-a autoin
titulat și „învățător spi
ritual" sub numele „I. J. 
Francise Maitreya" — a 
practicat ți aplicarea unor 
Cine sunt „Fiii luminii albe T

metode de vindecare ne
convenționale. Este vorba 
de rostirea unor rugă
ciuni în grup sau indivi
dual ți „transmiterea unor 
energii de esență divină".

In peregrinările sale 
prin țară Horvat a reușit 
să convingă mai multe 
persoane să devină adepți 
ai cultului. inclusiv pe 
Ionel Pîrvan. tndeobște, 
noii adepți sunt oameni 
bolnavi de diferite afec
țiuni.

La începutul lui octom
brie ’96, un grup de a- 
depți ai cultului: Ștefan 
Diaconu, Aurelian Gavri- 
lescu, Sergiu Bodea, Mi
hai Constantin, Gabriel 
Nita și Ionel Pîrvan — 
s-a stabilit într-o peșteră 
naturală, la circa 3 km de 
satul Roșcani, comuna 
Dobra. De la începutul lui 
martie curent, grupului i 
s-a alăturat ți Mihai Mir
cea Brudașcă. El urmează 
să fie inițiat în învățătu
rile cultului.

Cu acceptul „învățăto
rului spiritual", deci al 
lui Horvat, liderul spiri
tual al acestui grup este 
Ionel Pîrvan.

La Roșcani 
vine Ofelia

La începutul lunii fe
bruarie 1997, Ofelia Po- 
povici, de 25 de ani, îl 
contactează la Timișoa ■ 
ra pe Horvat, solicitân- 
du-i să o ajute în tratarea 
diabetului zaharat insu- 
lino-dependent, de care 
suferă. Acesta a fost de 
acord, dar i-a precizat că 
metoda sa de vindecare 
constă in respectarea unui 
strict regim alimentar ba
zat pe crudități, combinai 
cu rostirea unor rugă
ciuni. Urmând aceste 'n- 

dicațîi, Ofelia a avut pe
rioade in care starea *A- 
nătății sale s-a ameliorat 
sau s-a agravat. De vindecat, nu s-a vindecat.

In luna martie a.c., ve
nind de la Timișoara ta 
Roșcani, "sosesc Horvat ft 
Ofelia. Lui Pîrvan, „învă
țătorul spiritual". îi coms^ 
nică faptul că Ofelia va 
rămâne în baraca din 
gura peșterii, urmând a& 
o supravegheze ți să fi 
aplice metoda de vindeca
re adoptată de membrii 
cultului. După cum spu
neam, această metodă te 
bazează pe rugăciuni 
regim alimentar bazat pe 
crudități.

După plecarea lui Hor
vat, Pîrvan hotărăște at 
fiecare membru al grupu
lui din peșteră să o supravegheze pe rând pe 
Ofelia, dormind cu acea* 
ta în așa-zisul schit, unde 
se afla o masă ți doul 

paturi metalice suprapune.

Starea bolnavei 
se agravează

Încă de a doua zi du
pă sosire, Ofelia este cu
prinsă de frisoane, starea 
sănătății ei agravându-se. 
Deși a sesizat acest lu
cru, Pirvan le-a cerut celorlalți membri ai gru
pului să nu se alarmeze, 
întrucât victima se va 
vindeca prin puterea di
vină. Le-a solicitat să s 
roage în acest sens.

Urmează un momer 
important al acestei trlt- 
te povești. El s-a petrecut 
a treia zi de la sosirea 
Ofeliei la peșteră. La un 
moment dat, dintr-o sa
coșă aflată lângă pat, suferinda scoate o trusă 
medicală, în care avea 
două seringi speciale ți 
fiole cu insulină. Voia 
Să-și administreze singu
ră acest medicament, lu
cru pe care-l făcuse de 
multe ori, întrucât de pro
fesie este asistentă me
dicală.

Fiind de față, Pirvan o 
convinge să nu-și facă 
injecția cu insulină, spu- 
nându-i: „Nu folosi astfel 
de medicamente căci a- 
cestea sunt niște otră
vuri". Este necesar să sub
liniem faptul că în acele 
momente Ofelia se afla 
deja într-o stare foarte 
gravă ți a intenționai 
să-ți administreze insuU- 
nă, știind că acesta este 
singurul mijloc de ante-1 
liorare a bolii.

________________’
Pagină realizată de

VALENTIN NEAGB 
IOVIȚA BACEAN, 

procuror
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DESPRE CAFEA• Cafeaua „Moka" din Etiopia este strămoșul tuturor sortimentelor de cafea cu aromă puternică șl gust ușor aspru.• Cafeaua din Guatemala este puțin picantă și a- re gust ușor de alună.• Cafeaua din Mexic este parfumată și mai pură biologie.• Cafeaua din Columbia conține și impurități, dar este mai slabă, putând fi băută și seara.

>
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ACUZAȚII ȘI 
ELOGII în aceeași zi am primit două scrisori complet diferite, chiar aflate la poli opuși. iîntr-una eram criticată, acuzată de imaturi- tate, nesimțire, minciună și o falsă imagine pe care vreau să o prezint deșpre mine. Defectele mele erau întărite și scoase în evidență cu o tentă puternică. Scrisoarea avea un ton acuzator, incriminator, chiar i amenințător la adresa mea. Era ură, invidie și ț dorință de răzbunare în ( tonul scrisorii Realizam, citind, că persoa- ’ |

na ce-ml scria m-ar fi ) dorit în cazanul cu smoală și atunci ar mal fi aruncat câteva lemne pe foc.Cealaltă scrisoare parcă ar fi fost scrisă doar pentru a-mi elogia aceleași „de- j fecte" care aici însă erau văzute calități. Eram admirată pentru felul meu deschis de a fi, pentru sufletul meu care a știut să rămână copilăros șl în urma furtunilor vieții, eram a- preciată pentru umanismul și empatia mea față de semenii mei, pentru sinceritatea și curajul meu. Mi se mul- ' țumea pentru speranța 
i și încrederea pe care Ie 1 pot sădi și în sufletul J altora.Două persoane diferite. din două puncte diferite ale pământului, dăuă persoane care mă cunosc, pe care eu cred că le-am iubit la fel. Coincidența a făcut să primesc deodată aceste scrisori, aceste acuzații și elogii... cineva mă u- răște. cineva mă admiră. umbre și lumini, puncte de vedere diferite. Eu sunt undeva între ele. nici înger nici demon. Eu sunt cine sunt.

