
LI BIR
Triplare fără justificare

Ga la noi Ia nimeni. 
Așa se petrec multe si
tuații ciudate, care nu 
își găsesc similitudini în 
lume. Gonafet, în rân
durile de fața ne vom re
feri la faptul că, în mod 
inexplicabil, la noi s-a 
ajuns în situația ca pre
țul pâinii să fie de peste 
trei ori mal mare decât 
prețul la care este achi
ziționat grâul de la pro
ducători. Să nu mai a- 
ducem în discuție și fap
tul că prețul tărâțelor 
este egal cu cel al grâu
lui. la aceeași greuta
te (!).

O asemenea stare a- 
berantă și intolerabilă de 
lucruri ar merita mai 
multe comentarii, însă 
vom sublinia doar câteva 
aspecte 
putere 
dorește 
să de 
din rândul producătorilor

agricoli, care ar putea 
aduce bunăstarea și li
niștea națiunii. Cum să 
se formeze o asemenea 
clasă dacă alții se în
grașă pe spinarea agricul
torilor ? Dacă aceștia se 
încumetă să-și ceară drep
turile, adică să li se plă
tească munca la valoa
rea ei adevărată, sunt 
imediat puși la colț cu... 
importurile mai ieftine.

Neexistând o piață or-
ganizată , a grâului în
țara noastră. se pune în-
trebarea: de ce să se
mai producă grâu dacă'

NICOLAE TÎRCOB

I

se prezintă

DUMITRU GHEONEA

pri- 
lo-

el și 
condi- 

din 
atâta vre-

esențiale. Actuala 
a tot promis că 
să formeze o cla- 
mijloc, în special

folosit din
fereastră

(Continuare în pag. a 2-a)
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elec- 
pre- 

elec- 
din

prevede 
rețeaua 

191 sate

racor- 
tele- 

din 52

m*,! w

35 sate au 
cu apă în

1998 
Pie-

eu 
sau

gro-
de 

apă

qom- 
a- 

a situației

Program, 
doi ani, 
alimenta- 

satelop și

îmbunătă- 
de lucrări 

asfal-

Progra- 
a dru- 
acesta 

din izo- 
ac-

reducerii 
se arc

Și 
cu minim 
îmbrăcăminți 
ușoare. Lățimea dru-

Numai de ne ar lăsa ploile astea... 
Fotoi ANTON SOCACI
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realizează 
carieră 
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cm, corespun-
trafio rural
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aprobat Programul 
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nu este nevoie de 
poate fi adus în 
ții mai avantajoase 
afară? Oricum, 
me cât în lume se moa
re de inaniție, este greu
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SATUL-ORA „S
Arcm, în sfârșit, un 

viccprimar bun, dinamic, 
preocupat de problemele 
obștii, ne spune un fost 
primar al comunei To- 
teșii. II găsiți la primă
rie

Și l-am găsit. Singur, 
cu gândurile lui.

— Dlc Ionel Cozac, 
sunteți viccprimar al 
comunei Totești. Vă ru
găm să ne spuneți care-s 
orele fierbinți ale satu
lui la acest aproape 
sfârșit, de iulie?

- Numărul unit — 
secerișul grâului.' Atât 
la particulari cât și în 
cadrul asociațiilor. Ne-a 
cam încurcat timpul, dar 
oamenii au 
plin fiecare 
dintre ploi.

— Cum 
grâul?

— Este foarte bum Sunt 
tarlah de pe care 
ciunti și 5000 de 
grame la hectar, 
păcate, agricultorii 
nemulțumiți cu

SC U- 
kilo- 
Din 
sunt 

prețu-

rile pe care le oferă sta- 
tul pe kilogramul de grâu 
și nu vor să-l vândă. 
Nu-și scot nici cheltuie
lile darmite să mai ob
țină și profit .

— Și numai ul doi
și strânsul 
asemenea, 

stareu

— Cositul 
fânului. De 
în funcție de 
mii.

— Dar în ceea ce 
veste administrația 
cală?

— In prim-plan sc a- 
flă reparațiile la insti
tuțiile de învățământ și 
d ■ cultură. Reparațiile, 
capitale la căminul cul
tural din centrul de 
comună sunt aproape 
gata. Firma din Deva 
care le-a executat și-a 
respectat și termenul și 
criteriul calitativ. S-au 
terminat, de asemenea, 
reparațiile la școala ge
neralei din vecinătatea 
noastră, a primăriei, și 
acum se face curățenie. 
Echipa de reparații s-a 
mutat la școala din sa
tul Reea.

face treabă bună, 
rații se fac și la 
murilc comunale 
Păclișa și la cel 
Totești șl Reea

— Probleme cu 
mântui ?

— Nu sunt, 
au sau făcut, 
efectuat ultimele 
nitivări în baza 
fondului funciar 
scurt timp toate 
țiile vor fi rezolvate.

— Ceva bătăi- de cap?
— Nu prea. Acordăm 

mai greu ajutoarele so
ciale, că nu prea-s bani, 
dar respectăm legea. Și 
ar fi ceva dificultăți cu 
unii țigani, la Reea. Insă 
nu-s probleme ieșite din 
comun. în general, la 

‘noi, activitățile, de ori
ce fel, sunt bine ținute 
sub control.

Despre recolta .bună 
la grâu aveam să

E vremea strânsului fonului

ÎN ZIARUL DE AZI

Ilepa- 
dni- 
din 

dintre

Nereguli 
S-au 
defl- 
Legii 

și în 
situa.

acolo sa (Continuare în pag. a 2.a)

ivoia sistem de promovare 
dare
Va mai supraviețui centrul 
pregătire al Jiului ?

Ieri, 29 iulie, în jurul 
orei 3,30, în abatajul 6, 
blocul 9 din stratul III, 
de la mina Vulcan, a a- 
vut loc o aprindere de 
metan. Au fost surprinși 
8 muncitori. Patru dintre 
ei au fost numai intoxi
cați cu gaze și au suferit 
contuzii, iar patru au fost

Fiii luminii 
albe" fac vic
time (pag. 4). 
Triste recor' 
duri (pag 5).

• Mulți morți pe
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șoselele jude' (
țului (pag. 4). 4

• Pe bogafitl sufle tului nimeni 
poate pune impozit.

Programe privind pietruirea drumurilor 
comunale, alimentarea 

conectarea la rețeaua de 
și la rețelele telefonice

Recent, printr-o
târâre a guvernului 
fost “
privind 
murilor comunale și 
limentarea cu apă a sa
telor, elaborat de Minis
terul Lucrărilor Publice 
ți Amenajării Teritoriu
lui în colaborare cu con
siliile județene și comu
nale, în baza unor studii 
sooio—economice 
plexe, a concluziilor 
nalizei critice 
existente.

Prin acest 
în urmâtprii 
se va asigura 
rea cu apă a 
pietruirea drumurilor co
munale clasate ca atare, 
cu fonduri de la bugetul 
de stat pentru 30 la sută 
din lucrări conform 
punctului 14 din „Gon- 
tractul cu România"

Gonectarea Ia rețeaua 
de electrificare ți Ia re
țelele telefonice ale sate
lor urmează a se 
za pe baza unor 
grame simil;ire 
nisterului 
Comerțului, 
respectiv al

cu apă și 
electrificare

reali - 
pro- 

ale Mi 
Industriei ți 
prin RENEE, 

Ministerului

internați de urgență în 
spitalul Petroșani, cu ar
suri în. diferite grade.

, Potrivit informațiilor 
primite ieri, în jurul orei 
JiO, de la conducerea 
spitalului, Gheorghe Pit- 
coș. de 39 de ani, pre
zintă arsuri pe 70 la sută 
din corp, iar Eugen Fa-

Comunicațiilor, 
ROMTELECOM

In legătură cu 
mul de pietruire 
murilor comunale, 
prevede scoaterea
lare prin asigurarea 
cesului populației satelor 
la rețeaua existentă mo
dernizată a căilor de co
municație rutieră.

In județul 
lungimea totală 
murilor comunale 
140 km, din care 
sunt drumuri de 
în prima etapă 
doi ani prevăzuți 
gram, se are în 
pietruirea a 30,4 km (res
pectiv 30 la sută), cu
prinzând sectoare de dru
muri din 8 comune (5 km 
în 1997, 12,2 km în 
și 13,2 km în 1999). 
truirea se 
produse de 
balastieră, 
sime de 25 
zând unui 
mediu, ulterior putând să 
primească 
țiri 
de 
tice

Hunedoara, 
a -urn

ește de 
101 km 

pământ, 
a celor 
în pre
vedere

lica, de 24 de ani — pe 
85 la sută din corp.

Situația celor cu arsuri 
peste 50 la sută este gra
vă. Dumnezeu să fie cu 
ei și să-i redea vieții.

© comisie mixtă cer
cetează cauzele acciden
tului. (I.6.).

a satelor
murilor este de 
4 m, 5,50 — 6,00 
metri.

în vederea 
costurilor totale 
în vedere și o participare 
obștească cu partea 
muncă necalificată

• cesară executării 
tip de drumuri, 
la circa 20 Ia sută 
valoarea investiției, 
talul costurilor pe 1 
la drumurile pietruite 
balast este do 281 000 

pietruite 
este de 
In acest 

lucrărilor 
celor doi 

este 
de

de 
ne- 

acestui 
estimată 

din. 
To- 
km
cu 

000

cu alimen- 
a satelor, 
al acestora 
Hunedoara 

care nu- 
alimen- 
sistem 

391 
cu-

lei, iar la cele 
cu piatră spartă 
389 000 000 lei. 
fel valoarea • 
pentru etapa I a
ani la prețuri 1997 
de peste 11 miliarde 
Ici.

In legătură 
tarea cu apă 
numărul total 
în județul
este de 426 din 
mai 
tare 
centralizat, restul 
nebeneficiind de 
rentă-

Programul prevede 
luționarea alimentării 
apă a 91 sate din 
comune, din care cu 
ccpere în 1997 în 0 
ș'i în 1998 în restul 
85 sate.

Programul pentru 
trificare a satelor 
vede soluționarea 
trificării a 26 sate- 
J9 comune, iar Programul 
de „racorduri telefonice 
sătești" 
darea la 
fonică a 
comune.
Arh.

ION CONSTANTINESCU, 
Arhitect șef al județului 

Hunedoara

so- 
cu 
25 

în- 
sate 

de

.—1
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1100 lei (kg
La munca

nul 
grea 

al ță- 
se

din 
și bu- 
A ur- 

unel-

r MV*. ■»,

11 
volan, 

Tiberiu

de a se 
a fi tot ce 
Dar Avram 

lăsat co-

Căminul cultural din Totești se află în reparație capitală. Până la 
va fi gata. Foto. ANTON

mi
mai târziu, in

is ravă bunu. 
realizase ciț 
migală la în- 
fel de mache- 

sat

1 august j 
SOCACI j

Povara crucii purtate 
nu l-a doborât

SATUL-ORA „S
(Urmare din pag. Q

Pe dl Avram Raț l-am 
cunoscut la locul -său 
de... muncă; pe terasa 
din fata casei dumnc-.- 
lui (în satul Cris. comu
na Blăjeni), la un strung 
improvizat, două mâini 
iscusite modelează, a- 
proape neîntrerupt, lem
nul. ..Meseria" asta dl 
Raț a învățat-o singur, 
de când picioarele i-au 
rămas neputincioase, țin- 
tuindu-1 într-un căru
cior

Nefericita întâmplare 
a avut loc acum cinci 
ani de zile; un accident 
la mina Barza, unde lu
cra ca miner, nu i-a 
cruțat coloana vertebra
lă și de atunci Avram 
Raț a rămas paralizat 
și imobil.zat la pat Au 
urmat zile și nopți lungi 
și grele pentru întrea
ga sa familie. La cei 
42 de ani. pe atunci, 
fusese un om în plină 
putere și „condamnarea" 
la neputința 
mișca părea 
e mai rău.
Raț nu s-a 
pleșit de (auto) compa
siune și de boală, cum 
destul de ușor s-ar fi 
putut întâmpla. Curând 
a început lupta cu el

însuși, cu propriul său 
trup, „aliați" fiindu-i 
puternica voință, dorin
ța de a câștiga în fața 
sentimentelor vieții și, 
în același timp, spri
jinul familiei și cel me
dical în recuperarea sa. 
Așa încât destul de cu
rând zorii zilei se iveau 
mai senini pentru A- 
vram Raț. După aproape 
doi ani, recâștigându-și 
mâinile și jumătatea su
perioară a corpului, în
cepea să se gândească 
la o ocupație: „In fiin
ța, în firea mea, nu era 
să stau; înainte, pe 
lângă servici și gospo
dărie, mă îndeletniceam 
și cu albinăritul. După 
accident, mă gândeam ce 
ocupație aș putea să-mi 
găsesc".

