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SCHIMBAREA LA 
FATA A 

MÂNTUITORULUI^ CUVÂNTUL
k

în această zi. Sfânta 
noastră biserică a rân
duit să prăznuiască mi
nunea schimbării la 
față a Mântuitorului, ce 
ocupă un loc aparte în 
-șirul de minuni care-i 
dovedesc dumnezeirea.

La schimbarea la fată- 
dumnezeirea s-a arătat 
In strălucirea nemărgi
nită- încât înșiși apos
tolii nu au putut-o privi 
în toată măreția ei.

Mântuitorul a chemat 
cu sine pe cei trei a- 
postoli: pe Petru, pe loan, 
pe Iacob ca să se roage 
și mergând în Galileia 
s-au urcat pe muntele 
Tabarului

Ajunși pe vârful mun- 
a 

Și
Iisus 

roage 
urmat pil 
se ruga, 

■ s-a schimbat la față îna
intea lor și s-a 
chipul feței Sale lumi 
nos ca soarele și 
mintele Sale albe 
pada. Si deodată au vă 
aut stând pe nor 
bărbați înconjurați 
aura cerească, unul de-a 
dreapta Mântuitorului și 
altul de-a stânga. Aceștia 
erau marii proroci Moisc 
și Tlie- prin aceasta Mân
tuitorul a vrut să arate 
ucenicilor Săi că El nu 
este nici Tlie. nici Moise, 
ci este Dumnezeu lui 
Moise și II ie. El este 
Dumnezeul prorocilor.

Mărturia divinității 
lui Iisus este întărită în 
această minune încă de 
un 
p:i

apostoli, un nor luminos 
se coboară și învăluie pe 
Domnul Hristos și 
nor se aude un 
-.Acesta este Fiul 
cel iubit, întru care 
am voit, pe acesta 
ascultați." (Mat. 7, . T).

Acest glas ‘ “ 
ceresc este 
solemnă 
lui Iisus.

Lumina 
bar, care 
față pe a 
izvora din fața lui, 
din interiorul 
era lumina din 
cea măreață a Sfintei 
Treimi. Lumina cea din 
Tabar nu a venit din 
afară ca să-L lumineze 
pe El, ci izvora dină
untru și radia în afară- 
căci Ei este izvorul lu
minii celei veșnice și ne-« 
mărginite. Minunea de pe> 
Tabar este „amara trăi-î 
rii sufletului nostru c 
Divinitatea".

Toate trăirile duhov 
nicești ale sfinților n 
sunt decât niște raze ale 
strălucirii de pe Tabar.

Iisus Hristos s-a schim
bat la față și 
a schimba și fața 
telor noastre. Nu 
vom putea mântui 
mai intâi nu ne

din 
glas: 
meu 
bine 
să-L IIBER

a

al Tatălui 
confirmarea 
dumnezeirii

cea de pe 
lumina

Iui Iisus,

Ta
la, jt 
nu ‘.J 
ci > 

Lui căci j 
lumina i
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doi 
de

fapt excepțional, 
trezirea celor

Dti- 
trei

veș- 
ca ză-

h

• — De ee 
suprafață din

— Ca să ia

tclui- Domnul 
început să se 
apostolii i-au 
da. Pe când

unu p& Zi

✓ • i n'>\

s
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• Programul turului D ■ 

vizii-i H, seria a Il-a- edi
ția ’97—’98.

4

pentru 5 
sufle- J 

ne ț 
dacă 
vom J 

îndrepta aici pe pământ, <[ 
adică nu ne vom schim- 5> 
ba viața- faptele și cu- j! 
getele mTnții și ale i- «î 
nimii. Să ne facem fii 5» 
ai luminii, ai nădejdii, j! 
fiii credincioși ai Bise-■!' 
ricii, ai dragostei, ai lui J 
Dumnezeu

Pr. IX. l.O. RUDEANU

submarim-le albaneze ies I; 
două in două minute?
aer vâslașii...

Vremea va fi in ge
neral frumoasă, 
instabilă la deal 
munte unde cerul 
prezenta înnourări 
pâ — amiază și se 
semnala pe 
averse de ploaie 
descărcări electrice.

Vântul va sufla slab 
la moderat. Tempera
turile minime vor os
cila intre 12—17 grade 
C, iar cele maxime în
tre 25—30 grade 
(Lucian Nistor)

PAGINI

,v.=.

Președintele Romanici, Emil 
autografe pe cartea — document 
sau Lupeni '77 — Lupeni ’97“> i 
Iii de. la „Matinal" Petroșani.

Constantinescib 
l „După 20 de 
realizată de ziariș-

500 DE MILIOANE DE LEI
Valea Ji- 
să aniver-

Minerii din 
ului au ținut 
seze, la începutul acestei 
luni, două decenii de la 
greva din 1—3 august 1977 

Lupeni. Pentru p- 
ceastă manifestare’ Gu
vernul a alocat suma de 
500 de milioane de lei, 
bani folosiți pentru pr.--

festi- 
vizitei Șe- 

i marele 
pentru

gătirea momentelor 
ve, inclusiv a - 
fului statului în 
bazin carbonifer, 
celelalte acțiuni organizat^- 
ca și pentru stimularea 
celor care au avut de su
ferit pentru faptul de a 
fi organizat greva de ai 
cum 20 de ani

COLOCVIU ANIVERSAR
Jiului, Cluj. București. 
Unii au apreciat eveni
mentele de la Lupeni din 
t—3 august 1977 ca fiind 
prima mișcaro anticomu
nistă din România, alții 
au mers ' mai departe 
categorisind-o ca fjjind 
întâia din lagărul socialist. 
Chiar așa să fie.

Vineri după — amiază, 
1 august a.c., la Primăria 
din Petroșani a avut loc 
un colocviu aniversar in
titulat ,-20 de ani de la 
prima mișcare anticomu
nistă din România". Au 
prezentat expuneri istorici, 
'literali, ziariști- din Val-n

DIPLOME, INSIGNE, BANI
Organizarea manifestă

rilor prilejuite de aniver
sarea celor două decenii 
de la greva minerilor do 
la Luoeni din 1—3 august 
1977 a avut și câteva 
imperfecțiuni. Una a fost 
în legătură cu acreditarea 
ziariștilor și distribuirea 
bonurilor da masă. Alta 
a fost cea de programare 
a locului și orei de des
fășurare a ceremoniei de 
decernare a diplomelor de 
merit, plachetelor și in
signelor comemorative

principalilor organizatori 
ai grevei din 1977. 1‘ână 
la urmă s-a desfășurat la 
Primăria din Lupeni, unde 
au fost recompensați mo
rii și material 7 din cei 
11 numiți capi ai grevei; 
Pe lângă distincțiile mo
rale- . ci au primit și câte 
509 000 de lei de persoană, 
urmând ca restul dc bani, 
până la 5 milioane de 
lei, să-l primească în zi- 
lele următoare — nc-a. 
spus un oficial.

ușor
Și 

va 
du- 
vor 

alocuri 
și

distanțaPrefectul județului Hunedoara, Pompiliu Budulan, mărește 
dintre șeful statului. Emil ConStantincscu, și președintele Partidului România 
Mare, Corneliu Vadim Tudor.

„TOTUȘI
Poetul Adrian Păunescu 

a răspuns cu plăcere in
vitației lui Romeo “ 
Ijderul sindicatului 
de la Paroșeni, 
veni cu cenaclul 
iubirea" la sărbătorirea 
-.Zilei minerului*. în scara 
de sâmbătă, 2 august 
a.c., după consumarea în
tâlnirii președintelui țării 
cu reprezentanți ai socie
tății civile din Valea Ji
ului, în sala mare a Capei

IUBIREA'*

Beja- 
minier 
de a 

„Totuși

de Cultură din Petroșani- 
tot acolo, Cenaclul „To
tuși iubirea", cu Adrian- 
Păunescu la pupitru, 
delectat pe spectatori 
un agreabil program 
tist ic.

i-a 
cu 
a:-

Grupaj realizat de 
DUMITRU GIIEONEA- 

ION CIOCLEI 
loto; PAVEL LAZ A
— -- ■" - .————~, 

(Continuare în pag. a-*2-a)

CURSUL VALUTAR j
leii

9 lei. 
i7 Ici |

lei 
lei 
lei

7131 
3978 
fi’70
121tllei
1859 
1179

107 
au la bază

5 AUGUST 
dolar SUA 
marcă germană 
yeni japonezi 
liră sterlină 
franc elvețian 
franc francez 
lire italiene

Cursurile insluse in această listă 
cot ații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta IIstă | 
nu Implică obligativitatea utilizării cursurilor Ini 
tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări I

I
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MEMORIA CUPEI
• Președintele e spiritual. 