INA DELEANU

j0> mamă, dulce urnă
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„Nu țî-aș scrie poate nici acum acest rând, 
Dar cocoșii au cântat de trei ori în noapte — 
și-a trebuit să strig :
Doamne, Doamne, de cine m-am lepădat ?

Sunt mai bătrăn decât tine, mamă, 
și tot așa cum mă știi:
adus puțin din umeri
și aplecat peste întrebările lumii.

Nu știu nici azi pentru ce m-ai trimis în lumină. 
Numai ca să umblu printre lucruri 
și să le fac dreptate spunându-le 
care-i adevărat și care-i mai frumos ?

Mâna mi se oprește : e prea puțin. 
Glasul se stinge: e prea puțin.
De ce m-ai trimis în lumină, Mamă, 
De ce m-ai trimis ?

Trupul meu cade la picioarele tale 
greu ca o pasăre moartă".

* AMV «

LUCIAN BLAGA 
„Scrisoare" 

Selecție de Ilie Leahu
4 mm r a a aw a a^~ « om •

I
«I

I
I 
I*
I
w

I
*

I
«k

I
I
«I

I
I
I
b

I
I* •

I

■

O dată cu apariția verii, ținuta noastră devine tot mai sumară, multe dintre noi suntem o- bligate să ne corpul unui regim slăbire, pentru rea grăsimilor late în cursul iernii. Regimurile de slăbire sunt tot mai variate, dar dacă dorim să pierdem mal multe kilograme trebuie In mod obligatoriu să consultăm un specialist.• Pentru orice regim de slăbire trebuie să ne însușim niște principii, care ne vor a iuta să n* ff.te reguli. ®U- regim înseamnă

supunem de elimina- acumu-

un

ponibilitatea lor în ser
in cele 

Țin 
client-

virea clienților, 
mai bune condiții, 
mult la relația 
bancă, la a conștientiza 
că noi trebuie să fim în 
slujba clientului, că acel 
client își plătește servi
ciile din care trăim.

Când am intrat în amă
nunte legate de familie, 
senzația a fost că atin
sesem o coardă sensibilă. 
O boală nemiloasă a des
părțit-o, acum un an, de 
omul cu care întemeia- 
se un cămin și cu care 
s-a înțeles foarte bine pe

DESTĂINUIRI

Desen de PAULINA POPA

Funcția de director al 
Sucursalei Băncii Comer
ciale Române SA Hune
doara — Deva este deți
nută de o femeie. Un mo
tiv de mândrie pentru 
dna economistă Teodora 
Crișan care o ocupă. Am 
avut curiozitatea s-o cu
noaștem. Ne-a întâmpinat 
o femeie distinsă, dar 
modestă. Discuția a în
ceput firesc. „Cum a fost 
posibilă această ascensiu
ne în profesie?" — a fost 
prima întrebare al cărei 
răspuns nu s-a lăsat prea 
mult așteptat. „Prin mun
că — ne-a răspuns sim
plu. Odată ce intri pe un 
făgaș, mergi înainte". A 
lucrat numai în acest do- 
meniu peste trei decenii, 
începând de la treapta de 
jos și trecând prin toa
te, adică numărător 
bani, casier, contabil, 
spector, șef serviciu.

— Ce înseamnă o zi 
lucru aici la bancă?

— Dimineața se face
inventar al activității Su
cursalei județului, filiale
lor din Hunedoara, Petro
șani, Brad, Simeria, Lu- 
peni și agenției din Orăș- 
tie, privind situația cre
ditelor, a asigurării nume
rarului, a decontărilor în 
sistem propriu, precum și în sistem bancar. Ne pre
ocupă asigurarea disponi
bilităților din cont, nece
sare efectuării plăților. 
Funcționând într-un județ 
cu minerit fi siderurgie, 
deservind aceste sectoa
re, mă preocupă existen
ța banilor în conturile 
marilor agenți economici 
pentru a putea fi efectua
te plățile și a se asigura 
salariile. Cea mai impor
tantă latură a activității 
este respectarea normelor 
proprii de creditare fl recuperarea creditelor acor
date. Apoif avem în a- 
tenție corectitudinea per
sonalului, atât a ofițerilor 
de credite, cât fi a admi
nistratorilor de cont, dis-

parcursul anilor. S-a că
sătorit imediat după ter
minarea liceului, împreu
nă au urmat cursurile A- 
cademiei de Științe Eco
nomice din București, au 
avut un băiat, de crește
rea fi educarea căruia 
s-au ocupat cu răbdare 
și iubire. „Acum, fiul meu 
este inginer și lucrează ca 
inspector la Consiliul ju
dețean, are propria lui 
familie, iar nora lucrea
ză la Banca Națională... 
Sunt grijulii cu mine, in
să nu vreau să-t 
nici intr-un fel, să 
pese timpul".

Dna Crișan nu-i 
ră însă. „Fetița din Mol
dova este răsplata pe ca
re mi-a dat-o Dumnezeu, 
este un balsam pentru 
sufletul meu". O cheamă 
Diana și are 13 ani. O 
fetiță șatenă, cu ochi 
verzi, cuminte și iubitoa
re. „Am cunoscut-o acum cinci ani, când au venit 
copiii de la Tiraspol. Ter-

oblig 
le ra-singu-

minase clasa 1 și am 
luat-o la noi, în vacanță, 
apoi și în ■ alte vacanțe, 
iar din clasa a IV-a a ve
nit aici la școală. Acum 
a terminat clasa a Vl-a. 
Este un copil minunat, 
învață bine. Este foarte 
atașată de mine, ca și eu 
de ea. După vacanța ce 
și-o petrece la părinți, va 
veni iar aici".

...îmi povestește despre 
satul natal, despre pro
priii părinți și lacrimile 
stau să se rostogolească 
Tatăl a fost preot la Hăr- 
țăgani, dar soarta a des
părțit-o de el, pe când e- 
ra doar un copil. „Moar
tea lui m-a marcat pe 
viață" — spunea. Văduvi
tă de o dragoste părin
tească deplină, a rămas de 
mică să lupte cu greută
țile inerente ale vieții. A 
răzbit pentru că n-a 
dezarmat.