Mi-a arătat,
unui

i

ceea 
trudă 
ceput: 
tă a
(asemănarea 
zându-mă încă din prima 
clipă), construită 
paie de porumb 
căti de carton.
mat procurarea

asemeni 
copil mândru de 
sa 
ce 
Și 
un
bisericii din 

surprin-

telor pentru a lucra în 
Semn. Iarna» la focul 
sobei, pe o scândură 
așezată peste picioarele 
nevrednice încă de u 
coborî din pat, Avram 
Raț cioplea și sculpta, 
cu sârg, în lemnul de 
plop și de salcie: obiec
te simple, de decor, 
apoi tot mai dichisite. 
Modelele sale se aflau 
în paginile cărților da 
zoologie și botanică —> 
tot felul de animale, 
păsări, figurine —, dar 
și obiecte utile pentru 
gospodărie. Acasă sunt 
doar o parte dintre ele; 
multe au fost dăruite 
prietenilor, vecinilor din 
sat..

Povestindu-mi și 
rătându-mi toate 
tea, privirea limpede 
și încrezătoare a lui 
Avram Raț s-a încețoșat 
preț de 
Oricât ai 
luptător, 
urmele

câteva clipe, 
fi de tare, de 

emoțiile 
suferinței nu 

dispar așa ușor..
viața merge mai departe, 
și, odată cu ea, destinul 
unui om care n-a căzut 
sub povara crucii ce o 
are de purtat.

convingem câteva 
nute 
câmp. La marginea unei 
tarlale 
sat a oprit 
John Deere, 
pe cel de la 
canicul ~ 
extrem de mulțumit 
utilajul pe care lucrează, 
să întoarcă pentru a-l 
fotografia, căci lumina 
soarelui generos cădea

la Totesti— 
o combină 

rugăm 
me- 
Pâs, 

de

Nu 
să mai merg. Sunt 
Aștept remorca să 
la încărcat. Ală- 
o țărancă de la 
proprietara tere- 

mani-

exact în obiectiv, 
pot 
plin, 
vină 
turi, 
oraș,
nulul, ține să-și 
feste nemulțumirea pen
tru prețul derizoriu pe 
care-l dă statul pe grâu. 
Este ' dna Felicia Poe- 
naru, din Hațeg. Cu 800 
de lei/kg cât ne 
gură 
perim

asi- 
guvernul nu aco- 

nici cheltuielile.

Fără 
dăm. 
și la banii puțini 
ranului, nimeni nu 
gândește. Așa să scrieți 
la ziar. Ia uitați-vă ! 
Grâu ca aurul de fru
mos și de curat. Și cât 
scoateți la hectar ? N-am 
idee. Abia am început. 
In orice caz peste 4500 
de kilograme. Dar nu-l 
dăm pe doi bani cât ne 
plătește 
nici la 
ținem, ,

statul. Dacă 
pâinea țării nu 
atunci la

I «I 
I*
I 
I*
l
*

I
I
I*
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de crezut că există supra
producție de alimente, în 
special de pâine. In altă 
ordine de idei, producă
torii agricoli nu știu cum 
să mai înțeleagă me
canismele eeonomiei de 
piață si tainele capita
lismului cinstit, în con- 

fertilîzările, erbicidatul și 
recoltatul? Ce stă oare 
la baza calculelor de 
preț și în folosul cui se 
fac ele?

Dacă dl Ciorbea se 
consideră atotputernic și 
făcător de bine poporu
lui prin ordonanțele pe 
care le dă, ocolind în 
mele cazuri parlamentul, 
de ce nu intervine oare

De când vânătorii au 
alte strategii și „ocrotesc", 
poate din motive de păs
trare a echilibrului eco
logic, specia ciorilor, lată 
că acestea s-au cam în
mulțit peste măsură. Pe 
de o parte, înmulțirea lor 
face un bine poate în 
sensul că ele asanează 
și ne scapă de ceea ce 
nu mai este viabil în na
tură, iar pe de alta, nu

Ciorile și... recolta
este nici de Ignorat fap
tul că și ceea ce este 
prea mult, cum se în
tâmplă în orice domeniu, 
strică.

In legătură cu strică
ciunile produse ar fi 
destul de multe de spus. 

în special privind dau
nele aduse producției a- 
gricole. In anii trecuți, 
au existat o serie de 
semnale negative venite 
de la producătorii agri
coli din zonele Băcia, Si- 
meria. Deva ș.a. Iată că, 

din nou, revin în actua
litate pagubele provocate 
de ciori în peisajul Devei. 
Stolurile negre se abat 
acum fie asupra culturi
lor de legume sau asupra 
celor de cereale păioase, 
a căror recoltare este în
târziată din cauza ploi
lor. Și dacă o s-o țină ' 
așa, cine știe cu ce 
mai pot alege producă
torii. (N.T.).
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dfțiile când ei muncesc 
și alții se îmbopățesc din 
sudoarea lor. Se înțelese 
că foloasele de pe urma 
trudei țăranului trebuie 
să le tragă .ineva. de
oarece nici consumatorul 
nu se simte prea pro
tejat în situația când știe 
că producătorul vinde 
Un kg de grâu sub 1000 
lei iar pâinea de un kg 
costă peste 3000 lei. în
trebarea ce s. pune este: 
să fie oare mai mari 
cheltuielile cu măcinatul, 
fabricarea și vânzarea pâi
nii decât cele suportate 
de producătorii de grâu, 
începând cu costul se
minței. aratul wm'—i'il 

I

să pună lucrurile la 
punct și în acest dome
niu fierbinte și de larg 
interes național? O re
așezare a lucrurilor pe 
făgașul lor normal în 
privința prețurilor este 
o problemă nu de hazard 
și la discreția legilor de 
neiertat ale economiei de 
piață, el o chestiune ce 
ține, la urma urmei, și 
de niște Interese națio
nale, nu numai de cele 
ale FMI și altor orga
nisme care ne dictează 
politicile economice, bă- 
gându-și prea mult coa
da și nasul unde nu le 
cam fierbe oala.

CTVR 1 )
6,00 România: ora 6

fix!; 9,00 TVR Cluj-N. ; 
10,05 TVR lași; 11,00 TVR 
Timișoara; 13,05 Secre
tele nisipului (r); 14,10 Se
rial • Șeicul (r); 15,00
Desene animate; 16,00 Pro 
Patria; 17,05 Specialitatea 
casei (s); 17,35 Magazin
sportiv; 18,00 Tele—estival 
Camei Planet; 19,00 Se
rial • Sunset Beach; 20,00 
Jurnal; 21,00 Mândrie și 
prejudecată (s); 23,50 Cul
tura în lume; 0,30 întâlni
rea de la miezul nopții.

C TVR 2 ]
7,00 TVM. T-Smatinal ;

8.30 Canary Wharf (s);
9,00 Savannah (r); 10,00
Medicina pentru toți (r);
11.30 Sunset Beach frj;
13.30 Emisiune în limba
maghiară; 14,30 Un bunic 
fericit (s); 16,00 Secretele
nisipului (s); 17,00 Șeicul 
(s); 18,00 Puterea, pasiunea 
(s); 19,00 Opțiuni; 20,00 
Lovitură directă (film —■ 
SUA); 23,30 Cu cărțile pe 
față.

[ANTENA 1]
6,30 Tele—Dimineața ;

9,50 Viața în trei (s); 10,30

Iluzii (s); 11,20 Nash
Bridges (s); 12.35 Medalion; 
13,10 Model ‘.cademy ($); 
14,20 Lumină călăuzitoa
re (s); 16,10 Madison (s);
16,50 Iluzii (s); 17,40 To
tul despre Guvern; 19,30 
Alondra (s); 20,30 Obser
vator; 21,30 Magistratul 
(film — p. II); 23,25 Sabia 
magică pf.a. SUA).

[PRO-TV]
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Sport la minut; 
9,15 MASH (s); 10,30
Forța dragostei (r); 11,15 
Capcana timpului (s); 13,00 
Am întâlnii și români fe
riciți; 13,30 Lecția ame
ricană; 15,00 Matlock (s);

16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 17,30 Război în viitor 
(s); 18,15 Sport la minut; 
19,00 Știi și câștigi! țes);
19,30 Știri; 20,00 Suspiciu
nea (f.p. SUA); 22,00 Fa
milia Bundy (s); ^3,30 La
limita imposibilului (s); 
0,30 Sport la minut; 1,UO 
Carnaval în Rio (film er.}.

[DEVASAT+)
I I

7,00 — 11,30 Reluări; 
13,00 Videotcxt; 17,80 
Dulce ispită (s); 18,00 De
sene animate; 19.00 Ma
niac Mansion (s); 19,30
Farmacia de gardă I s); 
20,00 Nenette (film); 23.00 
Muzica (film); 0,15 Se
rial erotic; 1,15 Videbtext.
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DIN ȚARĂ Șl DIN LUME
PROGRAMUL DE MĂSURARE 

ELECTRONICĂ A AUDIENȚEI TV
URMĂRESC CU INTERES PROGRAMUL 

DE REFORMA DIN ROMANIA
Programul de măsurare 

electronică a audienței TV- 
Audimeter — inițiat de in
stitutul de Marketing și 
Sondaje (IMAS) — va de
veni operational după a- 
nui 2000.

Programul va deveni o- 
perațtonal' în trei etapei 
mai întâi pe o piață loca
lă. în București — înce
pând de anul viitor, apoi 
pe piața urbană din țară 
și în final, pe întreaga ța
ră. Potrivit IMAS, ultime
le două etape vor putea fi 
abordate numai în anul 
2900 sau mai târziu, în 
funcție de capacitatea de 
absorbție a industriei de 
media.

O FEMEIE A FOST UCISA DE EXPLOZIA UNEI BOMBE
O femeie a fost ucisă, 

în: cursul nopții de sâm
bătă spre duminică, în 
urma exploziei unei bom
be despre caro se presu
pune că era transportată 
de către victimă, defla
grația având loc într-o 
toaletă din renumita sta
țiune turistică Bodrum, 
frecventată de turiști 
străini, relatează Reuter.

Explozia, care a surve
nit In jurul miezului nop
ții (21:00 GMT), a provo

Pentru moment. IMAS 
a lansat, la sfârșitul săp
tămânii trecute, un produs 
de cercetare clasic, intitu
lat Audimas. El este pro
iectat la standarde compa
rabile cu orice cercetare 
clasică — jurnal de au
diență — care a precedat 
trecerea la măsurarea elec
tronică a audienței în Eu
ropa și SUA.

„Audimas" este o cerce
tare multimedia care mo
nitorizează posturile de te
leviziune românești și străi
ne. posturile de radio și 
presa scrisă: cotidiene, pu
blicații săptămânale și lu
nare (centrale și locale).

cat pagube materiale mi
nore.

Oficiali ai serviciilor de 
securitate turcești au afir
mat că femeia „teroristă*  
sosise în stațiune după 
ce fusese antrenată în ma
nipularea explozibililor în 
străinătate.

în trecut, atacuri cu 
bombe în Turcia au fost 
puse la cale de rebelii 
kurzi, de gherilele urba
ne ale extremiștilor de

Deputatul loan Cezar 
Corâci a declarat, dumi
nică, ia întoarcerea din 
vizita pe care a efectuat-o 
împreună cu președinte
le Partidului Național 
Liberal, Mircea lonescu 
Quintus, in Italia, că a 
avut surpriza să constata 
că oamenii de afaceri ita
lieni cunosc ți urmăresc 
cu atenție programul de 
reformă din România.