Cu toată ploaia insistentă 
care cădea peste mulțimea 
adunată la istorica Poartă 
nr. 2 a minei Lupeni, vor
bind acestei mulțimi despre 
prezent, trecut și viitor în 
eroicul oraș minier- în 
întreaga Vale a Jiului, 
președintele Emil Constan 
tinescu a adăugat: „Ațâți 
copii frumoși și- chiar fete 
frumoase câte am văzut 
la Lupeni n-am mai văzut 
nicăieri în țară-*. Spiritual 
președintele nostru

• „Ridică-mă, tată- pe 
umeri”. Impărțim umbrela 
cu un lupenar. De fapt el 
o împarte cu noi.Puștiul 
de lângă el ii zice la un 
moment dat; -.Tată, ri
dică-mă pe umeri să-1 
văd și eu”. „Lasă că-1 
vezi la televizor-* îi răs
punde tatăl. Puștiul a- 
pleacă mofluz capul. M» 
uit la copil, mă uit la 
tată. Cam pirpiriu tatăl 
Cel mic- destul de înd» 
sat. Cum să-l mai țină 
pe umeri?

• Jena. Ne mutam pos 
tul de obseivație intre 
alți oameni. In dreapta, 
tot un tătic cu fiul său 
E mărișor băiatul. Tăti
cul are sămânță de vorcâ. 
Preșec intele vorbește. Spu
ne că știe că oamenii o duc 
greu „Zi-i și de corup
ție!** — îngână cu sonorul 
mare tăticul cu sămânță 
de contradicție -,Taci ta
tă!** — îl roagă puști 
Pr. ședințele spune < espre 
restructurarea mineritului

„Zi-i șj de corupție” — 
mormăie din nou tăticul. 
,-Tacl tată!” ÎI imploră, 
șoptit, copilul. Președin
tele ajunge și la corupție. 
,Zi-i de corupție!” — se 
rostește, iarăși, cu sonor 
mare, omul. Puștiul îl 
lasă de mână și se mută 
mai departe.

• Monolog. Vecinul din 
stânga, după față, pare 
a fi pensionar. Miner nu 
poate să fi fost. Pensio
narii de front au altă fată- 
mai pământie, mai trudită. 
„Altădată nu se punea 
problema unde o să lu
crezi” — încearcă el o 
conversație. Simt nota de 
frustrare personală și nu 
cuplez. Mai încearcă o dată, 
de data asta cu casele. 
Iar nu cuplez. Omul își 
mută cuibul în altă parte.

• Economia de piață sub 
streașină. Ne-am trezit 
vecini aciuiați de ploaie 
sub streașină cam mică a 
Primăriei din Petroșani. 
„Mai am câtva de lucrat 
și-i salut**. Mă uit la fi
gura lui. Nu pare trecut 
de 40. ,-Da unde lucrați?" 
„La mina Dâlja”. -,Și câți 
ani aveți de vorbiți de 
pensie”. ,-48. Nu mai e 
de stat. Ăștia închid mine
le”. „Nu mai e nevoie de 
atâta cărbune- pentru că 
nu mai e nevoie de atâta 
energie”. „Nu mai e ne
voie pe dracu. Ar cum
păra-o bulgarii, ungurii”, 
încerc să-i explic că și 
pi au excedent de enetgie 
electrică- beneficiind îna

intea noastră de centrale 
termonucleare. Face a le
hamite din mână.

O fi intrat la dialogul 
președintelui cu societatea

■k* ’

civilă de la Casa de cul
tură de peste drum? Pre
ședintele a dat acolo răs
punsul cel mai frâna la 
nedumeririle sale.

Tânărul lider sindical de la Mina Lupeni, Coste! 
Trandafir, poveștește cu patos despre greva orta
cilor săi din august 1977.
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Loviți tocmai în vul
nerabilitatea cea de toate 
zilele noastre fripte, de 
copita unui Occident a- 
parent cumsecade. im
parțial, de fapt crunt de 
nemilos și prohodiți în 
ifalseturile saxofonului 
billclintonist, drept răz
bunare o pornirăm către

ano — pontic, fiindcă el ț 
mai poate aștepta, e» 
mai important chiar de-■ 
cât marea vizită a lui j 
Clinton și istorica sa re- | 
ferire la sportiva Anuța | 
Cătuna, deși aceasta este f 
încă o dovadă a intere-1 
sulul major de care se » 
bucură sportul românesc l

A lucra in limba
japoneza

1J1

I

est. Spre țâra în care, 
după cum rezultă din 
mass-media- poporenii se 
revoltă că nu s-a inven
tat ziua de 27 de ore și 
săptămâna de 9 zile lu
crătoare. Vizita. după 
cum rezultă, a fost un 
triumf- 
llrante 
pentru unii care 
cred că binele 
doar Occident 
mește. Nuuuu! Japonezii 

între altele, sunt 
să fabrice oțel 

tranzistoare din 
cireș- și antene 
satelit dintr-o 
ikebană- vor 

aici, pentru că iu- 
mioritice 

pentru 
milioane

Vizita.
i,

promisiunile de
și amuțitoare 

mai 
nostru 
se nu-

care, 
în stare 
vidia și 
flori de 
pentru 
simplă 
veni 
besc plaiurile 
și vor investi 
moment multe 
de respecte pentru popo
rul român erou decem
brist și prieten- Deocam
dată. Dar e super! A fi 
respectat de niponi e 
mai important decât 
votarea legii investito
rului carpato — d-rnubi-

:• 
r 
I *
l
î 
r » 

dclccti re... Dar vorbeam î 
despre jap nezi-.- Din f 

clerici, e impăraun A-♦ 
kihito nu și-a amintit» 
nici un citat din litera- L 
tu î-a 
se auzise ceva - 
ducea a curentul 
inventat de Tristan Tzara- * 
ceea ce, în 
eere liberă și convena
bilă din japoneză- putea î 
să însemne altceva, a- i 
dită o invazie a capita-1 
lului nipon în economia y 
românească- Mai rămâne ♦ 
doar să-i stabilească pc ( 
cei vreo 15 milioane de I. 
niponi care să 
să muncim în 
poneză...

în familia președintelui 
omenirii.- Ca să nu 
mai pomenim de bihlio- 
teca acestuia înțesată 
de cărți și autori 
mâni, irc'usiv 
Ionesc > din i 
creație fv'llary 
citesc zd.n c cu

a
Șj

ro- 
Lueen 
cărui 

Bill 
mare

i română, deși parcă F 
auzise ceva care a- f 

dada *

tradu- 1

DUMITRU

ne învețe I 
limba ja-**
hurudaÎ

• l
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(AFLAia Ui LA POLITIE

TATA ȘI FIU — LA CUȚITE
Gheorghe Pravai, fiul 

și Gheorghe Pravai — 
tatăl au băut cot la cot- 
unde le-a căzut bine prin 
Simeria, pentru că amân 
doi sunt simerieni.

Ce se va fi petrecut 
între tată și fiu, încă nu 
este legal stabilit. Cert 
este că tatăl si-a lovit țiul 
cu cuțitul. în zona gâtului. 
S-a întâmplat în 31 iulie-

N-AU FURAT .,DECAT“ ALUMINIU
7n noaptea de 27/28 iu

lie a.c., Ered' Carol (de 29 
ani). Lăcătm Olirm iu (4S 
de anii șt Far^a- Marian 
(de 18 ani), toți 're, din 
Hunedoara, și-an fixat ca 
țintă pentru a se tabo-a'i 
Incinta SC <5;derurPica SA 
Hunedoara. De aici ei au 
sustras n-ci ma- mul, nici 
mai puțin. decâ' părți 
componente d-n ilumtnh' 

în jurul orei 22. In pre
zent Gheorghe Pravai — 
fiul se află internat în 
Spitalul județean din De
va, cu diagnosticul „Plagă 
înjunghiată cervicală pa- 
ramediană stânga- cu in- 
teresare traheală 4 și 5”. 
Concluziile medicului le
gist n-au fost încă for 
mulate 

de la instalația de măsu
ră ți control pentru de
bitele de aer, gaz și pre
siune. ce deservește 7 
cuptoare aflate in exploa
tare. Pentru fapta lor și 
preiudiciul cauzat socie
tății (cea. 20 milioane de 
lei), cei trei urmau a fi 
prezentați organelor de 
parchet cu propunerea de 
arestare.
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!

C TVR1 )
i 6,00 România: ora 6 fix!; 

9,00 TVR Cluj-N.; 10,05 
) TVR lași; 11,00 TVR Timi 
ișoara; 12,05 Sensul tran

ziției (r); 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șeicul

l (r); 15,00 D.a.; 15,30 Eco- 
l turism; 16,00 Pro Patria;
I 17,05 Specialitatea casei 
.’ (s); 17,35 Mag. sportiv;
1 18,00 Tele — estival Ca •
l mei Planet; 19,00 Sunset 
■ Beach (s); 20,00 Jurnal; 
J 21,00 Mândrie și prejude- 
1 cată (s); 22,00 în flagrant;

1
 23,00 Canary Wharf (s);

23,30 Jurnal; 23,50 Cui 
tura în lume;

QvrID
7,00 Documentar TV; 

ț 8,30 Canary Wharf (r); 
l 9,00 Savannah (r); 10,00

Medicina pentru toți (r);
10.30 National Geogra
phic (do/r); 11,30 Sunset 
Beach (r); 12,30 In căuta
rea trecutului: Cântecul 
Nibelungilor; 13,30 Em. 
în Ib. maghiară; 14,30 Ce 
bine e acasă! (s); 15,10
Știri bancare și bursiere;
15.30 D.a.; 16,00 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul 
(s); 18,00 Puterea, pasi
unea (s); 19,05 Atletism. 
CM de la Atena (d); 20.15 
CIA Obiectiv: Alexa (f);
21.30 Adevărata poveste a 
lui Antonin Artaud (do); 
22,00 Jurnal; 22,10 Atle
tism (rex.); 22,30 Credo;
23.30 Cu cărțile pe față;

(ANTENA 1]
6,30 Tele — Dimineața; 

9,00 Dosarele Antenei 1 
fr); 9,50 Viața în trei (s);
10.30 Iluzii (r); 11,20 Ma
trix (r); 12,10 Extrate
reștri în familie (r); 12.35 
Medalion; 13,10 Model

Academy (s); 14,00 Știri; 
14,20 Lumină călăuzitoare 
(s); 15,10 Viață dublă (s); 
16,10 Madison (s); 16,50
Iluzii (s); 17,40 Totul de
spre Guvern; 18,20 D.a.; 
18,45 Telerebus; 19,20 
Știri; 19,30 Alondra (s);
20,30 Observator; 21.30 
Magistratul (f.p.J; 23,15
Știri; 23,25 Homer și Ed 
die (dramă); 1,15 Kassan- 
dra (s).