Din decembrie ’90, de 
când s-a înființat Banca 
Comercială și în județ, îi 
conduce destinele, impli- 
cându-se mai apoi și în 
urmărirea calității lucră
rilor de construcție și fi
nisaj, în respectarea ter 
menelor de execuție la 
noul sediu în care func
ționează instituția din 
1994 încoace. Privește în 
urmă cu oarecare mulțu
mire, cu sufletul încărcat 
de bucurii, dar și de du
reri, trăite în timp.

Până la pensionare, nu 
mai are prea mult. Va 
lăsa locul celor mai ti
neri. Nu-i e frică de plic
tiseală căci are momen
tele ei de întâlnire cu si
ne, când se cufundă în 
lectura unor romane și a 
„jurnalelor" unor scriitori 
Mai știe că, oricând, o 
faptă bună pentru un co
pil orfan înseamnă o 
mângâiere adusă năpăs- 
tuiților soartei. De aceea 
unor acte de caritate vrea 
să se dedice.

ESTERA SÎNA
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DE DRAGOSTE♦ „De fiecare dată când Iubim spunem că este singura dată când am iubit vreodată". (Oscar Wilde)* „O mare durere să Iubești, o mare nenorocire să scapi de această durere" (IX. Caragialc)+ „îndrăgostitul crede că lumea e oarbă Iar în jurul lui sunt pereți" (proverb turcesc)

+ „Medicina vindecă toate durerile omenești, dragostea este singura care nu dorește vindecarea". 
(Properțiu)

PENTRU 
COMBATEREA 

CALVIȚIEI

Se vor face fricțiuni zilnice și masaj energic cu a- lifie din propolis 30 la su

tă. (Surele sunt indicate de la câteva săptămâni la • luni, până începe să crească părul.
★Sunt indicate, de aseme- nea, fricțiuni energice la rădăcina părului, 1—2 ori pe săptămână cu tinctură de ardei iute. Aceasta se prepară din 200 g ardei iu-, te, macerat 7—8 zile î* 100 ml alcool.

Ce, dar mai ales cât mâncăm pre- cândpre- bunăpentru unele doamne interdicție, frustrare, foame, pe scurt suferință. Or, regimul nu trebuie conceput ca o sfidare sau 
ea o rușine; el este un mod inteligent și sănătos de a ne hrăni, este modul în care trebuie să ne hrănim.Nu e niciodată prea târziu să Înveți să te hrănești sănătos. E de a- juns să evităm excesele și să ne ferim de schim-

bărl care ne pot altera obișnuințele alimentare. (Trebuie să știți ce conțin alimentele pe care le consumați, pentru a avea o alimentație echilibrată.Un alt principiu este acela de a înțelege de ce mâncăm mult sau prost, corpul trebuie respectat, nu otrăvit. Niciodată să nu vă ascundețl în spatele greutății dumneavoastră; sunt numeroși cel care își disimulează
*—*—•—*—*—*■

personalitatea în spatele greutății lor. Kilogramele în plus le maschează adevăratele sentimen
te, le ascund vulnerabilitatea și le serveso drept alibi pentru eșecuri.Regimul nu este sinonim cu izolarea, nu aveți deloo nevoie să fugiți de lume șl nu fiți stânjenită pentru faptul eă 
nu mâncați. Este posibil ca, pe scurtă durată, Interdicția unor anumi

te mâncăruri să ducă la rezultate pozitive, dar nu este o atitudine realistă aceea de a nu vă mai îngădui niciodată să mâncați o prăjitură sau o ciocolată 1 Un „nu" ca- tegorio riscă să provoace un sentiment de frustrare, încât promisiunea pe eare v-ați făcut-o devine greu de ținut. Dacă înțelegeți că moderația este cheia pentru reușita unui regim, puteți să

gustați din felurile ferate, măcar din in când...Nu vă siliți, sub textul că cea maiprietenă a dumneavoastră arată superb, să cântăriți la fel. Greutatea dumneavoastră ideală depinde de mulți parametri i sănătate. înălțime, osatură, vârstă etc.Luați-vă răspunderea propriilor demersuri, si- iiți-vă să rezistați în fața tentației, lat mișcare și să nu întreprindeți permisiunea medicului.
faceți regu-nimic fără

SANDA SÎRGHEA
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DIN 1fARÂ Șl DIN LUME Doi soldați francezi 
răniți de explozia unei

ț*11^1....

Sprijinul președintelui 
pentru reformarea

armatei rusești

Primele șase săptămâni 
ale coabitării franceze an
fost benefice președinției

îndin

Ministrul rus al apără- brii, Igor Sergheiev. va cere intervenția personală a președintelui Boris Elțîn pentru a obține sprijinul ofițerilor în vederea reformării forțelor armate, relatează Reuter. Sergheiev s-a întâlnit luni 
cu președintele Elțîn, pen
tru a discuta reforma din 
cadrul forțelor armate, care prevede reducerea cu 500 000 a numărului 
militarilor, până ta sfâr
șitul anului viitor. Arma
ta rusă numără. In pre
zent 1,2 milioane de li tari.Cel mai important cru pentru mine este ținerea sprijinului rilor de rang mediu. Reforma se face pentru ei* a qpus Sergheiev. Ministrul rus a! Apărării a a- dăt«pt că intenționează să

mi-

cele explice ofițerilor în constă reforma și să le asculte cererile și nemulțumirile. Reformele au fost inițiate printr-o serie de decrete, semnate miercurea trecută de Elțîn, comandantul suprem al forțelor armate.Experții militari afirmă că ofițerii de rang mediu vor fi cei mai afectați de reforme. Sergheiev afirmă însă că restructurarea armatei va duce la creșterea salariilor militarilor. ,,Este dificil să facem promisiuni acum, când nu există bani, dar, conform indicatorilor macroeconomici, salariile ofițerilor se vor dubla până în anul 2001", a spus Sergheiev. Aproximativ 100 000 de soldați ruși nu au case, ei locuind în garaje, vagoane de tren sau corturi.