In cadrul vizitei, mem
brii delegației PNL au 
avut întrevederi cu minis
trul Comerțului Exterior, 
Augusto Fantozzi, ocazie 
cu care i-au arat at aces
tuia că volumul Investi

stânga și de militanții is- 
lamiști.

Guvernatorul provinciei 
Mugla, Cernii Serhadli, 
declarat că bomba nu avea 
drept obiectiv activitatea 
turistică din regiune.

„Forțele de securitate 
au descoperit la fața lo
cului patru sau cinci gre
nade de mână, un ceas și 
mai multe baterii. Am 
sporit măsurile de securi
tate în Bodrum*,  a decla
rat guvernatorul Serhadli. 

țiilor străine în România 
este în continuă creștere 
și că Italia, care ocupă 
primul loc al schimburilor 
comerciale cu România, 
este un partener strate
gic al țării noastre pentru 
continuarea procesului de 
reformă.

De asemenea, delegația 
română s-a întâlnit cu 
membrii confederației pa
tronatului din industria 
italiană. Confindustria, cu 
Giancarlo Elia Valori, pre
ședintele societății Autostra- 
do SpA — societate care are 
peste 3 000 km de autostrăzi 
concesionate în Italia — 
prilej cu care s-a discutat 
problema dezvoltării in
frastructurii rutiere din 
România, domeniu în care 
partea italiană s-a arătat 
interesată.

Corâci a subliniat că 
investitorii italieni s-au 
arătat interesați de re
forma sistemului bancar 
românesc, de modificări
le legislative dar și-au 
manifestat îngrijorarea 
față de birocrația și co
rupția existente în Româ
nia.

PIANUL LUI RAHMANINOV
Un medic pasionat de 

Istorie a descoperit, într-un 
club dintr-un sat rusesc, 
pianul Becker, care i-a a- 
parținut compozitorului 
Serghei Rahmaninov, h> 
formează AP,

Pianul va fi expus în 
curând în Muzeul Rahma
ninov, abia deschis în 
Tambov, a declarat Ale
xander Kuznețov. condu
cătorul departamentului 
cultural regional.

Experții au confirmat că 
pianul a fost al lui Rah
maninov, care a cântat la 
el timp de 25 de ani, îna
inte de a părăsi definitiv 
Rusia, în 1917.

Descoperirea îi • aparți
ne lui Yakov Farber, un 
medic care este pasionat 
de istorie. El lucrează în 
zona Tambov de câțiva 
ani. El a vizitat satul Iva
novka, lângă Tambov, la 
400 de kilometri de Mos
cova, imediat după ce a

PARADA HOMOSEXUALILOR ȘI 
LESBIENELOR

Peste 100 000 de persoa
ne au participat la Para
da Homosexualilor șl Les
bianelor, care a avut loo 
sâmbătă, la San Diego, 
informează AP.

Parada are loc anual, 
ajungând în 1997 la a 23-a 
ediție De data aceasta, ea 
a fost parțial umbrită de 
figura lui Andrew Cuna
nan, prezumtivul asasin al 
lui Gianni Versace. Ho
mosexualii și lesbienele 
s-au declarat, însă, ușu
rați că acesta nu mai e- 
xistă.

„A fost la fel ca în fie
care an, dar parcă un pio 

venit în regiune. Farber 
a aflat că planul lui Rah
maninov este dispărut și 
a încercat să-l depisteze.

„De fapt, l-am găsit în 
anii ’50, când l-am văzut 
în centrul cultural Rzhak- 
sa, un sat de lângă Iva
novka", a declarat medi
cul.

El nu a avut. însă, con
firmarea descoperirii de
cât după Ce a găsit și do
cumente care atestau a- 
cest lucru și a vorbit cu 
localnicii.

Rahmaninov. care a fost 
și dirijor, este considerat 
unul din cei mai mari pia
niști care au existat vreo
dată. După ce a plecat din 
Rusia, el a petrecut mulți 
ani cântând cu Orchestra 
din Philadelphia și a de
venit cetățean american cu 
numai câteva săptămâni 
înainte de moarte, în 1943, 
la 69 de ani.

altfel. M-am simțit ca și 
cum s-ar fi ridicat un nor", 
a declarat șeful biroului 
de relații cu presa al or
ganizatorilor.

Cunanan a crescut în 
San Diego și a petrecut 
cea mai mare parte a vie
ții in cadrul comunității 
homosexualilor din acest 
oraș. Cei mai mulți parti
cipant la paradă au de
clarat că le-a fost teamă 
că se va întoarce cu aceas
tă ocazie. Ei au adăugat 
că nu vor ca lesbienele, 
homosexualii sau parada 
însăși să fie legate de a- 
mintirea lui A. Cunanan.

Hunedoara
Lumea noastră este acum lumea ta!
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„Fiii luminii albe“ fac victime (II) .
a

„Spiritul este scos 
din trup"

Observând că Ofelia nu 
mai poate merge, respiră 
foarte greu și nu vorbeș
te, unul dintre adopții 
cultului, Mihai Budrașcă. 
s-a deplasat la Postul de 
poliție al comunei Dobra 
și a relatat cele întâm
plate în peșteră. înainte 
ca Brudașcă să se depla
seze la Dobra, Pîrvan le-a 
spus din nou membrilor 
grupului să nu intre în 
panică deoarece „se lu
crează la trupul bolnavu
lui, spiritul lui fiind scos 
din trup pentru a putea 
suporta mai ușor curăți
rea trupului".

In urma sesizării făcu
te de Brudașcu, la pește
ră se deplasează lucră
tori de poliție, primarul, 
viceprimarul comunei și 
asistenta medicală Ana 
Biro. Urmează un consult 
sumar din care se con
stată că Ofelia este în co
mă diabetică, cu o tensiu
ne de 7 cu 4. Acest lu
cru îl transmite asisten
ta liderului spiritual al 
grupului, atenționăndu-l 
că starea gravă a victimei 
impune anunțarea de în
dată a salvării și trans
portul la cea mai apropia
tă unitate sanitară.

Pîrvan se opune verbal 
celor cerute de asistenta 
medicală, susținând că 
„dorința Ofeliei este să 
rămână în peșteră, deoa
rece și-a ales calea aceas
ta". Deși opunerea lide
rului nu a fost de natură 
fizică, Ana Biro a renun
țat la transportul și sal
varea Ofeliei, in contextul 
in care la fața locului 
se aflau două autoturis
me. Nici după ce se în
toarce la dispensarul me
dical din Dobra, asisten

ta medicală nu anunță 
salvarea. După plecarea 
celor din Dobra, Pirvan 
constată că starea sănă
tății Ofeliei este tot mai 
gravă. Nu face nimic pen
tru a o salva, cu toate 
că la peșteră se afla un 
autoturism a două adep
te ale cultului, venite la 
lloșcani de la Timișoara.

Ofelia va muri a doua zi.

„Așa i-a fost scris"
Desigur, multe s-ar pu

tea spune în legătură cu 
această tragedie. Anali
zând însă ceea ce s-a pe
trecut, vom arăta doar că

Cine sunt „Fiii luminii albe"?
Pîrvan a practicat o me
todă neconvențională, deo
sebită de cele ale medi- 
cinei clasice și pe care a 
considerat-o infailibilă.

Arătând o încredere e- 
xacferată în propriile apti
tudini de vindecare, a sfi
dat orice risc, contând pe 
intervenția divinității sau 
chiar declinând respon
sabilitatea faptelor sale 
în sarcina divinității.

Liderul spiritual al gru
pului din peștera de la 
Roșcani, aparținând cul
tului „Fiii luminii albe", 
a declarat ulterior că 
moartea victimei s-a pro
dus numai din vina ei, 
întrucât a fost o „necre
dincioasă" — motiv pen
tru care tratamentul a dat 
greș. El nu se consideră 
cu nimic vinovat de moar
tea Ofeliei, susținând că 
aceasta a acceptat trata
mentul naturist și prin ru
găciuni, renunțând la cel 
medicamentos. In acest 
context, el consideră că 

■responsabilitatea revine 
divinității, spunând: „cred 
că acesta a fost destinul 
Ofeliei, deoarece așa i-a 
fost scris".

Iată și alte câteva spi
cuiri din declarația lide
rului spiritual Ionel Pir- 
van t

■ „Am fost convins în 
sinea mea că tratamentul 
religios va da rezultate, 
deoarece eu însumi am 
trecut prin așa ceva. Nu 
m-am gândit că va putea 
să moară, deși știam că 
depinde de insulina și că 
diabetul era în stare a- 
vansată".

■ „Știam că lipsa insu

linei, în general, poate a- 
vea consecințe sau reacții 
negative pentru persoa
nele dependente de insu- 
lină, însă în același timp, 
pentru persoanele care 
s-au hotărât la vindecarea 
prin credință, există posi
bilitatea depășirii acestor 
efecte negative pentru că 
însuși Dumnezeu lucrează 
șl vindecă, ceea ce la om 
este cu neputință".

■ „Nu m-arm gândit să 
anunț salvarea pentru a 
o transporta la spital, 
crezând că voi reuși să o 
salvez prin harul Dumne
zeiesc. Acest lucru nu s-a 
întâmplat, Ofelia Popovicl 
murind, sufletul ei reîn- 
torcându-se la Dumnezeu. 
Nici un moment nu m-am 
gândit că va muri".

■ „Învățătorul Horvat 
Francisc m-a atenționat că 
trebuie să-mi asum res
ponsabilitatea morții Ofe
liei în fața organelor de 
stat. I-am spus că eu îmi 
asum întreaga responsa

bilitate pentru moartea^ 
acesteia".

Din raportul de experti
ză medico-legală a rezultat 
că moartea Ofeliei s-a da
torat insuficienței cardio- 
respiratorii acute, gra
velor tulburări metabolice 
și hidroelectrolitice in ca
drul unui diabet zaharat 
insulino-dependent, dez
echilibrat și netratat. S-a 
concluzionat că în condi
țiile declanșării unei come 
diabetice Ofelia avea șan
se de supraviețuire, prin 
acordarea de tratament 
medical adecvat intr-o 
unitate spitalicească.

In prezent, Ionel Pîr
van, pelerin creștin, mem
bru al cultului ortodox 
„Fiii luminii albe", respec
tiv „Mișcarea spirituală 
creștină — Lumina iubi
rii", este trimis în judecată 
pentru săvârșirea infrac
țiunii de ucidere din 
culpă.

De asemenea, Ana Biro, 
asistentă medicală la Dis
pensarul comunal Dobra, 
este trimisă în judecată 
pentru săvârșirea infrac
țiunii de „lăsare fără aju
tor".

Din rechizitoriul întoc
mit de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hune
doara am reținut și faptul 
că mama Ofeliei — Cata
rina Ruptureanu, se con
stituie parte civilă în cau
ză, cu suma de 8 500 000 
lei reprezentând cheltu
ieli de înmormântare și 
cu 400 000 000 de lei repre
zentând daune morale pri
cinuite de moartea fiicei 
sale.

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU, 
IOVIȚA BACEAN, 

procuror

Garda Financiară 
contraatacă

CU ÎNTÂRZIERE

Pentru că au achitat cu 
întârziere impozitul pe 
salarii, cei de la SG AB & 
BG Construct SRL Sime- 
ria au trebuit să plăteas
că aproape 5 000 000 de Iei. 
Este vorba de 4,6 milioa
ne de lei care au fost con- 
fiscați ca penalizări de 
întârziere.

FARA autorizație, 
fara documente

Din decembrie 1996, SG 
Briliantin Expo Serv Vul
can funcționează într-urk. 
spațiu din localitate fără 
a avea autorizație de func
ționare. Din acest motiv, 
profitul realizat în acel 
spațiu neautorizat a fost 
confiscat.