(PRO - TV)
7,00 Ora /, bună dinii 

neața!; 9,00 Sport la mi
nut; 9,15 MASH (s); 9,45 
Tânăr și neliniștit (r); 10,30 
Șoapte de iubire (r); 11,15 
Capcana timpului (s); 12,00 
Film serial; 12,55 Știri; 
13,00 Am întâlnit și ro 
mâni fericiți; 13,30 Lecția 
americană; 14,00 Genera
ția PRO; 14,30 D.a.; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr
și neliniștit (s); 16,45
Șoapte de iubire (s); 17,30

Război în viitor (s), 18,15 
Spart la minut; 18.30' Șiiri; 
18,35 Cine este șeful? ,s); 
19,00 Știi și câștigi- ies);
19,30 Știri; 20,00 Sispi- 
ciun^a (f.a.); 21,5: yi;ri;
22,00 Fam. Bundy (s); 22.30 
Viața ca în filme (s); z3 00 
Știri; 23,30 La limita im
posibilului (s);

(pEVASATtO
7,00 Dulce ispită (s); 

8,00 Desene; 8,30 Ou -nul 
vorbește; 9,00 Manioc 
mansion; 9,30 Farmacia de 
gardă; 10,00 Tiks ff). 11,30 
Forța conducătoare (f); 
13,00 Videotext; 17.00 Dulce 
ispită; 18,00 Desene ani 
mate; 18,30 Deșertul «or
bește (doc.); 19,00 Maniac 
mansion; 19,30 Farmacia 
de gardă; 20,00 A ooy 
called Hate (f); <.1.30
Brenda star (f); 23,00 Psi
hoza în iubire (?■ 0,15
Serial erotic; 1,15 Video
text.
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IAzi, etapă in
DIVIZIA A

Doar etapa I s-a des- \ 
fășurat sâmbătă și du-I 
minicfi In Divizia A și ’ 
lată că azi are loc pri- 1 
ma etapă intermediară, \ 
Se anunță câteva me- i 
ciuri deosebit de atrac- ’ 
tive : Dinamo — Rapid, 1 
FC Argeș — Univers!- l 
tatea Craiova, Ceahlăul ’ 
«— Steaua și chiar Spor- J 
tul — FC Național și ( 
Gloria Bistrița — Oțe- l 
Iul Galați. Celelalte în- ’ 
tâlnlri de azi sunt: \ 
„U" Cluj — Jiul, Fa-4 
rul — CSM Reșița, Pe- ) 
trolul — FCM Bacău, ) 
F C Dâmbovița — Fo- i 
res'a Fălticeni. i

Derby-ul acestei eta- ' 
pe este considerat, pe ) 
bună dreptate, meciul t 
Dinamo — Rapid, ce ’ 
va constitui un examen ' 
serios pentru antreno- \ 
rii Hizc șl Lucescu și i 
elevii tor. Partida va fi ’ 
transmisă și la televl- ) 
ziune. (S.C.)

(

<
<

Fotbal pe micul ecran în 
luna august

Redacția Sport a TVR 
a făcut cunoscut pro
gramul viitoarelor trans
misii fotbalistice din Di
vizia A.

Azi, miercuri, in etapa 
a 2-a (intermediară), me
ciul Dinamo —- Răpii 
va fi transmis pe pro
gramul I, începând de 
la ora 16.

In etapa a treia (8 au
gust, ora 21,40), F.C. Na
țional — Gloria Bistrița, 
pe programul II; F.C.M. 
Bacău — Farul (9 au-

Campionatul de tineret — rezerve 
a început cu stângul 

lelalte rezultate din pri-* 
ma etapă: Steaua — „U"f 
Cluj 1—0; Foresta Fălti f 
ceni — FC Argeș 1—2 ;» 
Univ. Craiova — Dina-1 
mo 5—0; FCM Bacău — l 
FC Dâmbovița 1—3; FC | 
Național — Farul 2—2;1 
Jiul — Gloria Bistrița » 
2—1- Rapid — Ceahlăul? 
4—0.’ (S.C.) I

Neregulile, 
tul din campionatul 
tineret rezerve 
trate In ediția 
continuă și acum, 
prima etapă, Oțelul Ga
lați — Sportul și CSM 
Reșița — Petrolul nu 
s-au disputat fiindcă 
oaspeții au sosit cu În
târziere la stadioane șl 
au pierdut cu 3—0. Ce- 

anonima- 
de 

Snregis- 
trecută 

în

gust, ora 16), pe progra^ 
mul I.

In etapa a IV-a (221 
august, ora 18): Petro-1 
Iul — Univ. Craiova, pe * 
programul II; Steaua — f 
Oțelul Galați (23 august,* 
ora 16), pe programul I. ♦

In etapa a V-a: Ra- 1 
pid — Petrolul (30 au*L 
gust, rezumat, in emisiu- • 
nea „Arena AS"); F.C. | 
Național — Steaua (311 
august, ora 15,30), pe pro- » 
gramul I. *

‘ DIVIZIA A

| Loturile echipelor pretendente 
j la un loc pe podium

Pentru toți cel care ur
măresc cu interes des- 

Ifășurarea campionatului 
de fotbal Divizia A, edi- 

Iția ’97—’98 și suporterii 
echipelor pretendente la 

Iun loc pe podium, re
dăm loturile acestor for- 

I mâții:
STEAUA: Antrenor 

| principal Mihai Stoichiță. 
i< Gherasim, Nae, Ritli 

(portari), Baciu, Csik, 
I Matei, Miu, Mozacu, Nagy,

Răchită, Reghecampf, 
Linkar, Militaru, Mun- 

I teanu. Răducan, I. Rota- 
iB riu, Șerban, Ciocoiu, Hrib, 

Lăcătuș, Luca, Roșu.
- F.C. NAȚIONAL: An- 
I trenor principal Florin 
Illalagian. Dinu, Pap — 

Deac, Ștefănescu (por- 
Itari), Ciobotariu, Ganea, 

Petre Marin, Necula, Ti-
■ nel Petre. Zburlea, Vo- 
I chin, Andreescu, Cara- 
g baș, Coman, Coroian, Ll- 
P țâ, Pigulea, Pârlog, Ilie 

Stan, Vase, Albeanu, Du
nă, Radu Niculescu, Ma
rian Savu.

OȚELUL GALAȚI: An
trenor principal Vasile 
Simionaș. Arcanu, Bă- 
dan. Bordeianu (portari), 
Arhire, Balint, Bosân- 
ceanu, Brăteanu, Hara- 
ga, Gigi Ion, Pelin, To
fan, Males, Muha, Spi
rea, Ad. Stan, Vali Ște
fan, Viorel Tănase, Vio
rel Ion, Pânzaru, Stan- 
ciu, State.

DINAMO: Antrenor
principal Viorel Ilizo. 
Prunea, Munteanu, Tu
dor (portari), Bătrânu, 
Contra, L. Cotora, Leo 
Grozavu, Macavei. Mere, 
Utfinncant, Codrea, Flo- 
rea, Hâldan, FI. Ionescu, 
Florentin Petre, Eugen 
Rednic, Mihai Tararache, 
Baban, Iulian Chiriță, 
Cula, Mihalcea, C-tin 
Nicolae, Pitu, Ivan.

UFC RAPID: Antre

nor principal Mircea 
Lucescu. Blid, Bratu, Lo- 
bonț (portari), Dulca, 
leneși. Lucian Mohora, 
D. Nanu, Mircea Rednic, 
Stanciu, Vameșu, Bolo- 
han, Bugeanu, Bundea, 
Butoiu, Iftodi, Dănuț 
Lupu, Marinescu, Pancu, 
Cezar Zamfir, Andone, 
Cătălin Popa, Șumudică, 
Târțău.

UNIVERSITATEA CRA
IOVA: Antrenor prin
cipal Nicolae Zamfir. 
David, Vodă, Tiberiu 
Lung (portari). E. Con- 
stantinescu, Grăciunes- 
cu, Curt, Iordache, Năs- 
tasie, Nicola, Naicu, Stoi- 
can, Vancea, Bălace, 
Cristescu.' Frăsineanu, Io- 
nuț Luțu, Pistrițu, Ga
briel Popescu, Marius 
Sava. Romeo Stancu, Su- 
ciu, Trică, Bula, Florin 
Cârstea, Ungur, Vrăji
toarea.