Primele șase săptămâni ale „coabitării" dintre președintele Jacques Chirac și guvernul socialist al lui Lionel Jospin au adus mai multe beneficii șefului statului francez decât premierului, relevă un sondaj de opinie publicat, duminică, și citat de Reuter. Sondajul comandat de săptămânalul „Le Journal du Dimanche". arată dintre țumiți această Chirac, sută sunt nemulțumiți de președinte. Sondajul efec-
sută mul- din lui

că 42 la francezi sunt de realizările perioadă ale în timp ce 43 Ia

tuat luna trecută îl credita pe Chirac cu 38 la sută din preferințele electoralului, în timp ee procentul nemulțumiților era de 45 la " —tea lui la 48 la sută cuTotuși, 29 la sută dintre francezi sunt nemulțumiți de premier, față de 20 la sută. în luna iunie.Sondajul a fost efectuat în perioada 10—18 iulie, gu- în dîs-

mineDoi soldați francezi trupele NATO de menținere a păcii din Bosnia au fost răniți când vehiculul cu care se deplasau a trecut peste o mină, tează AP. Explozia produs în apropiere Mostar, Ia 80 de kilometri sud de Sarajevo. Unul
rela- s-a de

Bosniadintre soldați a fost rănii grav, se arată într-o declarație publicată, duminică. de NATO. DP la dislocare.-! trupelor NATO, în decembrie 1995, 72 de soldați au fost uciși și peste 340 răniți, majoritatea în accidente de circulație sau explozii de mine.
Hot de avioanesută. Popularita- Jospin a crescut sută, de la 47 la o lună în urmă.

în perioada 10—18 . când președinția și vernul erau implicate disputa generată de cursul televizat al lui Chirac, în care președintele a criticat Executivul.

Un aventurier necunoscut a furat un avion de antrenament, cu care a zburat deasupra statului Texas, determinând o cursă de pasageri să-și amâne aterizarea pe aeroportul din Dallas, informează Reuter. Pilotul necunoscut a furat un avion monomotor Cessna 172 șî a zburat pe deasupra aeroportului Fort Worth din Dallas, la altitudine mică.sa a determinat amânarea aterizării cursei Aventura

Airlines, din Frankfurtcu 204 pasageri la bord. Proprietarul avionului,John Hooker, mecanic pe aeroportul Sherman, a declarat că el lua prânzul in momentul când avionul său zbura Pe deasupra aeroportului Fort Worth și că, atunci când s-a întors, t-a găsit „parcat" în alt loc. EI a adăugat că mal multe persoane au cheile avionului său și că nu știe cine I-a folosit. „Când îl găsesc, 11 strâng de gât a spus, el, furios.
lUr 
ob- 

ofițe-

American

Cancelarul german 
a făcut apel la apărarea | 
valorilor democratice I

ICancelarul Helmut Kohl, a indent- «at, duminică, cetățenii germani să fie vîgilenți 
și intoleranți împotriva extremismului, relatează Reuter,„Extremiștii, de stânga sau de dreapta, nu trebuie să aibă șansa de 
a determina soarta țării Boastre". a declarat Koht, cu prilejul marcării a 53 de ani de la o tentativă de asasinare a lui Adolf Hitler. „Amintirea zilei de 20 Iulie 1944 
este o obligație pentru toțf germanii democrat! să militeze pentru liber
tate și pace", a spus 
eaneefartil. Ofițerul Claus

german, Schenk von Stauffen- * berg a fost cel care a or-1 ganizat asasinarea dicta- ♦ torului, amplasând oț bombă la cartierul gene- i ral al lui Hitler. în Ras-1 tenburg. Explozia a ucisf patru persoane, dar Hi-ț- tier a scăpat cu răni su-1 perficiale Fără să știe că^ planul său a eșuat, Stauf-i fenberg a plecat la Ber- ț lin pentru a organiza lo-* vitura de stat, dar a fost» capturat de forțele SSj. șl executat în aceeași | noapte. jBiroul Federal pentru | Protecția Constituției es- » timează că în Germania 1 există 6 000 de extremiști I de dreapta, pregătiți să i folosească violența. j*
Inscripții bilingve 

demontateCele șase inscripții bilingve plasate la ieșirile din orașul Tîrgu Mureș aw fost demontate, sâmbătă. relatează corespondentul Mediafax.Măsura a fost luată în urma unei adrese primite. sâmbătă, de Prefectu
ra Mureș din partea Secretariatului General al Guvernului, care solicita demontarea panourilor inscripționate cu denumirea orașului Tîrgu Mureș în limbile maghiară și română. In adresă se

preciza că hotărârea rămâne valabilă până la data la care Consiliul Local Tîrgu Mureș va vota a- plicarea ordonanței cu privire la inscripțiile lingve.Cele șase panouri lingve au fost în urmă cu o lună, ma unui ordin al ruluî Fodor Tmre. liul Local Tîrgu va discuta problema scripțiilor bilingve în ședința din data de 24 iulie.

Guvernul spaniol se te- me că gherilele ETA ar putea lovi din nou, după asasinarea tânărului politician, Miguel Angel Blanco, relatează Reuter. „Cred că ne vor face să suferim din nou, tn curând", a declarat ministrul spaniol de interne, Jaime Mayor Oreja, intr-un interviu publicat, duminică, da ziarul „Diario de Burgos". „Nu trebuie să ne mal temem de asasini, ci trebuie să știm cum să luptăm împotriva lor. O societate nu poate fi înge- nunchiată și șantajată prin teroare", a spus Oreja. A- naliștii basci afirmă că

Guvernul spaniol se 
teme că ETA ar putea 

recurge la noi asasinatesepara-decizia grupăriitiste ETA de a ignora protestele naționale și de a-1 ucide pe Blanco sugerează faptul că organizația ar putea comite șl alte asasinate.Premierul spaniol, Jose Maria Aznar, a promis să intensifice lupta împotriva gherilelor separatiste.