Tot la această firmă, 
comisarii Gărzii Finan
ciare au constatat că admi
nistratorul Valeriu Petri- 
șor a introdus în comerț 
țigări Kent fără documen
te legale de proveniență. 
Amenda a fost de 600 000 
de lei, iar contravaloarea 
acestora, 523 000 de lei, a 
fost confiscată.

iarași numerarul

Se pare că plățile în 
numerar peste plafonul 

„Când vedeam cum lucrurile omenești sunt în-*  
vătuite în atâla întuneric, și cum cei răi prosperi 
veseli mult timp, iar cei virtuoși sunt prigoniți, ia
răși (mi) se prăbușea zdruncinată credința in Dum-I 
nezeu". (CLAUDI ANUS) t

stabilit de Lege tinde ăjll 
devină o modă. Spunem 
acest lucru întrucât sum 
încă multe societăți ca# 
merciale care nesocotea® i 
plafonul de 5 000 000 â£ 
Iei admis. Iată câteva eg 
xemple.

SG Tudoran Com Impex 
SRL Hunedoara face plăți 
ce depășesc cu 2 315 000 de 
Iei plafonul. Banii s-au I 
confiscat, iar amenda gi I 
fost de 2 000 000 de lei. I

Tot câte două milioanei 
de lei amendă au plătit 
pentru aceeași treabă SG 
Gompac Trans Europa SRL 
Hunedoara și SC Metal 
Star SRL Hunedoara. Su*  
mele care s-au confiscat 1 
au fost de 1 105 000 lei Ic 
prima și 3 000 000 lei îa 
cea de a doua.

FAR A 11000 000 DE LEI

Mai exact SC Audi BL 
cliiș SNG Vulcan a rămas 
fără 11 100 000 de lei. Și 
aceasta doar pentru fap
tul că în cursul acestui 
an a comercializat mărfuri 
fără documente legale do 
proveniență în valoare de 
10 500 000 de lei.

Amenda s-a ridicat la 
600 000 de lei.

Violentă
. .ofA CU CREȘTEREA în prima jumătate a a- 

cestui an, Inspectoratul 
de Poliție al județului Hu
nedoara a înregistrat 480 
de infracțiuni comise prin 
violență. Este vorba de 9 
omoruri, 11 tentative de 
omor, 218 vătămări cor
porale, din care 14 grave, 

18 ucideri din culpă, 22 
de violuri. 50 tâlhării, 10 
ultraje etc.

Au fost confiscate în a- 
ceeași perioadă 42 de arme 
de foc deținute ilegal. Se 
adaugă 756 cartușe, 1254 
capse detonante, 1,2 kg 
explozibil, 35 kg mercur 
și altele. 

de către conducătorii auto 
care desfășoară activita
te de taximetrie.

Au fost controlate cu 
această ocazie 175 de auto
vehicule. La 43 dintre ele 
s-au constatat nereguli, a- 
plicându-se sancțiuni con
travenționale în valoare 
de 1 310 000 de lei.

Dintre cele mai frecven
te abateri de la normele 
legale pot fi menționate 

lipsa inspecției tehnice 
periodice, desfășurarea ac*  
tivității de taximetrie fă*  
ră a porni aparatul de ta
xat, nerespectarca obliga
ției de a se prezenta la 
Administrația financiară 
pentru citirea aparatelo” 
de taxat, nevizarea auto
rizației de funcționare pe 
anul în curs sau desfășu
rarea de activități fărS 
autorizație.

> <r>

Multi morti• •
pe șoselele județului

Cu ochii la bijuterii!

Tot în primul semestru 
al acestui an, în județul 
nostru s-au înregistrat 80 
de accidente de circula
ție grave în care au murit 
33 de oameni, iar 58 au 
fost grav răniți.

Accidentele s-au dato
rat în principal neatenției 
pietonilor, vitezei excesi

I aximet riștii
Recent, Serviciul poli

ției rutiere din cadrul In
spectoratului de Poliție al 
Județului, împreună cu' 

ve, nerespectării reguli
lor de prioritate, condu
cerii sub influența alcoo
lului.

în vederea suspendării 
au fost ridicate 1238 de 
permise de conducere, din 
care 080 pentru conduce
rea sub influența alcoolu
lui.

in obiectiv
reprezentanți ai Adminis
trației Financiare Deva, a 
organizat o acțiune pe li*  
nia respectării legalității

Gam acest lucru l-ar 
putea spune Lucia Ofrea 
din Petroșani. De ce 7 Pen
tru faptul că, recent. în 
plină zi, din apartament 
i-au dispărut bijuterii în 
valoare de 6 430 000 de lei.

Lucrătorii Biroului Po-

Falsul
La Hațeg, poliția îl cer

cetează în stare de arest 
preventiv pe Cristian (Shi- 
feriuo, de 31 de ani, de 
loo din Ștei, comuna Den- 
suș.

Dacă iot nu avea nici 
o ocupație stabilă, el s-a 
dat inginer sau maistru 

Jiției Griminale din Pe*  
troșani l*au  identificat po 
autor. El este Laszlo Va>^ 
ga, de 57 de ani, din lor*  1 
calitate.

Bijuteriile au fost recu
perate doar în proporție 
de 60 la sută. —

inginer
la o exploatare forestier 
ră din comună. A reușit 
astfel să înșele 22 de pem 
scane, cărora le-a promis' 
oă Ie face rost de lemne; 
de foc. Suma totală încă-, 
sată de la oameni a fosi 
de 4130 000 de lei.
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Comună le este hărnicia, dar și credința
Vara, în câmp sau în 

propria gospodărie, femei
le satelor au atâtea de fă
cut încât nici nu observă 
trecerea timpului. Sunt ce
le care se scoală primele 
și se culcă ultimele pentru 
a-și pregăti soții care merg 
la lucru la mină sau la al
te treburi, dar și pentru a 
hrăni animalele, care nu 
pot aștepta, pentru a de
retica apoi prin casă și prin 
curte. Gând se apropie 
toamna și încep cursurile, 
chiar dacă în grădini lu
crul s-a mai rărit, le ocu
pă timpul pregătirea celor 
mici pentru școală sau gră
diniță, apoi câte nu rămân 
de făcut.

Despre viața femeilor din 
așezările Buceșului și de
spre familiile lor am dis
cutat cu dnele Elena Leah și 
Elena Boc. Fiecare casă a- 
re grădina proprie de le
gume sau de flori, care 
este lucrată cu răbdare de 
către femei. Aceste ființe 
de suflet, mame sau bu
nici, își ajută soții șl la 
muncile agricole mai gre
le, mențin ordinea în lo
cuințe, fac mâncăruri, își 
îngrijesc cu dragoste co
piii sau nepoții. „Iarna — 
spunea dna Boc — țes și 
tricotează. Nu este familie

care să nu aibă și ol, pe 
lângă celelalte animale. Ol 
de rasă, cu lână bircă — 
cum se spune pe aici. Mal 
nou, aproape în fiecare ca
să, se țes pături din lână, 
dar și stofe din care apoi 
tot ele croieso și cos cos
tume șl pardesie, panta
loni bărbătești".

Despre măiestria obține
rii culorilor naturale ne-a

Femeile de la sate

vorbit amănunțit dna Leah. 
„Până a se ajunge la tors, 
au de lucru mult cu tun
sul oilor, spălatul lânii, ca
re presupune o tehnică a- 
parte, apoi vopsitul în ca
să. Totul se face în 2 sau 
în 4 ițe, ori mai multe ne- 
vedituri. Stofele se țes din 
fire cu colorit natural, 
fiind mai trainice. Se trag 
apoi la „vulturi" — un dis
pozitiv prin care se trece 
stofa pentru a se uniformi
za".

Măiestre
sunt Voichiț.a 
Mărioara Maro, 
sau Florentina 
Mihăileni, Maria Rus sau 
Elena Fruja de la Vulcan. 
„O familie aparte este a

Ia nevediturl 
Marincesc, 

Laura Rus 
Pătrui din

t

gestionarei Dorica Doica 
din Mihăileni. Soțul lu
crează la mină la Barza, 
au doi copil deosebiți și o 
gospodărie de care se ocu
pă cu drag".

Gospodine desăvârșite, 
iubitoare de frumos, care 
își primenesc grădinile eu 
flori sau de legume cu a- 
ceeași migală cu care țes 
covoarele sau frământă a- 
luatul, își îngrijeso copiii 
sau nepoții sunt Elena 
Ștef, Voichița Gristea, Ma
rina Boc, Salvina David, 
Aurora Hărăguș, Ana 6o- 
drin de la Dupăpiatră.

Asemenea hărniciei, co
mună le este acestor să
tence credința. Ele merg 
în fiecare duminică și în 
sărbători la biserică, se 
roagă Domnului pentru 
prosperitatea familiilor lor, 
ale prietenilor și celorlalți 
săteni. Sunt clipe de re
culegere și meditație în ca
re nu mal simt oboseala 
după truda unei săptămâni, 
nici ura sau ranchiuna, ei 
o mare disponibilitate su
fletească pentru a-și relua 
îndeletnicirile obișnuite, o 
mare dragoste de familie, 
cărela i se dedică cu toa
tă simțirea și puterea min
ții și a brațelor.

ESTERA SÎNA

Triste recorduri
Că femeile sunt campioa

ne ia șomaj am mai scris. 
După cum această pagină 
a menționat și nepartici- 
parea femeilor la actul de
cizional, româncele fiind 
foarte slab reprezentate în 
Parlament sau în Guvern. 
Dacă ăsta n-a fost un cri
teriu de admitere în NATO 
sau UE...

Nu mal este un secret 
pentru nimeni că femeile 
sunt campioane și la să
răcie; Cele mai mici veni
turi le au femeile singu
re. De ce? Din mai multe 
motive. Sunt munci pe care 
nu le pot face decât băr
bații pentru că presupun 
un efort fizic ce depășeș
te puterile femeilor. Dar 
chiar și în cazurile în ca
re primează „puterea" min
ții sunt preferați bărbații. 
Nu pentru că femeile ar 
fi mai puțin dotate intelec
tual sau pregătite profe
sional, ci pentru că pur și 
simplu nu se poate depă
și o anumită mentalitate în 
ceea ce privește capacitatea 
lor. în aceste condiții, nor
mal că și sunt mai prost 
plătite. Iar când salariul e 
mic nici pensia nu poate 
fi mare. Ga să nu mal vor
bim de cele care au lucrat 
în agricultură sau n-au 
fost angajate și beneficiază 
de pensie de urmaș. Aces
tea sunt doar câteva mo
tive, mai evidente, pentru 
care dintre săracii noștri 
și mal sărace sunt femei
le fără sprijinul unui băr
bat.

Recent s-a mai consemnat 
un trist record în ceea ce 
ne privește Pe noi, femei
le. Dintre donatorii de ri
nichi, 90 la sută sunt fe
mei, declară un medic bu- 
cureștean. Firește că și a- 
ceastă situație e motivată. 
Pe lângă sentimentul ma
tern care le împinge la a- 
cest gest există și alte ex
plicații pentru care femeile 
sunt preferate: de obicei 
mamele sunt mai tinere, 
în majoritatea cazurilor ta
ții sunt cei care în
trețin familia.

Am mai putea adăuga șl 
faptul că suntem cele mal 
tari pe... piața muncii cas
nice. Nu ne pot ajunge 
bărbații când e vorba de 
corvezile casei. După cum 
nici noi nu-1 putem egala 
în ceea ce privește „comen
tariile" politice sau despre 
fotbal, făcute în gura mare 
în piețe, în scuaruri sau 
alte locuri publice de în
tâlnire. Găci despre gră
dinile de vară și localuri 
nu poate fi vorba. Gum i-ar 
sta unei femei la „una mi
că", ori la o bere, fie zi o- 
bișnuită, fie 
bători, iarnă 
ploaie ori pe 
ia trebuie să
ță, să vadă de casă șl de 
copii, nu? Și dacă se poa
te să-și întâmpine soțul, 
chiar și atunci când soseș
te acasă pe mai multe că
rări, cu zâmbete.

ajun de săr- 
ori vară, pe 
soare? Feme- 
stea la cratl-

VIORICA ROMAN
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Credeai ca va fi 
să pleci sau să 
lungi?! Credeai că 
simplă împărțire... 
trân cu suflet de copil! 
ce ești, credeai că NOI*  
se-mparte fără rest? i 'T«> *
eu mașina, iu un dulap,* 
eu frigiderul, tu cana- >

•Tu iei apartamentului 
eu mașina, tu un dulap,*}  

peaua, un scaun și o|;> 
masă, eu alt dulap. }

• 
i 
fi

pe.; 
cărți... Mal știi albumul
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Schimbare
De la începutul lunii iu

lie Inspectoratul Teritorial 
de Stat pentru Handicapați 
Hunedoara — Deva este 
condus de dr. Smaranda 
Zănescu. Ca la orice înce 
put, oamenii vin cu idei 
noi, cu proiecte. De aceea 
am întrebat-o pe dna dr. 
Zănescu ce intenții de în
ceput de drum are. A măr
turisit că întâi dorește să 
cunoască bine întreaga ac
tivitate a unităților din sub- 
ordinea I.T.S.H., pe ca- 
re-l conduce.