I

I 
f
1
f

Programul
ETAPA 1 (sâmbătă, 9 august)

A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Cluj 
Olimpia Satu Mare — Gloria Reșița 
U.T. Arad — F.C. Inter Sibiu 
Dacia Pitești — Minerul Motru
F.C. Maramureș — Gaz Metan Mediaș
Vega Deva — Unirea Dej 
Electroputere Craiova — Corvinul Hunedoara - 
ARO C-lung Muscel — Poli. Timișoara
U.M. Timișoara — F.C. Apullum A. Iulia 

ETAPA A 2-A (sâmbătă, 16 august) 
C.F.R.. Cluj — Olimpia Satu Mare
Gloria Reșița — U.T. Arad •
F.C. Inter Sibiu — Dacia Pitești -
Minerul Motru — Vega Deva -
Gaz Metan Mediaș — Electroputere
Unirea Dej — F.C. Maramureș *
Corvinul Huned. — ARO C'lung M. 
Politehnica Tim. — U.M. Timișoara
F.C. Apullum — A.S-A. Tg. Mureș -

ETAPA A 3-A (sâmbătă, 23 august)
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Tim. —
Olimpia Satu Mare — F.C. Apullum •
U.T. Arad — C.F.R. Cluj
F.C. Maramureș — Minerul Motru —
Vega Deva — Dacia Pitești —
Electroputere — Unirea Dej —
ARO C-lung M. — Gaz Metan Mediaș . -
U.M. Timișoara — Corvinul Huned. —
Gloria Reșița — F.C. Inter Sibiu —

ETAPA A 4-A (sâmbătă, 30 august)
Dacia Pitești — F.C. Maramureș —
C.F.R. Cluj — Gloria Reșița —
F.C. Inter Sibiu — Vega Deva —
Minerul Motru — Electroputere ““
Gaz Metan — U.M. Timișoara —
Unirea Dej — ARO C-lung. Muscel —
Corvinul Iluned. — A.S.A. Tg. Mureș —
Politehnica Tim. — Olimpia Satu Mare —
F.C, Apullum — U.T. Arad —

ETAPA A 5-A (sâmbătă, 6 septembrie)
AJS.A. Tg. Mureș — Gaz Metan —
Olimpia Satu Mare — Corvinul Huned. — 
U.T. Arad — Poli. Timișoara —
F.C, Maramureș — Vega Deva —
Eloctroputere —- Dacia Pitești —
ARO C-lung — Minerul Motru —■
U.M. Timișoara — Unirea Dej —
C.F.R. Cluj — F.C. Inter Sibiu -
Gloria Reșița — F.C. Apullum A. Iulia —

ETAPA A 6-A (sâmbătă, 13 septembrie) 
Dacia Pitești — ARO C-lung —
Vega Deva — Electroputere —
F.C. Inter Sibiu — F.C. Maramureș -<
Minerul Motru — U.M. Timișoara —
Gas Metan — Olimpia Satu Mara —■
Unirea Dej — A.SA. Tg, Mureș —

Diviziei B, seria a
Corvinul Huned. — U.T. Arad —-----
Poli. Timișoara — Gloria Reșița . - -
F.C. Apullum A. Iulia — C.F.R. Cluj -------

ETAPA A 7-A (sâmbătă, 20 septembrie) 
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Motru ■ ■ -
Olimpia Satu Mare — Unirea Dej ■ -■
U.T. Arad — Gaz Metan ■ - --
Electroputere — F.C. Maramureș — —
ARO C-lung — Vega Deva -------
U.M. Timișoara — Dacia Pitești ■ ■
C.F.R. Cluj — Poli. Timișoara -------
Gloria Reșița — Corvinul Huned. . —-
F.C. Apullum A. Iulia — F.C. Inter —

ETAPA A 8-A (sâmbătă, 27 septembrie) 
Dacia Pitești — AS.A. Tg. Mureș ——
F.C. Maramureș — ARO C-lung -■
Vega Deva —• UM. Timișoara -------
F.C. Inter Sibiu — Electroputere ———
Minerul Motru — Olimpia Satu Mare —-----
Gaz Metan — Gloria Reșița -------
Unirea Dej — U.T. Arad ———
Corvinul Hunedoara — C.F.R. Cluj -——
Poli. Timișoara —- F.C. Apullum A, Iulia ———-

ETAPA A 9-A (sâmbătă, 4 octombrie) 
A.S.A. Tg. Mureș — Vega Deva - ----
Olimpia Satu Mare — Dacia Pitești » — -
U.T. Arad — Minerul Motru -
ARO C-lung —- Electroputere ———
U.M. Timișoara — — F.C. Maramureș ———
C.F.R. Cluj — Gaz Metan Mediaș -------
Gloria Reșița — Unirea Dej ———
Poli. Timișoara — F.C. Inter Sibip —
F.C. Apullum A. Iulia — Corvinul Huned. -------

ETAPA A 10-A (sâmbătă, 11 octombrie) 
Dacia Pitești — U.T. Arad ———
F.C. Maramureș — A.S.A. Tg. Mureș —-----
Vega Deva — Olimpia Satu Mare — -
Electroputere —- U.M. Timișoara - ■ ■ —
F.C. Inter Sibiu —• ARO C-lung -■ ■—
Minerul Motru — Gloria Reșița — —
Gaz Metan — F.C. Apullum A. Iulia —-----
Unirea Dej — C.F.R. Cluj -------
Corvinul Huned. — Poli. Timișoara ——

ETAPA A 11-A (sâmbătă, 18 octombrie) 
A.S.A. Tg. Mureș — Electroputere ———
Olimpia Satu Mare — F.C. Maramureș ■ ■
U.T. Arad — Vega Deva -1 1 —
U.M. Timișoara — ARO C-lung ■
C.F.R. Cluj — Minerul Motru ■ — —
Gloria Reșița — Dacia Pitești ■ ■ ■
Corvinul Huned. — F.C. Inter Sibiu ■
Poli. Timișoara —• Gaz Metan -- —
F.C. Apullum A. Iulia — Unirea Dej - ■ ■ ■ -

ETAPA A 12-A (sâmbătă, 25 octombrie) 
Dacia Pitești — C.F.R. Cluj -------
F.C. Maramureș — U.T. Arad -......
Vega Deva — Gloria Reșița -------

ll-a, ediția 97—98 I 
I

I

Electroputere — Olimpia Satu Mare —
ARO C-lung — A.S.A. Tg. Mureș -
F.C. Inter Sibiu — U.M. Timișoara —
Minerul Motru — F.C. Apullum A. Iulia — 
Gaz Metan — Corvlnul Huned. —
Unirea Dej — Poli. Timișoara —

ETAPA A 13-A (sâmbătă, 1 noiembrie)
A.S.A. Tg. Mureș — U.M. Timișoara , —
Olimpia Satu Mare — ARO C-Iung —
U.T. Arad — Electroputere —
C.F.R. Cluj — Vega Deva —
Gloria Reșița — F.C. Maramureș —
Gaz Metan — F.C. Inter Sibiu —
Corvinul Huned. — Unirea Dej —
Poli. Timișoara — Minerul Motru —
F.C. Apullum A. Iulia — Dacia Pitești —

ETAPA A 14-A (sâmbătă, 8 noiembrie)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Inter Sibiu —
Dacia Pitești — Poli. Timișoara —
F.C. Maramureș — C.F.R. Cluj —
Vega Deva — F.C. Apullum A. Iulia —
Electroputere — Gloria Reșița —
ARO C iung — U?T. Arad —
U.M. Timișoara — Olimpia Satu Mare — 
Minerul Motru — Corvinul Iluned. —
Unirea Dej — Gaz Metan —

ETAPA A 15-A (sâmbătă, 15 noiembrie) 
Olimpia Satu Mare — A.S.A. Tg. Mureș — 
U.T. Arad — U.M. Timișoara —
C.F.R. Cluj — Electroputere —
Gloria Reșița — ARO C'lung —
F.C. Inter Sibiu — Unirea Dej —
Gaz Metan — Minerul Motru —
Corvinul Huned. — Dacia Pitești —
Poli. Timișoara — Vega Deva —
I .C. Apullum A. Iulia — F.C. Maramureș —

ETAPA a IC-A (sâmbătă, 22 noiembrie) 
A.S.A. Tg. Mureș — U.T. Arad —
Olimpia Satu Mare — F.C. Inter Sibiu —
Dacia Pitești — Gaz Metan —
F.C. Maramureș — Poli. Timișoara —
Vega Deva — Corvinul Huned. —
Electroputere —- F.C. Apullum A. Iulia —
ARO C lung — C.F.R. Cluj —
U.M. Timișoara — Gloria Reșița —
Minerul Motru — Unirea Dej —

ETAPA A 17-A (sâmbătă, 29 noiembrie) 
U.T. Arad — Olimpia Satu Mare —
C.F.R. Cluj — U.M. Timișoara —
Gloria Reșița — A.S.A. Tg. Mureș —
F.C. Inter Sibiu — Minerul Motru —
Gaz Metan — Vega Deva
Unirea Dej — Dacia Pitești —
Corvinul Huned. — F.C. Maramureș —
Poli. Timișoara — Electroputere —
F.C. Apullum A. Iulia — ARO C-lung —
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„La trecutu-ți mare, mare viitor ?“

al

—•<

în prezent atât 
fost sediu 
C.A.P.,

I♦

lI 
î
I

*

i

Urarea, făcută de 
minescu în cunoscuta 
poezie „Ce-ți doresc 
ție, dulce Românie", 
care am ales-o ca 
al paginii, pare să-și fi 
pierdut rostul în prezen
tul, dominat de incerti
tudini și sărăcie, pe ca- 
re-1 traversăm, să fi ră
mas o speranță mereu 
neîmplinită. Totuși mai 
poți întâlni în județ lo
curi în care ceva se mai

■ 
I 
I 
I 
I 
I

lntr-un timp scurt, ăe 
la 'sfârșitul verii lui 1995, 
ruinele Schitului Colț au 

"devenit biserica ce amin
tește de măreția ei de 
altădată. Monahul Daniel

A snera“ se conjuga la prezent
E-
sa
eu
pe

titlu

mișcă, în care respectul 
pentru trecutul nostru și 
monumentele care-1 măr
turisesc se face simțit.