„Teroriștii nu numai că au comis o crimă, dar au rupt definitiv ETA și Herr! Batasuna (aripa politică a ETA) de societa- dumini- ziarulte", a declarat, că, Aznar, pentru „El Correa". El a adăugat că guvernul va iniția reforme legislative pentru a acoperi carențele din

legislația spaniolă, exploatate de ETA.Liderii basci au cerut, sâmbătă, grupării ETA să urmeze exemplul Armatei Republicane Irlandeze (IRA) și să pună capăt violentelor. Un sondaj de opinie, publicat că, relevă că 90 dintre locuitorii basce doresc ca să înceapă negocieri ETA dacă aceasta va a- bandona necondiționat campania violentă. Organizația separatistă a ucis peste 800 de persoane în campania sa de obținere a independenței regiunii basce.

dumini- la sută regiunii guvernul cu

bi-bi- montate, în ur- prima- Consi- Mureș in-

............. ' '
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Premierul francez denunță implicarea FranțeiPremierul francez, Lionel Jospin, a denunțat implicarea statului fran- cez în Holocaust și în campania de represiuni împotriva evreilor, în timpul ocupației naziste, relatează Reuter. Jospin a participat Ia ceremoniile de marcare a 55 de ani de Ia „Vel D'HiV", când 13 000 de evrei au

fost arestați si uciși, In Iulie 1942. „Zilele de 10 și 17 iulie 1942 reprezintă în Istoria țării noastre semne ale infamiei. Aceste arestări au decise, plănuite și la îndeplinire de cezi. La ele au luat parte lideri politici, judecători, polițiști șl Jandarmi", a spus premierul ■e mm mm mm mm mm mi

fost duse fran-

francez. El a subliniat diferența dintre colaboraționiștii regimului de la Vichy și Republica Franceză. „Recunoașterea acestei infamii nu trebuie să ducă la identificarea regimului de la Vichy cu Republica. Trebuie să recunoaștem că un guvern a comis un fapt ireparabil", a adăugat Jospin.

in Holocaustîn 1995, președintele Jacques Chirac a recunoscut că „nebunia criminală" nazistă a cuprins naționaliștii francezi și statul francez, admițând Ceea ce predecesorul său, Francois Mitterrand, re- 
*------ -m m/XAcnâ „.Lq
luxase Sa ------- „suntem datori evreilor francezi deportați", a spus Chiri?.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I I
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IN DEZBATERE — PROBLEMELE DE 

ASISTENȚA SOCIALAJoi, 24 și vineri, 25 iu*" lie a.c., la Deva dn sala de ședințe a hotelului ,,Decebal“) se va desfășura o întrunire de lucru, organizată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Direcția : Șuncii și Protecției Sociale Hunedoara — Deva. Vor fi discutate cu acest prilej probleme de asistență so

cială, In general, precum și prevederile Legii privind acordarea alocațiilor suplimentare pentru fami" îiile cu copii. La această întrunire participă specialiști din minister, șefii oficiilor de asistență cială din 10 județe țării, directorii adjuncți pe de protecție (G.B.)
soaie generali probleme socială.

COMUNA GEOAGIU PROPUSĂ PENTRU 
ORAȘîn ultimele zile ale se” siunii parlamentare, mai precis pe 10 iulie a.c., a fost depusă în Parlamentul României ~ putaților o inițiativă gislativă pentru ridicarea localității Geoagiu la ran" gul de oraș. Inițiatorul principal al actualului demers legislativ este -dl Petru Steolea, deputat de Hunedoara, idee la care au

Camera Dele
tșapte Argu- elabor normativ

mai subscris alți colegi din județ, mentele invocate în rarea unui act prin care comuna Geoagiusă fie ridicată la rang de oraș sunt, în primul rând, cele de ordin balneoclimateric, natural aparte și, ultimul rând, cele tură economico — administrativă. (C.P.)
PRINTRE PRIMII GOSPODARIin satele Blăjeniului, cum afirma dl Traian Lazăr, primarul comunei, sunt mulți gospodari harnici, care după orele de schimb la mină mânuiesc cu u- șurință secerile, greblele sau ciar motocositoarele. Familii înstărite, care au

turistic, cadrul nu in de na-
suprafețe mari de pământ, dar și vite, porci, oi șl păsări sunt, la Blăjeni sat, cele ale lui loan Bogariu și Candin Neag, dar și ale lui Nicolae Vulcan. Candin Plai sau Viorel din Criș. (E.S.)

Micu din Micu din Costina

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA Ij VINDE |
ț Prin depozitul en gros, situat in incinta î 

unității din strada 22 Decembrie, nr. 257, zahăr [ 
j vrac la prețul de 3599 lei cu T.V.A.

Vă așteptăm de luni până vineri între o- '
* rele 8,30—16,30. Informații la tel. 221750/27. [

1 I
•INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI!
• HUNEDOARA !
J Cu sediul în Deva, str. Gh. Barițiu, nr.» 
r ?

j Solicită oferte de preț pentru achiziții de: •1 • centrală telefonică, calculator ,-Pcn- •
2 tium“; mașini de spălat ind. și autom., copia- •
J toare, mașini de scris, cântare electronice, case » 
1 de marcat, robot de bucătărie, boilere, stații de • 
1 amplificare, camere video, tv color, video pla- • 
«yer, uscător de rufe, electropompe, gigocalo- f 
«rimetre. |
« Depunerea ofertelor se face la sediul |
♦ Inspectoratului Școlar, la prețuri calculate în |
♦ lei inclusiv T.V.A., până la data de 1 august *
♦ 1997, ora 16,00. f
• Informații la telefoanele: 213315. 215755, f
* 217345. 7

J GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC '
• DEVA '1 I
I Str. Nicolae Titulescu, nr. 28, tel. 620913, l 
J 221638, solicită oferte in vederea achiziționării ! 
! de mochetă. (7554) !

I------- 7----------- i♦ S.C. BANC POST S.A. — AGENȚIA CALAN .•
Vinde la

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA RECEP PLUS
• HÂRTIE
• CONSUMABILE pentru orice tip de 

IMPRIMANTE și COPIATOARE 
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P

Tel. 212726 218205

i>.

i
VOPSELE POT " 'RETANICE 

AUTO
metalizate si lemetali- 

zate, executarea la coman
dă dună oaie ir de culori), 
intr-o gamă diversificată de 
nuanfe.

materii prime import 
Italia

rezistenta sporită 
agenfi atmosferici 
calitate garantata.