A mai declarat că s-a 
schimbat optica la nivel de 
Secretariat pentru Handi
capați și de aceea aproape

de optică
Za toate inspectoratele din 
țară au fost puși în func
ția de inspectori șefi me
dici. Se încearcă în acest 
mod „o umanizare a rela
țiilor cu asistații, căci nu 
e suficient doar să-t dat 
omului o pensie, un căru
cior". De asemenea, s-a 
constatat că până acum 
multe inspectorate „făceau 
mai mult administrație".

Pentru că persoanele cu 
handicap sunt în bună par
te recuperabile, există pro
grame speciale de recupe
rare medicală. In instituții
le de profil hunedorene a- 
ceste programe au început 
să funcționeze. (V. Roman)

un persan, o vază... Ilăi-'i. 
nele tale și hainele me-]î 
le, nu-ncape tocmeală și » 
poate ne-om certa p"1’
cel de artă, tabloul l-am*

pictat de ziua ta, ziare, J
■

; i șl reviste, scrisori, caie-J
• ,te, poze... și ceasul cei 
!;iZ port pe mâna mea e\ 
!>de Za tine, îl vrel-napoi' 
<sau îl mai pot păstra?, 
Ji Și totul ce se vede] 
•! se împarte și mai ră- 
'.mân doar clipele ce nu! 
Jise pot uita... rămâne*
• ’,restul ce înseamnă: NOI.*  
!■ Cum să îmi iau par-.

■ tea mea de vise și a-Ji tea mea de vise șt a-] 
Amintirile cum să-ți dau-, 1 » i I

sotlAW”

Să mâncăm afine și usturoi
După cercetători ameri

cani, afinele conțin niște 
substanțe mult mai eficien
te pentru sănătatea noas
tră decât vitaminele. Aces
te substanțe neutralizează 
efectul bacteriilor și viru
șilor, apărând organismul 
de calcifierea arterelor și 
chiar de cancer.

Dacă s-ar face un cla
sament al fructelor și le
gumelor %ior mai bogate

în astfel de substanțe an
tioxidante, acesta ar ară
ta astfel: afine, usturoi, 
varză creață, căpșuni și 
fragi, spanae. prune. Iar 
efectele vor fi mai mari 
dacă le vom consuma cru
de (bine coapte, dar nepre
parate prin fierbere). Gel 
ce nu pot, din diverse mo
tive, să mănânce usturoi 
să încerce să-1 bea (bucăți 
întregi, ca pe pastile) î- 
nainte de masă.

» ----------------- J

„Eva S.A."i
vom I
cină, }

Doar câte una pen- î 
fiecare, iubitule. J

O Soțul canibal:
— Câte persoane 

avea diseară la 
draga mea?

— Doar câte una 
tru f

î i napoi? | i
;! Cum să împart Col-i J 
<;gota acestei iubiri când\ ’ 
! i amândoi am dus aceeaș I;
• ’.cruce? Și ne trezim a-< [ 
!J cum atât de răstigniți și! • 
jîgoi, când dragostea seț}
• ‘.află la răscruce. Tu vrei!1. 
! • să pleci sau să m-a- J i 
•t luncii. tu vrei să-mvarti.i 5•, lungi, tu vrei să-mparți, j 
!jtu vrei să uiți... Scăpa-' > 
; • re nu există, în suflet J■•

I

Ți-am urat, dra- 
mea, o viață lungă, 
dublă!...

ILIE LEAI1U

O - 
ga 
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»•! nu-i partaj, șl chiar în 
‘••lumi diferite de vom 
; ■ trăi ca două rupte ju- 
• ‘mătăți, mereu ne vom 
!• întoarce la NOI, la res- 
■! tul ce n-am putut îm- 
! ■ părți.

INA DELEANU

Gimnastică pentru 
coloana vertebrală

Durerile de coloană ver
tebrală au drept cauză o- 
boseala fizică, stresul, an
xietatea și mai ales pozi
ția incorectă a spatelui. Să 
nu uităm că tocmai coloa
na vertebrală este aceea 
care suportă întreaga greu
tate a corpului. Exercițiile 
care urmează ne ajută să 
ne menținem mușchii e- 
lastici șl puternicii

1. întindeți-vă pe spate, 
eu brațele de-a lungul cor
pului, coloana vertebrală 
relaxată, genunchii îndoiți. 
Inspirați și expirați cu 
putere, antrenând toți muș
chii, în special cel al spa
telui. Inlănțuiți cu brațe
le genunchii și duceți-1 cu 
forță spre piept. Repetați 
exercițiul de 4—5 ori.

2. Așezați-vă în genunchi, 
cu brațele întinse și pal
mele sprijinite pe podea. 
Arcuiți coloana vertebrală,

având grijă să țineți capul 
plecat și mușchii gâtului 
și ai spatelui relaxați. Când 
ridicați capul, întindețl 
spatele, aplatizându-l cât 
mai mult. Repetați exerci
țiul de câteva ori. expirând 
și inspirând.

3. In genunchi, cu fese
le sprijinite pe călcâie, a,- 
plecați-vă înainte întinzând 
cât mal mult brațele, ca 
palmele în jos. Rămâneți 
în această poziție, expirând 
și inspirând. Redresați-vâ 
lent și repetați.

4. Așezate. cu gambele 
încrucișate, ridicați brațe
le și duceți o mână în drep
tul coloanei vertebrale pâ
nă ce o atingeți. Sprijiniți 
cealaltă mână pe brațul o- 
pus. împingeți mâna în jos, 
mențineți pentru câteva se
cunde poziția și repetați, 
schimbând brațul.
»»•••••••••••»

Poșta paginii
< Vă mulțumim, stima

tă doamnă Ana Maria din 
Hunedoara, pentru apre
cierile dv privind conținu
tul și grafica paginii „Fe- 
mina" pe care după cum

afirmați. » citiți cu inte
res în l-mita spațiului, vom 
scrie și despre vedete șl 
staruri ale scenei și ecra
nului. în special despre 
„stele ale muzicii de ope
ră și operetă" despre via
ța cărora — cum ne scrieți 
— v-ar face mare bucurie 
să citit!.
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HOTAR.UîI IMPORTANTE ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A 
F. R. F.

Noul sistem de promovare-retrogradare
Adunarea Generală Or- 

d nară a F.R.F., care a 
avut loc luni, 28 iulie a-c., 
a luat o scrie de hotărâri 
important?, printre care 
și cea privind revenirea 
Ia denumirile tradiționa
le sau clasice ale campio
natului nostru de fotbal. 
Cu iprivire la aceste ho
tărâri este de 
înt -e altele, că :

D’n DIVIZIA A 
tă DN (18 echipe), 
tro~r -da Ia finele 
camnionat trei echipe, ce
le clasate pe locurile 16, 
17 si 18. Vor promova 
câștigătoarele celor două

precizat,
— fos- 
vor re- 
acestui

scrii din Divizia B și în- 
vingătoarca unui meci de 
baraj, susțintrl pe teren 
neutru, de formațiile cla
sate pe locul al doilea.

Din DIVIZIA B (două 
serii a 18 echipe), vor re
trograda echipele clasate 
pe locurile 16, 17 și 18 și 
vor promova câștigătoa
rele celor patru serii din 
Divizia C și învingătoare
le jocurilor de baraj din
tre formațiile clasate pe 
locul secund (CI — C2 și 
C3 — C4».

Din DIVIZIA C (patru 
serii a 26 de echipe), vor 
retrograda 21 de echipe

-• —

(cele clasate pe locurile 
16—20) și formația cea 
mai slab cotată (după 
puncte . sau golaveraj), a- 
flata pe locul ÎS. Vor pro
mova învingătoarele 
21 de 
dintre 
lor 42 
zia D.

Alte 
cărora 
feră la 
vizare 
fotbal, 
jucătorilor, 
completări

meciuri de 
câștigătoarele 
de serii din

celor 
baraj 

cc- 
Divi-

hotărâri, asupra 
vom reveni, se re*  
drepturile de tele- 
a partidelor de 

la regulamentul 
modificări și 
la statutul 

FKF și altele.

Va mai supraviețui centrul 
de pregătire al Jiului?
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IN NOUL CAMPIONAT DE FOTBAL
■4 —

Optimism ponderat, dorințe 
de a se nrezenta cât mai bine

Așadar, în D i / i z i a A, star
tul a și fost dat. CUm se vede vii
toarea evoluție a echipelor noastre 
divizionare în noua ediție a campio
natului ’97—'98? Care ar fi obiectivele 
conducerilor acestor cluburi pentru 
noul sezon fotbalistic? De la Jiul_Pe
troșani am stat 
Orăgoescu care, 
cizat

„Cred că va 
Diviziei A, 
prim plan în campionatul trecut — 
Steaua, F.C. Național, Dinamo, Oțelul 
Galați — Ii se va face o concurență ma
re de către Universitatea Craiova, dar 
mai ales Rapid, deși evoluția sa în 
fața francezilor de la Olimpique Lyon 
a lăsat să se înțeleagă că Lucescu va 
avea încă multe lucruri de pus la 
punct. Cred totuși că rapidiștii vor 
impulsiona mult lupta pentru un loc 
pe oodiunt.

Pentru celelalte formații din D. A, 
câștig de cauză vor avea echipele ti
nere, cu putere și angajament fizic, 
bine pregătite, mal exact, echipele ce 
vor susține un ritm susținut, de-a 
lungul celor 90 de minute de joc. In 
ce privește Jiul, cu toate greutățile fi
nanciare ce le avem și noi, sperăm că 
rom ieși din impas și cu ajutorul spor
tivilor, al minerilor — mari simpati*  
zanți ai fotbalului ce populează sta
dionul „Jiul" când disputăm partidele 
din campionat și, nu în ultimul rând, 
sprijinul Ligii sindicatelor miniere pen
tru a reprezenta cum se cuvine, fot
balul din Valea Jiului. Și indiferent 
cum debutăm în prima etapă pe teren 
propriu cu Gloria Bistrița, care s-a în
tărit substanțial pentru acest campio
nat. noi nu vom dezarma dacă vom 
primi șî sprijinul cuvenit, pentru a ne 
menține mal departe în Divizia A".

de vorbă cu dl Petre 
în rezumat, ne-a pre-

fi o ediție disputată a 
echipelor aflate în

Discutând cu Romică Gabor, de lai 
Corvinul Hunedoara, despre gândurile! 
sale pentru noul campionat, am aflat I 
câteva angajamente: „Sigur că pleca-1 
rea unui însemnat număr de jucători I 
chiar înaintea începerii pregătirilor I 
influențat pregnant valoarea lotului! 
nostru, pregătirea sa. Conducerea clu-J 
bului a decis promovarea unor speran-j 
țe de la juniori, s-au făcut și câteva ■ 
încercări cu unii jucători de la alte! 
echipe din țară, unii valoroși (Ceclean,® 
Cristi Scoica) și să vedem care vor co-| 
respunde și câți- dintre ei pot fi legi-" 
timați. Datoria noastră a antrenorilor! 
este să pregătim lotul care îl vom avea" 
la dispoziție, însă e greu să constru-l 
iești o echipă competitivă dacă nu poți" 
acoperi câteva posturi „cheie" pentru I 
configurația echipei. Obiectivul vizat" 
va fi în funcție de posibilitățile reale! 
ale formării echipei. Fiindcă nu tre- ■ 
buie să uităm că in seria noastră ne! 
confruntăm cu formații extrem de pu-" 
ternice, bine susținute de sponsori cu! 
dare de mână. La titlu pretendente J 
serioase sunt Poli. Timișoara, Electro-g 
putere, F.C. Maramureș. J

Și la proaspăta promovată în Divi*l  
zia B Vega Deva, se manifestă un" 
optimism ponderat, însă primează do-l 
rința factorilor de conducere de a face" 
tot ce se poate ca pregătirile să se des*!  
fășoare conform programului. Cu toate" 
că de la Deva nu a plecat nimeni din
tre jucătorii de bază și aici s-a făcut _ 
simțită întărirea formației" cu 2—3 ju-1 
cători experimentați fiind deja înoer-" 
câți.