Un asemenea loc este 
și comuna Rîu de Mori, 
țăreia in acest an i-a 
fost alocată, prin Muzeul 
Civilizației Dacice și Ro
mane Deva, o importantă 
sumă de bani pentru pro
tejarea ruinelor Castelu
lui și curții Cândeștilor.

Ctitorii și legende
(vezi fotografia din stân
ga jos) visează la viito
rul schitului, la a cărui 
refacere a participat, la 
viitoarele sale acareturi.

privește 

castelul, 
fostului 

cât și zidul de 
împrejmuire sunt într-o 
stare deplorabilă, cum se 
poate vedea și din foto
grafia de sus.

Situată la poalele Re
tezatului, pe valea Rîu- 
șorului, comuna Rîu de 
Mori este o străveche a- 
-.ezare de cneji români 
Altădată așezarea avea 

peste vale la zidurile în
că falnice ale Cetății 
Colț, cândva o fortărea
ță de necucerit. Trăind 
de o vreme în acest loc,, 
dăruit de Dumnezeu cu 
frumuseți naturale deo
sebite, o fi auzit proba
bil o veche legendă. Așa 
cum o relatează în ,,Re
giunea Hunedoara — Ghid 
turistic", Octavian Floca, 
legenda spune că odini
oară stăpâna cetății era 
frumoasa Ileana Cândea, 
al cărei iubit a fost luat 
rob de tătari. Fata a vi
sat că trebuie să câștige 
mult aur pentru a-și pu
tea elibera iubitul din 
robie. A început să toar
că cu multă tragere de| 
inimă, constatând că ceeal 
ce torcea după miezul! 
nopții se transforma ini 
fir de aur. Torcând me
reu, intr-o noapte „înspre 
cântători“ fusul i-a fost, 
luat din mână de chiar | 
iubitul ei, ale cărui lan-i 
țuri de robie plesniseră! 
in momentul în care fi
rul de aur tors de Ilea-! 
na ajunsese până la Zo-| 
cuZ detenției sale. j 

. Firește că legenda e 
legendă. Dar, revenind! 
in realitatea contempora-i 
nă, ne dăm seama că fii 
azi ca să ne eliberăm^ 
din robia sărăciei ar fii 
nevoie de mult... aur. 

un rol foarte important 
în turismul din zonă, lo
calnicii fiind cunoscuți și 
ca excelente călăuze. 
Cum azi există speran
țe justificate legate 
aceste ruine, poate 
mâine Rîu de Mori 
putea fi reintegrat 
circuitul turistic cultural, 
prin punerea în valoare 
a vestigiilor sale istorice.

■ 
r
I I

Pagină realizată de 
VIORICA ROMAN 

Fotografii: 
ANTON SOCACI

BISERICA RIU DE MORI
Peste drum de ruinele fostului Castel al Cân- 

ideștilor se înalță Biserica Rîu de Mori, privind ne* 
putincioasă cum s-a degradat în timp vecinul său.

I Și din zidurile sale colții vremurilor nemiloase 
* au mușcat. Dar oameni cu credință, localnicii au avut 
ț totuși mai multa grijă față de sfântul lăcaș. Acope* 
♦ rișul a fost învelit în tablă zincată pentru a împie 
| dica distrugerea bisericii monument.

1 » 
I*
I
I*
I
I

Paraclisul de vară
Alături de biserica reconstruită, fit 

alocuri aproape din temelii, se ridică 
scheletul din lemn al paraclisului de 
vară al Schitului Colț. El va fi desti
nat credincioșilor pentru zilele de vară, 
când spațiul bisericii mamă devine prea

B • ^BM • MBBB • MM» • MB» • MMB

al Schitului Colț j 
mic pentru a*i cuprinde pe toți cei ve- • 
niți la slujbă. <

Departe de agitația vieții cotidiei 
cuprinși de liniștea pădurii, -la ale căi 
poale se află paraclisul, credincioșii v 
putea să se apropie mai ușor, prin ru. 
lor, de Dumnezeu.

!
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Jțțtyțțirj ] FEMEI A - văzută de Antoine de

Selecție de IL1E I,EAHU /
INA DELEANU

învie fiorul dragos- 
Nu lăsa obișnuința 
ucidă iubirea.'

0 Ferește-te cât vei trăi 
să judeci oamenii după cum 
arată. (La Fontaine)

0 „Bărbatul care iubește o femeie ajunc* 
ge sclavul ei, ca Pirus, ori călăul ei, eat 
Nero“.

sese dorința bărbatului I Acum ești izgtP 
nilă printre stele reci".

0 „Femeile se plictisesc de cel ce Ml 
iubește, dacă acesta, pentru a*și demonstrjJ 
dragostea, acceptă să se facă ecou și o* 
glindă, pentru că nimeni nu are nevoi®) 
de propbia-i icoană".

„Soția îți va reproșa totdeauna 
ce dai ăîtcuiva, afară de ca".

„Frumusețea femeii — unde-i gă- 
locul dacă nu este nici un bărbat 
să fie emoționat de ea ? Și unde 
faima diamantului dacă nimeni nu

Saint-Exupery
SCRIITOR FRANCEZ — 1900—1944

Cine ucide iubirea?

Cugetări
le bunătăți. (Montaigne)

făp-

O APROVIZIONARE DE ADMIRAT

prin 
vio-

0 Iubește adevărul, dap 
iartă greșeala. (Voltaire)

bună- 
o do-

0 Mal mult câștigi 
blândețe decât prin 
lență. (La Fontaine)

0 Încrederea în 
tatea celorlalți este 
vadă sigură a propriei ta-

0 Mai bine să facem 
din oamenii noștri niște 
ingrați decât să nu 
tuim binele. (Diderot)

0 „Numai acolo unde femeia poartă 
văl te arde dorința de ari citi chipul !"

sești
care
este
dorește sări aibă ? Și unde este împărăția 
dacă nu mai există slujitor al împărăției 7“

7’e-ai întrebat vreoda
tă cum a putut să moa
ră iubirea voastră, ma
rea voastră dragoste’ de 
ce nu a rezistat în ma
riaj? Desigur că ți-al pus 
această întrebare: „Cine 
ucide iubirea? Cine este 
vinovat, eu sau tu?“

Și vina nu este doar a 
unuia dintre voi, ci îm
preună sunteți vinovați 
pentru că v-ați lăsat co
pleșiți de obișnuință, de 
rutina zilnică, pentru că 
acestea sunt ucigașele iu
birii. Ați uitat să vă mai 
faceți mici surprize, da
ruri, nu vă mai scrieți 
scrisori de dragoste, so
țul tău uită să mai bina 
cu o floare în calea ta, 

„Ce doresc oamenii**
Primul lucru care te frapează intrând în Magazinul 

Consumcoop Rîu de Mori este aprovizionarea sa. Raf
turile sunt pline cu mărfuri diverse. Nu poți să nu ad
miri, ca ziarist, acest lucru, când știi cum arată alte ma
gazine sătești. Dar localnicii vin nu doar ca sări admire 
rafturile încărcate cu de toate. Ci mai ales vin pentru 
că ,,ce doresc oamenii se găsește" — spunea o cumpă
rătoare, Valeria Micloșoni. Și sunt mărfuri variate, pen
tru că „noi ne orientăm după ce cer clienții" — măr
turisea gestionara Valeria Petrician.

Iar locuitorii din Rîu de Mori caută și găsesc la 
magazinul lor mezeluri, făină albă ori de porumb, paste 
lăinoase, zahăr, ulei, conserve de tot felul, textile, arti
cole de menaj și fierărie, mături, sobe, pâine proaspătă 
ș.a. Magazinul e des aprovizionat — și în ziua docu
mentării, 25 iulie — „șefa era după marfă". Așa se ex
plică realizările bune, vânzările cifrându-se pe luna iulie, 
încă neîncheiată, ia 30 milioane de lei. Mai sunt în zonă 
și două magazine private dar desfac mai ales băutură, 
așa că nu fac cine știe ce concurență celui al cooperației.