Le

la

I

I

CELE 
MAI MICI 

PRETURI 
DE PE

PIAȚA
— promptitudine 

in execuție

găsiți la

r

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

program zilnic 8-19, sâmbăta 9-13.
(74) 1

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

I
*

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCA ȘI 
PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA

VA OFERĂ

• curse regulate cu autocare moderne 
pentru: Germania, Franța, Olanda, Belgia, 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia, 
Austria, Elveția

I
*

I
*

I
*

I

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE. LA DATA DE 22. 07. 1997Agent comercial 42, agent de asigurare 9, agent pază ți ordine 30, agent reclamă publicitară 30, a'w| nalist 1, arhitect 1, arhitect 3, artificier la lucrări de 

J suprafață 1, barman 24, bobinator aparataj electric 
I 1, brutar 9, bucătar 10, buldozerist 2, cameristă ho- 
J tel 4, carmangier 1, cioplitor în piatră și marmură 1, 
I cofetar 6. confectioner tricotaje după comandă 15, ’ confectioner — asamblor articole din textile 25, con" 
I silier economic 1, contabil 4, croitor 66, croitor — 1 confecționer îmbrăcăminte după comandă 18, cusă- tor piese din piele și înlocuitori 3, cusător piese la încălțăminte 31, depanator de aparate radio și tv, redresoare și amplificator 1, desenator tehnic 1, director general societate comercială 2, dispecer 1, dulgher pentru construcții 3, economist în industrie 2, electrician aparate măsură, control și automatizare în central. 1, electrician de întreținere și reparații 2, electromecanic electroalimentare 16, electronist 3,

I 
I
b

I
*

I
*| faianțar 3, farmacist 1, funcționar în activități co- »merciale, administrative și prețuri 1, inginer con- | strucții industriale și agricole 2, inginer electrome"• canic 2, inginer în industria alimentari 1, inginer | mecanic 2, îngrijitor animale 4, instalator apă, canal* 10. instalator frigotehnist 2, jurisconsult 1, lăcătuș mecanic 16, măcelar 1, maistru în industria textilă — pielărie 1, maistru mecanic 1, mecanic auto 2, menajeră 4, modeller lemn 2, muncitor necalificat 16, operator chimist la fabricarea altor produse organice 2, operator la fabricarea mezelurilor 2, ospă tar (chelner) 46, patiser 3, paznic 24. pictor pe sticlă
II*
I
I
Iși ceramică 3, pompier 3, secretară 2, șef depozit t, șef serviciu aprovizionare desfacere 1, șlefuitor
i
Iautogen 11, sudor electric 3, tehnician arhitect 1, țesător ■— restaurator manual de covoare 18, tâmplar | manual T, tâmplar universal 19, tinichigiu carosier J 3, tractorist 3, vânzător 30, vânzător ambulant de | produse alimentare 2, vopsitor auto 1, zidar rosar —• J tencuitor 9, zugrav, vopsitor 6.| .TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE — 654

I w 
I
I*
I*
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I*
I
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I
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I
«

I* 
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I
I
I

I*
I
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I

casă, curte și grădină, situate în Călan,» 
« str. 1 Decembrie, nr. 115, proprietatea Iul A- » 
• lexandru loan și Georgeta.

Preț pornire: 63 milioane lei.
Licitația are loc — Vineri 25. 07. 1997, »

O asigurări medicale pentru străinătate

1

♦ora 10,00. Ia Judecătoria Hunedoara 
* executori judecătorești.

i
r 
î

fn
O Închirieri de autocare pentru excursii 

grup, interne si internaționale.
Telefon 23 06 90.

S.C. METRO MOBILA S.R.L.

Birou ?i « r 'AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBERa

J Cu sediul in Deva, str. Sântuhalm, nr. 
J 31 A, angajează tineri absolvenți de liceu pen- 
«tru specializarea în domeniul marketingului, 

comis voiajor și agenți comerciali, cu posibi
litate de deplasare în țară.

Informații la tel. 230193, 230194, precum 
și la sediul firmei. (7557)

*
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I
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CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DE 
ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT DIN ȚARA 'i 
noi găsiți întotdeaunaLa

• îmbrăcăminte sortată
tricouri, bluze, pantaloni, cămăși etc.

* îmbrăcăminte nesortată
ÎN ATENTIA ATELIERELOR MECANICE, TL 
POGRAF1ILOR:

LAVETE DIN BUMBAC
Cumpărați mai mult și plătiți mal puțini 

TOATE LA CELE MAI BUNE PREȚURI!
Sunați ne acum la tel.: 018 — 623482 sau 

1 — 193493.
Pentru clienții noștri fideli reduceri până 

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

I!

*

*

Rtt- l
Dtt- 1 J

• DEVA — Za SEDIUL REDACȚIEI j
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea I 
Tribunalului județean); — la chioșcul din J 
CENTRUL MUNICIPIULUI. lânaă maaa- > 
zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR-1 
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz* 
„Orizont*). •

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

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

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

• OR A ȘTIE, la chioșcul de lânaă ma
gazinul „Palia*.

’I

!

)

I

lustruitor 1, șofer autobuz 1, șofer autocamion 2, șofer autosanitară 1, strungar universal 5, sudor

W
• MIERCURI, 23 IULIE 199T

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

( 770735.

'Agențiile ziarului nostru asigură la 
| taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
ț promptitudine a tuturor anunțurilor de 
| mică și mare publicitate. I 

I
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(aflăm de la politie i
PRIN UȘA DESCHISA *De loc, Iulian Mun- I lean este din Silvașu de 7 Sus. La 20 de ani a a-7 juns recidivist, dar un ț loc de muncă nu și’al găsit. Se ocupa însă cu J. furtișagurile. Așa se face| că într-o seară, prin esca -1 ladarea gardului a intrat? în locuința Ludovicăi Ț Bogdan din Simeria Vc“» che. De menționat ușa locuinței era cliisă.De aici, Iulian a furat f 90 000 de lei și 50 de * mărci germane. A fost * Surprins de proprietară dar a reușit să dispară.O echipă operativă a | Poliției din Simeria 1-aT prins după câteva ore. | 

TÂLHARII *Era în jurul orei două 1 din noapte când, pe o| stradă din Brad, în apro” ( pierea barului „La Roșu", ț Marin Buduhală, —’----"la EM Țebea, tacat de trei Prin violență, Lau deposedat de lei, după dispărut. .Deși fapta a fost re“» clamată abia dimineață,! polițiștii au reușit să if prindă Pe tâlhari. Ei se| numesc Iuliana Roberta 7 Gorinda, de 17 ani, Cristi» Covaci, 20 de ani, reci- * divist și Suraj Dinu Stoi“^ ca, fost condamnat, tot f de 20 de ani. Toți trelî sunt din Brad. j

ALTE VICTIME PE 
ȘOSELELEZiua de a fost o zi tru auto, ta rele exact, str. Moților din avea să'și piardă viața un tânăr de 30 de ani, de loc din Luncoiu de Jos.Este vorba de Marcel Cor” nel Zbîrcea. care circula pe bicicletă. în momentul când efectua o manevră de întoarcere, el a fost surprins de autoturismul condus de Constantin Mircea, inginer la Exploatarea Minieră Barza. Conducând cu viteză, el a pierdut controlul volanului intr-o curbă.