După pregătirea centralizată deve
nii susțin în continuare partide de ve
rificare în timp ce conducerea secției 
de fotbal continuă să faoă apel la vii
tori sponsori fără de care nu se pot 
rezolva problemele financiare și ma
teriale pentru susținerea echipei în e- 
șalonul fotbalului românesc.

I
I 
I 
I 
II
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Femei celebre in sport
Q Prima femeie parațutistă din lu

me a fost nemțoaica Kathe Paulus, o 
curaioasă și neîntrecută acrobată.

0 Prima româncă care a realizat 
tan record mondial la săritura cu para
șuta, a fost Smaranda Brăescu. în ziua 
de 19 mai 1932, ea a sărit de la înălți
mea de 22733 picioare (6 830 metri), pe 
un aerodrom din California.

O Prima femeie din lume care a 
obținut brevetele de pilot pentru avion, 
aerostat, planor, hidroavion șl elicopter 
a fost Marie Marvingt (1875—1955) din

Narccy-Franfa, supranumită ji „logodni
ca primejdiei''.

O Cele mai multe titluri de campi
oană olimpică la patinaj artistic le-a 
obținut Sonja Hcnie, in anii 1928, 1932 ți 
193b.

0 Prima gimnastă din lume care a 
obținut nota 10 (zece) intr-o întrecere 
internațională este românca Nadia Co
maneci.

0 Prima femeie din lume care a cu
cerit vârful Everest pe versantul nordic, 
în ziua de 27 mat 1975, a fost alpinista 
chineză din Tibet, Pan To, de 37 de ani, 
născută în 1938. mamă a trei copii. Deși 
grupul de alpiniști era format din T fe
mei și 38 de bărbați, la asaltul final au 
participat numai 9 alpiniști, printre care 
— singura femeie — Pan To, căreia i-a 
revenit cinstea de a înălța pe îngusta 
suprafață a vârfului catargul înalt de 8 
metri, cu drapelul Chinei.

In ultimii doi ani (în- 
1 deosebi) s_a vorbit nu-
ț mai la superlativ despre
1 centrul de pregătire a
J juniorilor și tineretului
1 de la Jiul Petroșani,

numit pe bună dreptate 
o adevărată pepinieră a 
Jiului, dar și pentru alte 

1 echipe din țară. ,',Nu
cleul" acestui centru s-a 
format de mai multă 
vreme dar, din anul 1992, 
conducerea clubului a 
avut o viziune de per
spectivă mai largă, cu 
obiective foarte preci
se. în 1992, prima gru
pă de copii a preluat-o 
Muia, un fost jucător al 
Jiului. Această grupă 

j se află acum în anul
> cinci de pregătire și este
j în ultimul an de junio

rat. De atunci era sta
bilit de conducerea clu
bului ca fiecare antre
nor ce preia o grupă de 
copii, să lucreze cu ea 
până la sfârșitul junio
ratului. Ceea ce ne con
firmau antrenorii de 
aici, e foarte bine. Ei 
reușesc în cadrul aces

tui ciclu să-i cunoască 
foarte bine pe elevii lor, 
psihic și fizic, să le că
lăuzească pregătirea spe
cifică de fotbaliști după 
înclinațiile și talentul 
care îl au ca apărători, 
mijlocași sau înaintași, 
în funcție, bineînțeles, 
și de condiția lor fizică. 
Au urmat apoi grupele 
conduse de Grecu, Leca, 
Tonca, Lixandru, Petre 
Grigore. Important de 
subliniat este că după 
ce s-a făcut o selecție 
în toate școlile și liceele 
din Petroșani, Vulcan. 
Lupeni, Petrila, Aninoa- 
sa, Uricani, Lonea s-au 
efectuat investigații și 
la alte echipe din județ 
pentru a aduce aici ju
niorii cej mai valoroși 
la acest centru de pre
gătire Tuturor li s-au 
asigurat toate condițiile 
de cazare, masă, pregă
tire școlară și sportivă, 
în ultimii ani, centrul 
luase o mare amploare, 
de când Cozma a preluat 
soarta Jiului în mâinile 
sale. Și după cum ne

preciza dl Petre Drăgoes- 
cu, în anul viitor câțiva
din juniorii aflați în ul
timul an de pregătire, 
datorită valorii lor, vor 
putea fi promovați sigur 
la echipa mare a Jiului, 
sau la alte formații.

Dar până atunci pu
tem spune că și tineretul 
Jiului și-a făcut dato
ria: tinerii fotbaliști s_au 
clasat pe locul 4, depă
șind multe alte cluburi 
ce Ia seniori au rezulta
te superioare Jiului. Deși 
s_a mai scris despre 
importanța creării pro
priilor pepiniere pentru 
creșterea viitorilor fot
baliști, e cazul să sub-

I 
*1 
* 
* 
I

La Jiu] sa lucrează la cosirea Ierbii șl pe tere
nurile de antrenament. Foto: ANTON SOC ACI

liniem din nou ce ajutor 
constituie pentru clubul ’ 
Jiul că și-a crescut pro- ț 
priii jucători, mai ales i 
acum, când are cuțitul ) 
la os. Situația financia- 1 
ră grea din această pe-1 
rioadă și la Jiul a fa- 1 
vorizat plecarea multor ț 
fotbaliști de la Petro- , 
șani. în aceste condiții, 1 
conducerea clubului a ț 
decis promovarea la pri- i 
ma echipă a tinerilor ’ 
formați și pregătiți la \ 
Jiul-tineret, printre po- l 
sibili fiind Marta, Iri- 
na, Petra, Șerban, Spa- ] 
fiu, Dosan. în condițiile \ 
în care Jiul nu ar fi a- i 
vut rezerva de „cadre" J 
asigurată ce ar fi făcut? ț

Problema care se pu- i 
ne însă va putea oare . 
clubul Jiul să mențină ' 
mai departe centrul de 
pregătire a copiilor și ju
niorilor ? E o întrebare 1 
la care trebuie să se dea 1 
răspuns în această peri- \ 
oadă de către sponsorul < 
Jiului RAH Petroșani ’ 
și Liga sindicatelor mi- ’ 
niere I

Cugetări despre șah
© „Șahul este un loc în care se poa

te scălda un țânțar șl se poate îneca 
un elefant" Proverb indian

0 „Jocul de șah e incomparabil, e 
un joc regesc, un joc imperial I*

Napoleon
0 „în lupta de șah, mai bine un 

gram de minte decât o căruță dt no- 
rot*.  Schafer

0 „In viață e ca în jocul de șah: 
adesea se dă șah, dar numai o ’ dată... 
mat !*.  Proverb rusesc

0 „Gândește-te mult Ia contraatac < 
Este cea mai bună apărare și poate sal
va chiar partide pierdute*.  Marshall

0 „Ruptură sentimentală în dragoste 
— în fiece zi I Ruptura sentimentală în 
șah —• imposibil 1”. K. Enler

Sfaturi prețioase
0 Nimeni nu te poate ajuta mai mult 

decât o faci tu însuți.
0 Nu reușești mare lucru dacă te 

mulțumești cu puțin.
0â’u ajunge să fii neînvins, dacă 

vrei să fii câștigător.
0 Orice minune nu durează mai 

mult de trei meciuri.
0 Ca să ajungi în frunte, trebuie fsă 

știi căni să fii bun șt când să fit râu, 
dacă nu vFSi să faci doar artă pentru 
artă.

Recorduri... absurde
0 în anul 1919, un aviator francez, 

Ia bordul unui avion cu anvergura ari
pilor de 9 m, a trecut cu îndemânare 
și curaj pe sub Arcul de Triumf din 
Paris, a cărui deschidere măsoară 14 
metri.

0 Fostul campion olimpic în proba 
de 200 m plat, Henry Carr, mai apoi 
jucător profesionist de fotbal american, 
s*a  întrecut cu un trăpaș de 9 ani, cu 
ocazia inaugurării hipodromului Monti*  
eelli de lângă New York. Alergând îm
preună 440 yarzi, el a fost întrecut de 
cal cu numai 10 m. Cu ani in urmă, 
Jesse Owens a făcut o încercare asemă
nătoare pe 100 yarzi. Dar, de data aceas
ta, a câștigt omul.

0 Mai mult decât absurd, recordul 
irlandezului Hayes, pe care l-am putea 
numi macabru, dovedește cât de stupidă 
poate fi uneori mintea omenească. El 
s-a lăsat îngropat de viu Intr-un coșciug, 
in care a stat 240 de ore șl 19 minute. 
Vechiul record in materie fusese cu o 
oră și 19 minute mai...Slab!

0 Plonjoane și coborâri pe Cascada 
Niagarei s-au făcut mereu. Dar nimeni 
n-a avut îdeea de a o traversa pe frân
ghie. Performanța aparține unei acroba
te, Marie Spelterini, care, ajunsă In ca
pătul opus, s-a reîntors, pe aceeași frân
ghie, cu ochii legați și cu picioarele in
troduse în două coșuri de nulele...

Pagină realizată de SABIN CERBU 
„Cugetări", „Recorduri"». I. LEAIlU
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S.C. METALOTEX S.A. 
DEVA 

str. 22 Decembrie, bl. 4, parter

Vinde la cele mai bune prețuri:

• țeavă pentru gaz 02 (057 x 3,5 ;
060 x 3,5), STAS 715/2—88 si STAS 404/ 
1—87.

• electrozi supertit fin de: 2,5 mm; 3,25 
mm si 4 mm.

Relații la tel. 211854, 620714, 626009 ; 
fax 627890. (7587)

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCĂ 
ȘI PROTECȚIE SOCIALA 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA
l
-
I
I
»I

5I. > . I--- _, ------- - , » 
Carmangier 1 ; 1

;' Cofetar 6; Con- »
15; Confecționer?

Belgieni la Sibișel

SITUAȚIA locurilor de munca
I VACANTE, LA DATA DE 29. 07. 1997

S.C. PREFAL — ROM S.R.L. 
C A L A N

i
Str. Streisîngiorgiu, nr. 186 
Produce și comercializează:

• CUIE TOATE DIMENSIUNILE 
ț • PLASA SÂRMA
t Execută:

• confecții metalice
• prelucrări pe strung
• instalații sanita~e si încălzire centrală. 
Comenzi la tel. 731550. (7585)

*
.*  Agent de pază și ordine 21; Agent reclamă publi- » 
»citară 30; Analist 1; Arhitect 1; Arhitect 2; Bar- » 
Iman 21 ; Bobinator aparataj electric 1; Brutar 11 ; » 
^Bucatar 18; Cameristă hotel 4;
| Cioplitor în piatră și marmură 1;
| fecționer tricotaje după comandă
| — asamblor articole din textile 40; Consilier eco- î 
I nomic 1; Contabil 4 ; Croitor 50 ; Croi- I 
* tor — confecționer îmbrăcăminte după comandă 19; * ■ ~ - -• ............................. - — -• *

î »

I » i t 
I 
?

Agent comercial 46; Agent de asigurare

în aceste zile se află la 
Sibișel o delegație de 
belgieni care vor să spri
jine financiar și material 
repararea școlii din loca
litate, aflată într-o stare 
avansată de degradare.

I s—s 1—i i—u EZZ3 CS îZ

Pentru aplicarea acestui 
proiect, s-au purtat mai 
multe discuții cu autori
tățile locale, în urma că
rora se speră punerea în 
aplicare a proiectului de 
reparare a școlii. (C.P.).