VIORICA ROMAN

Continuând tradiția
centrul comunei ci și alte 
șase magazine sătești și bu
fete. De aceea, am intrat 

biroul „Consumcoop".

Am avut curiozitatea să-l 
cunoaștem și pe cei care 
aprovizionează magazinul 
— și nu numai pe cel din

tu nu te mai îmbraci șic 
doar pentru el. Nu-i așa 
că te-ai obișnuit cu tabie
turile și mofturile lui, cum, 
și el s-a obișnuit văzân- 
du-te mereu în bucătăria 
și dormitorul comun?!...

Nimic nou, nimic sur
prinzător, nimic nu mai 
este între voi ce ar putea 
să trezească interesul, cu
riozitatea celuilalt, v-ați 
obișnuit să fiți împreu
nă. Atât de mult v-a prins 
în mrejele ei rutina co
tidiană a mariajului în
cât această obișnuință a 
fost în stare să ucidă iu
birea, marea voastră iu
bire care a făcut să vă 
uniți destinele.

Dar pentru că iubirea 
este o vrajă, moartea ei 
este definitivă în măsura 
în care voi permiteți a- 
cest lucru. Și dacă ți-ai 
pus întrebarea de mai 
sus, pentru început ar fi 
bine să-ți privești. parte
nerul la fel ca in perioa
da în care abia v-ați cu
noscut, imaginează-te din 
nou îndrăgostită și fii în
drăgostită, amintindu-ți 
tot ce făceai pe atunci 
pentru a-l cuceri pe El. 
lndrăgostește-te de soțul 
tău din nou și vei vedea 
cum 
tei. 
să-ți

0 Batjocura este adesea 
sărăcie a spiritului. 
Bruybrc)

Președinta, dna Marița Me
dre, era plecată după mar
fă. „La 2—3 zile merge la 
depozite pentru aprovizio
nare — spunea contabila 
Hebel Teodora. Comenzile 
se preiau în fiecare zi de 
luni de la gestionari și, pe 
baza lor, se aduc mărfu
rile".

Cunoașterea exactă a so
licitărilor, dar și susținu
tul efort pentru a procu
ra produsele ce se vând, es
te „secretul" depășirilor cu 
20—22 la sută'ale progra
mului și al realizării unei 
rentabilități de aproape 8 
la sută, ceea ce situează 
cooperativa Pe primul loo 
pe „Federalcoop" între 
cooperativele de aceeași 
mărime.

„Cu achizițiile stăm de 
asemenea bine — spunea 
dna Hebel. Am preluat 
nuci, fasole, semințe de 
dovleac și melci în canti
tăți mai mari decât cele 
prevăzute".

„Marfa este distribuită 
echitabil pe magazine, iar 
banii îi gestionăm aici. De 
aceea merg treburile bine14

„O femeie după actul dragostei, fără 
apărare și fără coroana pe care ți-o pu-

— a intervenit dna conta
bilă Anuța Pușcă.

Notăm că brutăria de la 
Brazi, care aparține unită
ții, merge foarte bine. „Săp
tămânal dăm pâine în va
loare de 3 milioane de lei. 
Suntem apoi singurii care 
aducem produse de fieră
rie și unelte agricole. Foar
te mult ne ajută „Federal- 
coop" — mai afirma dna 
Hebel.

Atmosfera de lucru, aici 
la sediul cooperativei, este 
pozitivă. Cele trei femei — 
care se ocupă unele de a- 
provizionare, altele de e- 
vidențe, cifre, bilanțuri — 
se înțeleg, colaborează. Sunt 
toate trei familiste, au co
pii — elevi sau studenți, 
chiar absolvenți de studii 
superioare — și, spre deo
sebire de semenele de la 
oraș, continuă acasă un e- 
fort fizic mai mare. Dnele 
Medre și Pușcă au gospo
dării mari, pământ mult. 
„Asta-î viața la țară — re
flecta dna Anuța Pușcă. 
Nu avem încotro. Și dacă 
acasă mai ai un părinte 
care vrea să țină de toa
te... Chiar și copiii, în toa
te vacanțele, ne ajută la 
treburile gospodărești".

Chiar dacă adesea le es
te greu, intrate odată în 
horă, nu mai pot renunța. 
Dacă ar neglija lucrul pă
mântului și ar diminua nu
mărul animalelor ar veni 
în contradicție cu o anu
me mentalitate. Căci la sat 
trebuie să continui ceen ce 
au început înaintașii. Cu 
ce sacrificii? Acestea nu 
mai sunt luate în 
rare de către cel 
judecă. De lumea

conside- 
care te 
satului.

ESTERA ȘINA

Dragi îmi sunt copiii ăștia! Da, de cc-Or fi așa 
de năzdrăvani ? Foto ANTON SOCACI

Rețete dietetice
de sezon

• Fasole verde scăzută. 
Se -curăță de-capete, se ru
pe în bucăți și se spală păs- 
tăile (cca. un kg). Se pun 
intr-o cratiță, împreună cu 
o ceapă mare tocată mă
runt, cu un morcov (facul
tativ) tăiat rondele sau 
dat pe răzătoarea mare, cu 
2 linguri de ulei, o cană 
de ’ apă și puțină sare. Se 
lasă să fiarbă acoperit, la 
foc moale, mestecându-se 
din când în când și adău
gând apă dacă e nevoie 
(ca să nu se prindă de fun
dul cratiței).

Când fasolea e aproape 
fiartă se adaugă câțiva că
ței de usturoi tăiați sau 
frunze de țeiină tocate, ori 
de busuioc (sau alte plan
te arpmate, după gustul 
fiecăruia; chiar mai multe 
împreună), o roșie-două tă
iate rondele și se mai la
să să fiarbă câteva minu
te. în locul roșiilor crude 
se poate folosi bulion, sin
gur sau cp puțină făină 
desfăcută cu apă. în ulti
mul caz mâncarea de fa-

i

(care 
Aces-

sole e cu sos, tot dietetic.
• Ardei umpluți ca 

brânză. Se curăță 3—4 ar
dei grași, tăindu-i pe lun
gime și înlăturând semin
țele. Se rade 1/4 kg de te
lemea uscată și se freacă 
bine cu 100 g smântână 
proaspătă, adăug'ându-se 
puțină boia (pentru cine 
suportă, piper). Un ardei 
gras, pe care l-am copt în 
prealabil, se curăță și se 
taie in lung (lamele) ca șl ’ 
2—3 felii de șuncă 
poate să lipsească) 
tea se încorporează în pas
ta de brânză, după care se 
umplu jumătățile de ardei, 
în locul brânzei telemea 
se poate folosi urdă, cu 
condiția1 să se săreze ames
tecul. de asemenea, compo
ziția poate fi aromată ca 
mărar verde fin tocat sau 
cu pătrunjel.

Ardeii pot fi umpluți cu 
salată de vinete, cu salată 
rusească cu maioneză cu 
Ciuperci. Iar dacă îi vom 
orna cu fantezie vor con
stitui un aperitiv gustos 
și foarte apreciat

ANUL IX • NR. 1944 • MIERCURI, 6 AUGUST 199»



Garda Financiară
contraatacă

Profit și jocuri 
de noroc

La SC Comex Becom 
SRL Hunedoara, comisari 
ai Gărzii Financiare au 
constatat că în primele 
patru luni ale acestui an 
societatea nu și-a calculat 
corect impozitul pe pro
fit la veniturile realizate 
din activitatea de jocuri 
de noroc.

în acest context, socie
tatea a fost obligată _să-și 
recalculeze 
plătească o amendă 
300 000 de lei, iar : 
de 1 052 000 de lei a 
confiscată.

mele cinci luni ale aces
tui an societatea a intro
dus pe cheltuieli diferen
țele de curs valutar. Acest 
lucru înseamnă că ți im
pozitul pe profit a 
calculat greșit.

Societatea a fost obliga
tă să-și calculeze 
impozitul pe profit, 
verse la bugetul de 
2412 000 
tească o 
de lei.

fost

corect 
să 

stat 
de lei șl să plă- 

amendă de 300 000

I

DURA LEX, SED LEX DURA LEX, SED LEX
/ r

Braconieri cu arme artizanale

impozitul, să
- de 

suma 
i fost

Pâine 
fără documente

Nereguli 
la Darelly

as"Rămânem mai mult 
tăzi in perimetrul Hune
doarei și spunem că SO 
Darelly Prod Impex SRL 
a făcut plăți în numerar 
către persoane juridice 
peste plafonul de 5 000 000 
de lei, cât este legal ad
mis.

Pentru acest lucru, 
cietate* a trebuit să plă- 

o
2 000 000 de

s-a

tească

cu care 
nul amintit, 
Este vorba 
de lei.

so-

deamendă 
lei, iar suma 
depășit plafo- 
s-a confiscat, 

de 1 900 000

Cheltuieli, 
curs valutar

Și SO Euro Qualiti Prost 
SRL Hunedoara a trebuit 
■ă plătească o amendă. 
De ce ? Pentru că pe pri*Pentru că pe prl-

în prima parte a lunii 
iulie, prin magazinul din 
Uricani al SC Marimpex 
SRL Vulcan a fost comer
cializată o anumită canti
tate de pâine fără a avea 
documentele legale de 
proveniență.