ULTIMA DEPĂȘIRE în aceeași zi, la Geoa- giu, Lazăr Livlu Visa« rescu, întreprinzător par*- ticular din Orăștie, avea să facă ultima depășire din viața sa. Era pe la ora 21,30 când el s-a angajat în depășirea unui autoturism fără să se asigure. S a tamponat frontal cu un autocamion aparținând SC Romtrans Oradea.A rezultat moartea u- ! nui alt om în floarea vârstei, Eazăr având 38 i de ani, și rănirea gravă a pasagerei Mar’a Dinlș ' din Orăștie.

JUDEȚULUI15 iulie a.c. nefastă pen- conducătoricâțivaAceasta se ară ’ chiar pe la o- dimineții. Mai la ora 7,45, pe Brad,
că 1 des-T!

miner f a fost a-1» indivizi. | cei trei I de 400 0#0 î care au f

<•

^yWBUCITATe
VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI/

Vând apartament două 
in Dacia.camere în Dacia. Tel. 

626290, 227045. (6795)
• SC Grundel Imp. Exp. 

SRL Simeria, direct im
portator Germania, vinde 
haine second hand en 
Tros Ia kg și cu amănun-

; tul, la prețuri avantajoa
se. Tel. 660280. Simeria.

(7009)
• Vând apartament 

camere, zona Lido, 
Milioane, tel. 220703.

(0186235)
• Vând apartament 4

camere, bdul Bălcescu, 
85 000 000 lei, mașină spă
lat Diamant 550, 2 000 000 
Iei. Tel. 621729, după ora 
16. (7001)

o Vând Dacia 1310 TLX1, 
an fabricație 1989. Tel. 
230135. până la ora 20.

(6800)
• Vând garsonieră, par 

ter, zonă centrală. Tel. 
624303, după ora 17.

(6793)
• Vând două biciclete

Pegas Comoda. Deva, tel. 
223762. (6797)

• Vând apartament două
camere, etaj 2, ultracen. 
trai, deasupra ACR Deva. 
Informații tel. 212661 sau 
218795, intre orele 9—17, 
tel. 611067, între orele 
18—20. (67014)

• Vând masă tenis Re
ghin nouă. Tel. 217125.

(6796) 
garsonieră zona 
preț negociabil, 
tel. 230417.

(6400) 
Peugeot J 5 1,5
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• Vând 
Dorobanți, 
Informații

• Vând

2
69

tone, înmatriculat 1997. 
Tel. 214153. (6401)

• Vând Dacia 1300 îm 
buna lățită, 
convenabil. 
227876.

• Vând 
gaz, comuna Turdaș. 
formalii Ici. 216708.

(6403)
• Vând apartament ul

tracentral două camere, 
două balcoane, imbunătă 
țiri, în Hunedoara, 
restaurant 
054/728266.

• Vând 
construcție 
Râul Mare 
fata minimă 1000 mp. Tel. 
054/728266.

Vând 
camere 
234553, Deva.

(6396) 
Vând pui Doberman 

4 săptămâni deparazitați, 
preț convenabil. Tel. 232554.

(6397) 
Vând garsonieră Mi- 
15. Tel. 625753, bl. 
etaj 3. (7553)
Vând mașină de în

stare bună. 
Deva, tel. 

(6402) 
casă, grădină. 

In-

bloc 
„Stadion". Tel. 

(7006) 
teren 
zona 

supra -

urgent 
cabană 

Retezat,

trei 
Tel.

(7006, 
apartamen, 

ultracentral.

• 
cro 
105.

• 
ghețată, motor Dacia 1310, 
vibrochcn R 1, canapea 
și două fotolii, pre nego
ciabil. Tel. 712821.

(7127)
• Vând Opel Kadett 

Diesel, înmatriculat, fa
bricat 1986, metalizat, con 
sum 5 1, multiple dotări, 
staro perfectă. Tel. 230666.

(7031)
• Vând apartament 2

camere sau schimb cu 
garsonieră plus diferență. 
Tel. 624600. (7030)

• Vând mașină de tre
ierat pentru zonă de mun
te. Tel. 233217. (7019)

• Vând garsonieră Geoa 
giu — Băi. Tel. 058/ 
752914, după ora 20.

(7353)

• Caut femeie îrgrijit 
copil, bdul 22 Decembrie, 
bl. 6*, scara ii, ap. 26, 

(6404)

• SC Dany Corn 
pany Orăștie vinde 
en .gros haine import 
sortate la fostul bar 
MCD vizavi de „Mio
rița". Tel. 641725, în 
tre orele 6,30—8 si
20—23,30, (7354)

6ț scara ii, 
după ora 17.

• Firmă din Germania 
caută translator cu apro- 
fundatc cunoștințe de lin* 
bă germană in domeniul 
tehnologic. Hunedoara, 
str. Cerbului, bloc X 1, 
sc. C, ap. 44, între orele 
20 și 24 (0186241)

ÎNCHIRIERI

• Vând VW 
1987, 1300 cmc, 
culat, 3500 DM 
Cristur, nr. 249,

Golf II, 
neînmatri 
negociabil, 
tel. 671662. 

(5141)
• Vând motor Mercedes 

injecție directă, flip 608, 
3800 cmc, reparat capital 
Germania, acte. Tel. 624795.

(6142)
• Vând Dacia 1300 an 

fabricație 1982, 6 800 000 
negociabil. Tel. 718145.