BANCA DACIA FELIX S.A. 
CLUJNAPOCA 

SUCURSALA DEVA

Anunță:

VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICA 
A URMĂTORULUI BUN:

• Autoturism Dacia 1310 LM. an fabrica
ție 1993; preț pornire: 13.300.000 lei. 

Taxă participare: 100.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 31 iulie 

1997, ora 10, la sediul băncii din Deva, bdul 
l N. Bălcescu, nr. 34.
î Relații suplimentare la tel. 220796 sau 
i la conducerea băncii.
1

ț Cusător piese din piele și înlocuitori 3; Cusător
* piese la încălțăminte 31 ; Depanator de aparate ra-
* dio și Tv, redresoare și amplificatoare 1; Desenator 
j tehnic 1; Director general societate comercială 2; 
I Dispecer 1; Dulgher pentru construcții 10; Econo-
* mist în industrie 1; Electrician aparate măsură,
* control și automatizare în central 1; Electrician de f
* întreținere și reparații 5; Electromecanic electro- ♦
* alimentare 16; Faianțar 3; Farmacist 1; Funcționar» 
J în activități comerciale, administrative și prețuri j 
11; Gestionar depozit 1; Inginer construcții civile, [ 
I industriale și agricole 2; T
I 2; Jnrnnnr în (ndiictrîfl
* canic 2; îngrijitor animale 4;
* 10; Instalator frigotehnist 2; 
| cătuș mecanic 14; Măcelar 1;
I textilă—pielărie 1; Maistru mecanic 1; Mașinist! 
i la mașini pentru terasamentc (ifronist) 1; Meca-

* nic auto 2 ; Menajeră 4; Muncitor ceramist 3 ; „
* Muncitor necalificat 23: Operator chimist la fabri- £ 
■ț carea altor produse organice 2; Operator la fabri- I
* carea mezelurilor 2; Ospătar (chelner) 38; Patiser f 
12; Paznic 24; Pompier 3; Programator 1; Secre- • 
I tară 1; Șef depozit 1; Șef serviciu aprovizionare,» 
I desfacere 1; Șlefuitor lustruitor 1; Șofer autobuz 1; » 
’ Rnfor mtfnMmînn 9; Strungar universal 5; Sudor |

* I * I » I ♦
♦ 
1 
I

NOTA: Informații despre locurile de muncă i

O---- --------- ------- .
Inginer electromecanic | 

Inginer în Industria alimentară 1; Inginer me- (* 
"; îngrijitor animale 4; Instalator apă, canal »Instalator apă, canal

Jurisconsult 1; Lă-» 
Maistru în industria f 

mecanic 1; »
4

• Șofer autocamion 2; .
• autogen 6; Sudor electric 3; Tehnician arhitect 1;
• Țesător — restaurator manual de covsare 18; Tâm-
♦plar manual 2; Tâmplar universal 23; Tinichigiu 
1--- —o. Tractorist 3; Vânzător 20; Vânzător

■ _ ' ” : 2; Vopsitor auto
Zidar, rosar—tencuitor 9; Zugrav, vopsitor 6. 
Total locuri de muncă vacante — 635.

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
DEVA

Str. Aurel Vlaicu, nr. 25.
Angajează pe durată determinată
• MECANIC — DRAGLINIST pentru lu

crări pe râul Cerna la Sântandrei — Bârcea. 
) Relații suplimentare la tel. 211536 sau 215740. 
1 _______________ _

De la Sucursala 
Hunedoara a Băncii 

„Renașterea Creditului 
Românesc"

In vederea informării 
reale a cititorilor dum
neavoastră, avem respec
tuoasa rugăminte de a 
insera în paginile ziaru
lui „Cuvântul liber“ ur
mătoarele:

Referitor la „Preciză
rile" apărute în ziarul 
dumneavoastră, semnate de 
domnul Borza Remus, a- 
sociat al societăților co
merciale „Canarom" SRL 
Deva, „Impex Borza" SRL 
și „Văleni Import Export" 
SRL Deva, menționăm că 
datoriile pe care S.C. 
„Impex Borza" SRL și 
SC „Văleni Imp. Exp“ 
SRL Deva le înregistrează 
față de Sucursala Credit 
Bank Deva ;.u au fost 
preluate de către Banca 
Internațională a Religii
lor, protocolul invocat de

către domnul Borza Re
mus referindu-se la cu 
totul alte aspecte. La 
această dată pe rolul 
instanței de judecată se 
află în curs de solu
ționare cererile de lichi
dare judiciară formulate 
de bancă împotriva SO 
„Impex Borza" SRL De
va și S.C. „Văleni Imp. 
Exp“. SRL Deva. De ase
menea, în urma autorizării 
executării silite imobiliare 
și a vânzării gajurilor la 
Tribunalul Hunedoara și 
la Judecătoria Orăștie, au 
loc licitații publice în ve
derea vânzării silite a 
bunurilor aduse In ga
ranția creditelor.

Cu deosebită considera
ție.

Director,
Jurist ELENA CH1NDRIȘ

♦ carosier 3;
I ambulant de produse alimentare 
P: ’■ - - -
i 
î
* JYSV-XZL. 1 fl>J UI WOfJI C IVVUTLlt WC •«•.«.••v.v. |

♦ acante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă ț 
J și Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Biroul *
• Medierea Muncii, Centrul de Informare ți Docu- 1 
I mentare, Clubul Șomerilor Deva, precum ?i la I 
i Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Huns- I
• doara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Pe- f
* troșani, Lupenu Vulcan, în zilele de luni, marți, j
| miercuri, ]oi, intre orele 8,15—14,15. |

i—r ♦

AGENȚIILE DE PUBLICITATE
;; „cuvântul liber"

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

4 țiile publicitare din ?

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

Oî’ZS’Oîlt**  )•

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

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

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

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

'Agențiile ziarului nostru asiguri, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică șl mare publicitate:

— Poate fi chiar mama mea!
— Nu, c septuagenara Maria Davidoi, din satul 

Ștei (Dcnsuș), întorcându- se de la strânsul fânului șl 
al unui coș cu mere. Foto: ANTON SOCACI

• «••«•••«««•««•«••••«••VW**  ««

CASATORII-DIVORȚURI»
Date oficiale la nivelul 

județului Hunedoara din 
anul 1989 înregistrau 
4557 de căsătorii și 1062 
de divorțuri. După 6 ani, 
raportul a devenit favora
bil divorțurilor, care au 
crescut de la an la an, 
în timp ce numărul că
sătoriilor a scăzut Fă
când o comparație între 
cel doi ani (1989, 1996) da
tele înregistrate ridică 
numeroase semne de în
trebare. De ce acest lu
cru? Pentru că, In anul 
1996, căsătoriile au scăzut 
la 4050 (de la 4557 în 1996) 
iar divorțurile an crescut 
la 1649 (de la 1062 cât se 
înregistrau în 1989).

între cauzele care au 
determinat scăderea nu
mărului de căsătorii, tine
rii spun câ impedimentul 
principal în întemeierea

unei căsnicii îl reprezintă 
lipsa unei locuințe, iar în 
al doilea rând, banii sun! i 
tot mai puțini. Șansa ees 
mai mare a majorității 
tinerilor o reprezintă în 1 
momentul de față șomajul, i 
or, căsătoria presupune o 1 
oarecare condiție materia
lă și financiară. Intre ,
cauzele care au sporit nu 
mărul divorțurilor vinii |
se pare tot cele de na
tură locativă — inulți 
tineri fiind obligați să 
stea cu părinții, fapt ce 

.conduce la apariția unoț 
divergențe, a căror fina
litate se materializează prin

' divorț — șl nu in ulti
mul rând, lipsa baniipr. 
Libertatea prest înțeleasă 
sau spiritul de aventură, 
par să Înregistreze uni
procertt totuși mic îni
destrămarea căsniciilor, 
(O.P.). "

S.C. MASE PLASTICE S.R.L. HUNEDOARA 
Str. Voinii, 20 A.

(Zona Castel — Gara de Vest) 
Tel. 711557, fax 711144. 
PRODUCE ȘI VINDE: ‘ 
O Folie polietilenă;
* Folie termocontractibilă;
• Saci, pungi, sacoșe;
* Saci cu valvă;
• Containere pliante pentru 1000 kg. (CEC1
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PFBUCIYAie
VÂNZĂRI —
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament ul
tracentral două camere, 
două balcoane, îmbunătă
țiri, în Hunedoara, bloc 
restaurant „Stadion". Tel. 
054/728266.

. (7074)
• Vând casă cu grădină 

în Brad. Informații tel.
: 220318. (7586)

• Vând SRL. Informa
ții 625069.

(7083)
• Vând apartament 2 

camere. Dacia; Dacia 1300,

• Vând Fiat 124, în sta
re de funcționare. Spini, 
nr. 53. tel’ 660934.

tel. 226290; 622389.
(186552)

• Vând talon și piese
dc scliimb pentru Oltcit,
lla preț avantajos. Tel.
Î714934. (7081)

• Vând Dacia 1310 TX
(Ungaria). Tel. 661267,
660583, 661039, după ora
17. (7080)

(7073)
> • Cumpăr garaj zona
Șe. Generală 5. Te’cfon 
212318. (7580)

I • Vând Dacia 1300, sta- 
're bună, Brad, telefon 
650149, după ora 20.

(7578)‘ • Vând Dacia 1300,
C.I., numere noi. Tele-
fon 623290 (7079)

• Vând urgent casă.
Str. Șt. O. Iosif, nr. 8,
lâng;r „Perla" Deva.

(7069)
• Vând Raba izotermă 

impecabilă, TVA recupe
rabil. Tel. 730302.

(7085)
» Vând apartament 2 

camere, Deva, lângă Li
ceul Auto, 23 000 000, ne
gociabil. Informații Băcia, 
151 (6129)

[aflăm DE, LA POLITIE fl)
BILANȚ

Săptămâna care a tre
cut n-a fost deloo „sece- 
.toasă" în acte infracțio
nale și contravenționale. 
Polițiștii hunedoreni au 
depistat 11 persoane earc 
au săvârșit 7 fapte de 
natură penală, 6 dintre 
acestea fiind cercetate în 
stare «e arest

în ziua de 25 iulie ser
viciul poliției rutiere a 
organizat o acțiune intre 
orele 16—19. în cursul 
eăreia au fost controlate 
1140 de autovehicule. Au 
fost aplicate cu acest pri
lej 216 sancțiuni conwi- 
venționale. Au fost ridi
cate în vederea suspen
dării 10 permise de con
ducere auto, 7 dintre po
sesori aflându-se sub in
fluența băuturilor alcoolice.

în total, în ultimele 3 
zile ale săptămânii au fost 
ridicate în vederea sus
pendării 32 de permise, în 
14 cazuri motivul fiind 
consumul de alcool. Un 
bilanț eare nu este com
plet, dar pe care în mod 
sigur polițiștii nu și l-au 
dorit.

TÂLHĂRIE 
r IN GRUP
r

în 22 iulie, pe la ora 
23, Daniel Stoenescu. din

• Vând apartament 2 
camere Gojdu. Informații 
218902

(7086)
• Cumpăr acțiuni ALRO 

Slatina. Tel. 617594. o- 
rele 20—22.

(7088)
• Vând cort marc (4

persoane). Vând cort mic 
(două persoane). Telefon 
233139, orele 10—13 : 17 
— 21. (6430)

o Vând cocker spaniei 
mascul negru, opt săptă
mâni, vaccinat. Telefon 
211579.

(G434)
• Vând apartament 2

camere. Dacia, 27 mili
oane, negociabil. Telefon 
215800. (6430)

• Vând Dacia, 1991,
12 000 000. Audi 10 —
1986, 25 000 Q00. Telefon 
211583. 227839

(6131)
• Vând apartament si

tuat în casă — Deva, gaz, 
apă. grădină. închiriez 
garsonieră. Tel. 617343.

(7089)
• Vând semiremorcă 

20 tone, cu prelată. Orăș- 
tie, telefon 612114

(7368)
• Vând 20 oi, Pricaz, 

nr 36. familia Ghenescu.
(7369)

• Vând ARO 244 I),
1983, stare foarte bună. 
Tel. 656472. 656212.