S-a primit o amendă de 
300 000 de lei și s_a con
fiscat contravaloarea pâi
nii comercializate. O altă 
amendă de 300 000 de lei 
s"a primit pentru că ma
gazinul nu a fost dotat 
cu casă electronică de 
marcaj.

Și la Tudoran ?

1

i

i

Se pare că includerea 
diferențelor de curs valu
tar în cheltuieli este o 
treabă destul de frecvent 
uzitată de unele societăți 
comerciale. Spunem acest 
lucru întrucât și Ia SC Tu
doran Comlmpex SRL 
Hunedoara s-a procedat 
astfel. A urmat o amendă 
de 300 000 de lei și con
fiscarea a 2 700 000 de lei.

Recent, la sesizarea Ser
viciului cercetări penale 
din cadrul Inspectoratu
lui de Poliție al județu
lui, Parchetul de_ pe lân
gă Tribunalul 
ra a început 
penală privind un număr 
de 11 persoane pentru 
comiterea infracțiunilor 
de nerespectarea regimu
lui armelor, 
și braconaj. Iată în 
ță cam despre ce 
vorba.

în cursul acestui 
organele de poliție 
sesizat că în pădurile 
pe teritoriul comunelor 
Zam și Vorța, mai multe 
persoane din aceste loca
lități au efectuat braco
naje folosind arme de vâ
nătoare confecționate ar
tificial sau chiar cu arme 
obținute In mod legal.

Având în vedere acest 
lucru, poliția efectuează 
percheziții la doi cetă
țeni. Este vorba de Zian 
Toade din Almășel, comu
na Zam, mecanic la Ca
riera Pojoga șl de Gelu- 
Mircea Tamaș, agricul
tor, cu domiciliul fără 
forme legale în satul Va* 

■ lea Poienii, comuna Vcr- 
ța. la cei doi se 
arme de vânătoare 
fecționate artizanal 
de cartușe.

Cercetările s_au 
și s-a constatat că 
de vânătoare deținută de 
Toade provine de la Pe- 
trinela Dobrean din Deva, 
pensionară. La rândul el, 
femeia deținea ilegal arma 
de la soțul ei, plecat în 
Israel.

Mircea Tamaș a decla-

Hunedoa- 
urmărirea

munițiilor 
esen- 

este
an. 

*-au 
de

găsesc 
con- 

și 68
extins 
arma
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Infracțiuni contra autorității (I)
sau nu, suntemVrem

Intr-un contact permanent 
cu autoritatea, cu institu
țiile de stat, cu organiza
ții de tot felul, cu repre
zentanții acestora.

Desigur, marea majo
ritate ; oamenilor au o 
comportare civilizată, nor
mală. în fond, nimeni nu 
este obligat să suporte 
lipsa ta de educație, de 
civilizație. Trăim în so
cietate și trebuie să ne su
punem legilor generale ale 
societății. Nimeni nu poa
te invoca, așa cum spunea 
un prost mai zilele tre
cute intr-un birou de la 
,o primărie. câ.„ „așa vrea 
mușchii lui...". Sigur, ex
presia. poziția, manifes
tarea este tipică omului 
redus. înapoiat. Iar tinerii 
trebuie să iși analizeze 
conduita față de cei 
care vin în contact

Dacă unele ieșiri, să le 
Spunem, se manifestă pe 
calea comună, a jignirilor. 
Insultelor. amenințărilor 
și altele asemenea, sunt 
cazuri când comportarea 
unor indivizi poate îmbră
ca un aspect cu Implica
ții penale serioase.

Se arată în articolul 
236 din codul penal că ori
ce manifestare prin 
se exprimă 
însemnele 
emblemele 
folosite de 
stituie infracțiune și con
stituie ofensă adusă unor 
însemne.

cu

care 
dispreț pentru 
țării, pentru 
sau semnele 
autorități con-

De aceeași proteguire se 
bucură și persoanele ce 
desfășoară activități de 
răspundere publică, dem
nitarii, magistrații și alții. 
Este șl firesc să fie așa t 
Un om care îndeplinește 
o funcție publică trebuie 
să se bucure de respect, 
de considerație, de apă
rare împotriva celor care, 
din lipsă de educație, sub 
Influența băuturilor sau 
Incitați de alții. încearcă 
să aducă atingere auto, 
rității unor asemenea per
soane.

Chiar dacă trăim In
tr-un regim democratic, 
acest lucru nu înseamnă» 
că egalitatea între cetă
țeni ne dă dreptul de a 
nu fi respectuoși cu cei 
care îndeplinesc 
publice. Cum ar fi 
pentru simplul motiv că 
ai o altă opțiune politică, 
să adresezi cuvinte jig
nitoare unul demnitar ca
re, fiind ales. îndeplineș
te o funcție publică ? Sim
plul fapt că el a fost ales 
trebuie să te oblige la 
acordarea respectului cu
venit, indiferent de opțiu
nea ta 
tocmai 
ritul de 
bule să 
civilizată.

Un dintre formele cele 
mal des întâlnite prin ca
re se manifestă unii oa
meni lipsiți de educație

funcții 
ca.

politică. Cred că 
aici se vede spl- 
democrație ce tre- 
existe într-o țară

și spirit cetățenesc este 
ultrajul.

Prin ultraj se înțelege 
insulta, calomnia ori ame
nințarea săvârșită nemij
locit prin mijloace de oo- 
municare directă contra 
unui funcționar care înde
plinește o funcție ce im
plică exercițiul autorității 
de stat, aflat în timpul 
serviciului, ori pentru ’ap
te îndeplinite în exercițiul 
acesteia.

Să ne gândim ce ar ft 
dacă, nemulțumit de felul 
în care ți s-a rezolvat pro
blema pământului, te-aî 
duce la primar să-l lei la 
înjurături. El a luat unele 
măsuri, iar cei nemulțu
mit se poate adresa fie 
organelor administrației de 
stat ierarhic superioare, 
fie instanțelor de judeca
tă, dar în nici un caz nu 
poate să-l tragă Ia răs
pundere direct ori să-l a- 
menințe.

La fel ar fi șl cu un 
polițist care, în exercițiul 
funcției sale, ia măsuri, 
aplică amenzi, sau.. îți 
ridică permisul de condu
cere. Dacă ești nemulțu
mit. urmezi calea legală, 
și numai asta !

în măsura In care func
ționarul este lovit sau su
pus oricăror acte de vio
lență, fapta este și 
gravă. Iar pedeapsa 
aplică poate ajunge 
ia 5 ani închisoare.

mal 
ce se 
până

(Va urma)

rat că arma o are de la 
un cetățean din Zam, a- 
cum mort. Cât despre cele 
68 de cartușe găsite la el, 
s-a stabilit că bau fost 
date de un cetățean din 
Deva, cu care era prieten 
de mai multă vreme.

Polițiștii extind și mai 
mult cercetările. Consta
tă că și Virgil Dobrean 
din Deva, muncitor la SO 
Argotas SRL Cristur — a 
deținut o armă de vână
toare confecționată arti
zanal, dar a dat-o unui 
cetățean care, ulterior, pe 
țuică a vândut-o lui loan 
Călean din Gurasada. în
tortocheate mai 
murile armelor,

Ei bine, dacă 
arme, oamenii 
cat de treabă, 
naj, mai exact.
Ocolului silvic Deva, Toa
de merge la vânătoare 
împreună cu Dobrean Pe- 
trinela.

Virgil Dobrean partici
pă la trei braconaje îm
preună cu Tamaș și alți 
doi „iubitori ai naturii".

în hora braconajului se 
prind și alții. Ne referim 
la Trandafir Nan, din 
Vorța, Trandafir Tamaș, 
aceeași localitate, loan 
Tamaș, Cornelia Negru și 
Viorel Ilina, toți din 
lea Poienii.

Și împușcă domnii 
priori și mistreți în 
ÎOare de milioane de

Acum însă, se fac 
cotelile.

sunt dru- 
nu 7
tot aveau 
s-au apu- 
De braco-
Pe raza

i
*

*

*
*

i

<
„Bogățiile se dobândesc prin muncă, oste- ț 

neală, înșelăciune, camătă și prin mii de alte ) 
căi asemănătoare; și posesiunea lor e Insepa- } 
rabilă de avariție, teamă, neliniște, robie, curse > 
ale aproapelui și, în fine, de o despărțire cru- ’ 
dă în ceasul morții“. (OXENSTIERNA) ,

*

Tâlharii au fost prinși
Era către ora cinci di

mineața când, pe o stra
dă din Orăștie, în apro
pierea barului „Parma*, 
un cetățean din Crasna, 
județul Maramureș, a fost 
tâlhărit de un necunoscut.

Folosind forța fizică, In
dividul l-a deposedat pe 
om de 120 000 de lei, du
pă care a dispărut.

Echipa operativă 
a acționat, a reușit 
tificarea 
persoana 
Boca. El 
tate, are
damnări Ia activ, dar fără 
nici o ocupație stabilă.