(6143)

• Societate comercială 
caută pentru închiriat spa
țiu. 100—150 
depozit en gros. 
Ia tel. 092 / 294320. 
manent. 054/620880, 
21-23.

mp, pentru 
Relații 

per- 
7—9.

(6629)

PIERDERI

OFERTE 
DE SERVICII

• S.G. Somar Promet 
SRL Deva angajează în 
regim de urgență sudori 
electrici. Informații tel. 
233266, zilnic între 8—16.

(6755)
• 900 000 — 1.000.000 lei / 

lună) Expansiune în ju
dețul Hunedoara a unui 
nou sistem. Selecționăm 20 
de persoane 
dinamice.
G15390.

• Societate particulară de
construcții angajează ur
gent zugravi. Informații 
la tel. 616795, între orele 
7—15. (6786)

• S.G. Agro Company 
SRL Deva, strada Sântu- 
halm, nr. 123, angajează 
șoferi profesioniști, me
canici agricoli rutieriștl, 
electrician forță, instala
tori apă, mezelari, muL 
celar tăietor, trunșatori.

(7011)
• Primăria comunei Bu-

nila organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
de șofer categoria D, ve 
chime minimă de 5 ani, 
în data de 5 august 1997. 
Informații tel. 735210, in. 
terior 1. (6140)

■ Șofer categoria B
solicit angajament. Tel, 
721944, 724986. (6138)

• Execut construcții, 
renovări, montări faianță, 
zugrăveli. Tel. 
716927.

■ Societate particulară
do construcții angajează 
urgent electricieni, zidari. 
Relații Ia tel. 616795, între 
orele 7—15. (6799)

serioase și 
Sunați azi : 

(7003)

711279; 
(6139)
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cu capital privat

EN DETAIL
PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat in incinta S.G. POL1DAVA 
din Deva, str. 22 Decembriu, nr. 257, 

telefon 22 59 04
Apă minerală BIBORȚENI, 1,5 1 PET 
Bere

S.A.

REGUN
>

• Pierdut pașaport pc 
numele Ilorbaș Nicolau. 
Se declară nul.

(0186240)
• Pierdut câine deose 

bit rasa Lebed. Găsitoru
lui recompensă. Tel. 231109, 
pentru domnul Roșu.

(7015)
• Pierdut pașaport pc 

numele Hărdălău Victor, 
eliberat de IPJ Hunedoara. 
Se declară nul. (7013)

• SC Sultan tc Co Im
pcx SRL Simeria anunță 
pierderea certificatului de 
cod fiscal 5673385. Se de 
clară nul. (7010)

• Pierdut ștampilă ro
tundă R 30 aparținând SC 
Sintek Imex SRL 
Se declară nulă.

• Pierdut ștampilă ro 
tundă R 30 cu inscripția 
SC Olimp Gexim SRL De 
va. Se declară nulă.

(6398,
• SC Ilajimc Club Sport 

SRL Deva anunță pierde 
rea certificatului de cod 
fiscal nr. 2114940 eliberat 
de Direcția Generală 
Finanțelor Publice 
Se declară nul.

DIVERSE

SILVA

Rom 32 gradeI
1

•
1 depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI,
110-15
J ■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI ’’UNCTELE 
j PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
• liber" din DEVA (lângă „Comtim" si 
Jcro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia);
I (la sediul S.C. „Mercur"); ORĂȘTIE 
J „Palia); HAȚEG (secția foto).
I

• Hârtie igienică.
Programul de funcționaro a magazinului— 1 

— ORELEî

I» 
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in Mi- 
BRAD 
(lângă

SE AFLA ÎN VANZARE :
Deva. 
(6399)

a
Dova. 
(6794)

I 
I 

i

4t

• Imprimate 
misului de

O țîgfirî (Tg.

pentru preschimbarea per- 
conducere auto.

Jiu)

• plase de plastic

• chibrituri

• brichete

• timbre poștale

• SC Dcibit Serv 
SRL Deva anunță 
ția autorizării 
situat în Deva, str. Horea, 
nr. 22. Eventualele recla
mați! se vor depune la 
APM. Deva în termen de 
15

Trans 
înten 

spațiului

• plicuri
în aceste unități funcționează AGENȚII; 

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

zile. (T952)

DECESE
j

Suntem alături de dr. 
cli- 

de

•
Elena Câmpcanu în 
pele grele pricinuite 
pierderea tatălui și transmi
tem slncero condoleanțe.

Fam. Pisoiu Dorin.
(7018)

> FILIALA ELECTROCENTRALE DEVA

Cu sediul în Mintia, strada Șantierului, nr. 
județul Hunedoara.

valorifica prin

|,, -zl. Zcv z:-4»rzy.
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1 diferite materiale rcfolosibile (feroase, | 
neferoase).

Licitația va avea loc la sediul filialei în ! 
data de 1 august 1997, ora 10,00.

Pentru materialele nelicitate va 
o nouă licitație în data de 7 august 
10,00. .

Lista materialelor va fi afișată 
filialei. *

Relații la tel.: 211150. 211151, 214040, in
terior 135 sau 111. | , (8227)
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„CUVÂNTUL LIBER" este cotidianul cel 
mai apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne în continuare calea 
de procurare a zîarulu’
ABONAMENT LA ZIA-

LIBER" PENTRU TNA 
NEMODIFICAT, FIIND

■
1 cea mai avantajoasă

COSTUL UNUI
RUL „CUVÂNTUL
AUGUST RĂMÂNE
DE G 000 DE LEI/LUNÂ, plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident 
de 9 exemplare primite gratuit pc lună, 
față de cumpărarea cu bucata.

avea loc
1997, ora

Ia sediul

i
I« I 
1

NU UITATI: REÎNNOITI-VA ABONA-I 
JMENTUL LA „CUVÂNTUL IIBER", f 
!*daca nu aveți abonament, solicitați facto-»' 

rilor poștali sa v5 facă.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele 
ț se fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și j 
ț la factorii poștali — numai cu bani în nume- | 
ț rar —, Iar la RODIPET Deva — prin vira- 
ț ment. Relații Ia telefon 81 30 07,

ÎLl*LiNEȚI CU NOII

îarf:
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• MIERCUREA 22 IULIE J 997-
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