(6877)
• Vând Renault Trafic 

Diesel, avariat, cu C1V și 
talon. Baia de Criș, tel. 
165.

(6878)
• Vând Urgent Trabant 

601 L, electronic, 1988, 
5 600 000, negociabil In
formații Clopotiva, nr. 80.

(6255)
• Vând Renault 19,

1989, str. V. Babcș, nr, 
39. (7091)

• Vând casă, anexe, 
curte și grădină alăturată, 
în I’estișul Mare, nr. 319. 
Posibilități racordare ime
diată, gaz, apă. Tnforma-

• *•<•*•*•*•'•*

• MIERCURI, 30 IULIE 1997

Vulcan, miner la explo.i 
tarea minieră d n locali ■ 
tate, se îndrepta câtie 
casă. Drumul spre casă 
trecea printr-un teren vi
ran. Acolo îl pândeau 
furii. L-au deposedat prin 
violență de acte și biju
terii în valoare de 1,3 
milioane lei. Fapta a 
reclamat-o la Poliție abia 
a doua zi. Nu l-a trebuit 
prea mult timp echipei 
operative a Poliției să dea 
de urma tâlharilor. Ei 
se numesc Vas Tamaș, de 
28 de ani, Grîstina Ka- 
iamisoy, de 24 de ani, 
ambii cu antecedente pe
nale, un fel de tusa cu 
junghiul. Li s-au alăturat 
în săvârșirea tâlhăriei mi
nora V.F., de 17 ani, șl 
Elisabeta Fodor, de 21 de 
ani. Trei femei si tin 
bărbat. Curios, nu ? S-au 
dedat fetele în stil marc 
la fărădelegi. Au fost 
arestați.

AU FOST 
„ÎNCALȚAȚl-

O patrulă de ordine 
publică își făcea rondul 
pe străzile Vulcanului. 
Era pe la 4 dimineața și 
trei flăcăi, nu prea aveau

ții Ia tel. 227536, 226388 
sau în Pestișul Mare, 240. 
l’rcț negociabil.

(7096)
• Vând tărâțe. Deva, 

str. Cetății, nr. 25. Tel. 
612268.

(7591)
• Vând mașină Subaru, 

1988. tel. 633229, zilnic 
după ora 22.

(186247)
—♦—♦ — ♦—♦—*—♦—*_* —*—

• Vând două apar 
tamente, a două ca 
mere fiecare, zonă 
ultracentrală, Deva, 
cu posibilități de eu 
plare și multiple fo 
losințe (locuință, sediu 
firmă etc.). Telefon 
230031, orele 8—16.

(7023)

• Vând apartament 4 
camere, etaj 2, imbunâ 
lățiri, boxă, garaj, Mă 
răști. Tel. 218225, 215729.

(7005)
• Vând apartament două 

camere ultracentral. Tel. 
224951, după ora 16.

(707) 
PIERDERI

• Pierdut act vamal din 
data de 18. 11. 1995, pen
tru autoturism Dacia 
1310, cu nr. Z 04752, eli
berat de Vama Nădlac, pe 
numele Bulcu Daniela 
Fioara. )Se declară nul.

(7078)
ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 
două camere, Deva, ultra
central, nemobilat, 160 
DM, plus cheltuieli. Tel. 
056/205251.

(6432)
• Ofer spre închiriere 

spațiu corespunzător nu
mai pentru depozit sau 
activități industrie ușoa
ră Informații tel. 660936.

(7081) 
DIVERSE

• SG DANIEI. SSEN 
Inex Trans SRL, cu se-
• *•*•*•*•*•»
somn. Sa să aibă o 
ocupație plecaseră la 
„descălțat" de mașini, 
Așa i-a surprins patrula. 
Remus Varga are 21 de 
ani, și era muncitor la 
mina Bărbă,teni. Florin 
Viorel, de aceeași vârstă, 
era muncitor la mina 
Lupeni, ca și Stelian Pie- 
trosel, de 18 ani. Cau

Răutate
Când nu ai bani sufi- 

cienți să investești în 
ceva anume, bruma de 
agoniseală încerci s-o 
depui într-o bancă, din 
multele existente la ora 
actuală, sau la S.E.C. Și 
parcă este un făcut, G9 
aproape peste tot unde 
este vorba de servicii pen
tru populație, să te iz
bești de impolitețea unor 
persoane, contrar ' vechiu
lui dicton „Clientul nostru, 
stăpânul nostru".

Sesizarea de față se 
referă la atitudinea unei 
doamne casiere de la 
Bancorex — Filiala De
va, ghișeul plăți, din data 
de vineri, 25 iulie a<. 
Concret, lucrurile se 
prezintă astfel: depui do
cumentele Ta ghișeu, care 
apoi sunt transmise Ia 
casierie. Uneori când 
ajungi- la casierie, actele 
încă nu au ajuns. De 

diul in Orăștic, strada 
Crișan, nr. 39, practică a- 
daosuri comerciale intre 
5 și 500 la sută.

(7367)
OFERTE 

DE SERVICII

• Doriți să devenit! 
broker ? Adrcsați-vă . 
Casei de brokeraj 
„Gelsor" din Deva, 
tel.' 212318. înscrieri 
până la data de 5. 
VIII. 1997.

(7579)

DECESE

• Cu adâncă dure
re în suflet soția Mo
nica, copiii Ițjlia și 
Mihai, părinții Sil
vestru ș Maria, fra
tele Petru anunță 
încetarea fulgerătoa
re din viață a scumpu
lui lor

CONSTANTIN 
MARCEL JIC 

in vârstă de 31 ani. 
Înmormântarea va avea 
Ioc astăzi, 30 iulie 
1997, ora 15, la Ci
mitirul Bejan. Dragul 
nostru nu te vom uita 
niciodotă.

(7103)

• Un ultim omagiu 
celui ce ne-a fost un 
bun coleg,
JIC CONSTANTIN 

MARCEL 
din partea Secției 
Termomecanică F. E. 
Mintia.

(186551)

• Colectivul Secției 
Prestări Construcții din 
cadrul RAGCL Deva 
este alături de familia 
Jic și transmite sin
cere condoleanțe.

(7101)

ciucurile furate au fost 
recuperate, iar pe ei l-a 
„încălțat" Poliția, ur
mând să-i prezinte par
chetului pentru emiterea 
mandatelor de arestare.

Rubrică realizată de 
ION CIOCLEI 

cu sprijinul IPJ 
Hunedoara

gratuită
data aceasta «ajunseseră 
înaintea noastră (erau 
două persoane) și așteptam 
să fim strigate. în loa 
sâ procedeze așa, dna 
casieră a cărei expresie 
era în ton cu vremea de 
afară, a luat receptorul 
și a întrebat telefonic 
colegele unde sunt per
soanele care urmau să în
caseze Danii. Am repli
cat că noi suntem și că 
ni sc părea firesc și lo
gic sâ ne fi întrebat pe 
noi, decât să dea tele
fon. Credem că, in-kfe- 
rent de starea pT-sonală, 
amabilitatea ar trebui să 
fie, dincolo de profesio
nalism, trăsătura defi
nitorie a salariatului pu
blic, ceea ce, din păcate, 
la noi nu se prea în
tâmplă. Probabil va veni 
odată cu privatizarea rea
lă, inclusiy a băncilor.

Sunteți de acord cu noi, 
domnule director? (M.E.T.).

DE LA GEOAGIU BĂI

Joi, in direct la Radio timișoara7 ,
Joi, între orele 9 și 10, 

Radio Timișoara realizea
ză o emisiune în direct, 
sub genericul „Matinal de 
vacanță", din stațiunea 
balneoclimaterică Geoa- 
giu - Băi. Realizatorul 
Marius Pentelescu a in
vitat la această emisiune 
pe directorul stațiunii

DESPRE DATORIILE LA BUGETUL
DE ASIGURĂRI SOCIALE

Domnia și prostia la 
ora adevărului!

Dintr-o discuție re
centă pe care am avut-o 
cu dl Octavian Băf'erc”. 
director general la DMPS 
Hunedoara — Deva, am 
reținut că, în prezent, da
toriile agenților econo
mici Ia bugetul de asi
gurări sociale se ridică 
la circa 700 de miliarde 
de lei. Din acest total 
650 — 660 de miliarde
însumează primii trei de
bitori : RĂH Petroșani, 
cu circa 460 de miliarde 
de lei, Siderurgica Hu
nedoara, cu 140 de mi
liarde și RAC Deva, un
deva pe la 60 ■ du mi
liarde de lei.

Deși în plan legislativ 
au apărut Ordonanța nr. 
11 și apoi Normele Meto
dologice de aplicare a 
acesteia privind creanțe
le la bugetul asigurări
lor sociale, executarea 
silită a datornicilor pare 
să fie un l"cru greu de 
realizat. Puținii bani pe 
care-i au unitățile în 
cont, dacă vor fi luați 
silit, oonduc ' spre închi
derea acestora. în ace
lași dialog pe care l-am 
avui, cu directorul ge
neral al DMPS, domnia 
sa ne-a precizat, i’rintr? 
altele: „Să fiu sincer, eu 
nu cred că vor fi recu
perate aceste datorii. Pro
blema poate rezolva

j CURSUL VALUTAR I
| 29 IULIE 4997 J

• 1 dolar SUA — 7210 lei .• 1 marcă germană — 3911 lei 1• 100 yeni japonezi — 6154 lei• 1 liră sterlină — 11814 lei• 1 franc elvețian — 4779 lei i• 1 franc francez — 1169 lei |• 100 lire italiene — 401 Iei |
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tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă I 
_ nu implică obligativitatea utilizării cursurilor In I 
I tranzacții efective’de schimb valutar șl înregistrări I
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CUVÂNTULUI LIBER
I’OȘTĂ RUBRICII

Stimate die Nicolae Ve- 
sa din Dupăpiatră — Tar- 
nița (comuna Buceș), am 
parcurs cu atenție -ânduri- 
Ie expediate ziarului nos
tru și v-am înțeles per
fect necazurile. Problema 
dv este însă de competen
ța justiției. Adresațl-vă, 

Geoagiu Bai, dl Nicolae 
Câtăniciu, alți investitori 
privați, autori lâțile lo
cale. Cei ce doresc să 
pună întrebări și să pri
mească răspunsuri în ca
drul emisiunii, pot face 
acest lucru, între orele 
9 și 10, apelând la nr. 
de telefon 648124. Vă 
așteptăm. (N.T.).

numai la nivel guverna 
mental. Se știe foarte 
bine că nu există lichidi
tăți, iar din acest motiv, 
agenții economici au bani 
numai pentru a-și asigura 
plata salariilor.

Datoriile mari la bug< 
tul asigurărilor „ sociali 
care se acumulează pi 
zi ce trece vor conduce, 
cu siguranță, la o situa
ție fără precedent. Para
doxul este că aceste da
torii sunt cumulate, cu 
Câteva excepții, de uni
tățile care primesc sub
venții de la stat. Nu 
ne-am propus să aducem 
în discuție, deocamdată, 
nivelul unor categorii de 
personal din cadrul acestor 
unități, care belferesc din 
banii publici, care și-au 
stabilit în cârdășie cu o 
parte din sindicate prime 
și favoruri, cu orice oca
zie — de Paști, de Zitia... 
de... murături, de Ciă 
ciun și Anul Nou, • do 
vacanță și multe, multe 
altele, dar care datorează 
bugetului asigurărilor so
ciale sume enorme. S; 
amintim doar că domn 
și prostia trebuie, totuși, 
plătite cândva. Păcat că 
vor plăti cei care nu au 
nici o vină, a.lică, c;:i care 
vor urma

CORNEL I’OENAR

CZJ

deci, organelor de justiție 
ierarhic superioare, jude
cătoriei.

Dacă, așa cum ne scrieți, 
intenționați să vă plângeți 
ministerului, adresa acestu
ia este următoarea: Minis
terul Justiției, Bulevardul 
Regina Elisabeta, nr. 33, 
Sector V — București.
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