* ♦ *
De la Orăștie ajungem 

la Vulcan. Suntem în mie
zul zilei. La locuința lui

care 
iden-

în 
Dan

tâlharului 
lui Pavel 
este din locali- 
19 ani, cu con-

Ilie Corul, om bătrân, de 
77 de ani, vin în „vizită" 
trei persoane, sub pretex
tul că vor să-i vândă o 
geacă. A fost lovit în cap 
cu un corp dur și adus în 
stare de inconștiență. Și 
lui i s*au luat 120 000 de 

-lei.
Pentru îngrijiri medi

cale, bătrânul a fost in
ternat la Spitalul Jude
țean Deva. Identificarea 
autorilor tâlhăriei a fă
cut-o echipa operativă ca
re a acționat. Tâlharii au 
fost reținuți. Se numesc 
Săndel Victor Afrasinei, 
26 de ani, muncitor la EM 
Vulcan. Marian Căldăra- 
ru, 31 de ani, fără ocupa
ție și Cristina Trincu, de 
19 ani, tot fără ocupație.

I

(aflăm de,la poliție f | Prostituție
cu... sifilis
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S-a înecat, 
salvăndu-și... calul

Gât de prețios este aju
torul și devotamentul unui 
animal pentru stăpânul 
său, Mihai Perian (50 de 
ani), din municipiul Brad, 
a dovedit-o din plin. Din 
nefericire, „dovada” s-a 
finalizat tragic, fiindcă 
agricultorul brădean s-a 
înecat în râul Crișul Alb, 
încercând să-și salveze 
calul ce Intrase cu căruța 
în apele Crișulul.

Un preț prea mare 
plătit neglijenței 

Nu e pentru prima dată

când neglijența părinți
lor, lipsa de supraveghe
re a copiilor lor duo la 
transformarea acestora din 
urmă în victime. Așa s-a 
întâmplat șl în seara zi
lei de 30 iulie, la Lupeni, 
când minorul Demian Mir
cea Ciprian, de 6 ani, tra
versând în fugă și fără 
să se asigure strada, a fost 
accidentat mortal de un 
autocamion (HD-01-ADB) | 
acesta era condus de loan 
Căciulă, șofer la 6.9. 
T.T.P.P. Petroșani.

urmă cu 6 luni de 
Boldijar Dina Suni- 

ta, în vârstă de 17 ani, 
Iși părăsea domiciliul din 
Baia Mare, luând „calea" 
prostituției, prin mai mul
te localități din țară. In 
prezent ea „poposește" la 
secția Dermato-venerice a 
Spitalului Județean De
va — în urma depistării 
unei boli venerice (sifilis) 
cu care a contaminat alte 
două persoane — și se a- 
flă în cercetarea Poliției 
municipiului Deva.

Rubrică realizată 
CU sprijinul 

Inspectoratului de Poliție 
al județului Hunedoara
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Ciupercile ■
CULEGĂTORI

— Culegeți numai ciu
percile pe care le cunoaș
teți foarte exact că sunt 
comestibile. Nu vă atin
geți de cele necunoscute. 
Nu le căleați, nu le stri
viți.

— Culegeți ciupercile 
numai în vase solide: co
șuri, găleți, vase de plas
tic. In rucsacuri, sacoșe, 
genți, pungi se strivesc, 
transpiră, se strică foarte 
repede. Ciupercile se cu
leg cu grijă, întregi, sănă
toase prin răsucire ușoară 
in pământ- Curățați ciu
percile pe loc. astfel nu 
se murdăresc reciproc. în
lăturați părțile putrezite. 
Aranjați-le cu grijă în 
coș. Amestecul de-a val
ma duce la rupere și de" 
teriorare. fapt ce ulterior 
nu permite o eventuală 
înlăturare a celor otrăvi
toare culese din neaten
ție.

— Culegeți numai ciuperci 
tinere, cărnoase- complet 
deschise. Nu se culeg în 
fază prematură, când da
torită formei sunt greu 
de diferențiat de cele pe
riculoase. Ciupercile îm
bătrânite nu ?e recomandă 
a fi culese, se rup ușor, 
toxinele se revarsă infes- 
"nd și pe cele sănătoase- 

culegeți ciuperci 
deoarece se păstrează 
țin

— tentații cu
DE CIUPERCI!

una un criteriu de 
gere-

— Ciupercile sunt 
mere, având durată scurtă 
de 2—4 zile după apari
ție, perioadă în care sunt 
sănătoase și se recomandă 
a fi culese. Pălăria și pi
ciorul sunt tari» având 
gust

ale

efe-

și miros plăcut. 
Culegătorul de ciu- 
trebuie să cunoască 
și să deosebească 
fazele de dezvoltare 

special 
tânără de formare 
este foarte greu a 

o diferențiere 
formă, culoare

Culoarea, gustul

ude, 
pu-

și 
mirosul nu sunt întotdea-

perci 
bine 
toate 
a ciupercilor, în 
faza 
când 
face 
după 
aspect.

— Să nu vă lăsați 
tuiti de oameni necunos- 
cuti care pretind că le 
cunosc foarte bine pe toate. 
Sfatul lor aste de cele 
mai multe ori greșit.

— Culegătorul să 
pună mâna în timpul 
coltării pe ciupercile 
trăvitoare- care prin 
Itingere. rupere sau sfă
râmare pot infesta mâna 
cu substanțe toxice- A • 
cestea în contact cu ochii, 
nasul, gura sau fața pro
duc efecte neplăciite-

— Ciupercile otrăvi
toare în general sunt 
frumos colorate» atrăgă" 
toare. tentează să fie cu
lese- Admirați-le, privi- 
ti-le, dar nu le culegeți. 
Culese și puse alături de 
cele bune, în timpul trans-

netă 
Și

sfă-

nu 
re- 
e- 
a-

consecințe uneori grave
portului se pot deteriora, 
rupe, fragmenta, infestân- 
du-le pe cele comestibile.

— Culegătorii ocazionali
CONSUMATORI

— Prudență la cumpăra
rea ciupercilor de la vân
zătorii ambulanți sau cele 
oferite spre cumpărare în 
locuri de agrement, pă
duri, parcări. marginea 
șoselelor și chiar în piață.

— Consumați numai 
ciupercile de care sunteți 
siguri că sunt comestibila 
și în stare proaspătă-

•— Nu consumați 
percile îmbătrânite 
sol-

— Se interzice consu
marea ciupercilor la mai 
multe zile de la recoltare; 
ele intră în descompunere 
îndeosebi în zilele 
duroase sau păstrate 
corespunzător-

— Nu consumați 
perei moi. de culoare 
bioasă- 
plăcut, 
lor la

-onfundă cu ușurință ciu
percile toxice,, de 
marile tragedii ale 
xicatiilor.

DE CIUPERCI!
(fripte pe foc direct) 
trebuie făcut cu mare a- 
tenție și 
plină că 
toxică.

— Nu

aici 
into-

Guvernul

etc.

în siguranță da- 
ciuperca nu este

ciu- 
pa

căl
ne-

ciu- 
du- 
ne-

să-și 
clu- 
ex-

sau apă- 
mirosul 
datorită 
comun

Am fost martori, marți 
15 iulie 1997. 
une 
bilă, 
tent 
mit 
dar 
„Rușinea națională", 
nu este prima dată când 
telespectatorul rămâne cu 
un gust amar, față de 
această emisiune, oprită

confuză, 
penibilă 
realizată- 

„Ediție 
mai bine

la o emisi- 
dezagrea- 

și incompt»- 
Ea s-a nu- 

specială“, 
se intitula 

Și

Protestatarii detestau sl 
gărnicia 
Ciorbea 
partid 
vernare- _
ideea că-1 sprijină în Coa-’ 
liție, acordă etnicilor de 
naționalitate maghiară | 
condiții cu totul speciale.! 
nedeținute în nici o tarâj 
din lume de minoritățile! 
naționale. în afirmația'

față de UDMR. 
aflat 1 
căruia acesta îiri

la gu-j

Ediția specială
1I

gust și miros 
Gătitul ciuperci- 
câmp- excursii 
MĂSURI DE PRIM

— Provocarea de vărsă
turi prin acțiuni 
canice sau 
ministrarea 
multă (500 ml 
ori), preferabil 
în care la un 
adaugă o lingură de sare- 

- La cele mai mici 
simptome — alertă totală, 
chemarea de urgență a 
,-Salvării" și internarea

lăsați copiii 
pregătească singuri 
percile. mai ales în 
cursii.

— Folosirea unor „teste": 
culoarea locurilor de tă
ietură și ruptura 
sare cu degetul, 
gustul, culoarea 
fierberii în
cu ceapă sau a lin
guriței de argint, sau' al" 
tele nu sunt dovezi sigure 
dacă sunt comestibile sau 
otrăvitor > e

— înainte de pregătire 
se va face o nouă și a 
tentă verificare pentru a 
fi înlăturate cele otrăvi
toare.

- AJUTOR
în unități spitalicești 
pentru tratament-

aștepta 
discuții-

ea in-

I
1 )

me- 
prin ad- 

de apă 
de 3—4 

călduță, 
pahar se

Laboratorul dc
Promovare a Sănătății 

și Educație pentru 
Sănătate din cadrul 

INSPECTORATULUI DE 
SANATATE PUBLICA 

AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA — DEVA

tocmai când se 
deznodământul 
lor.

Emisiunea avea 
vitat pe ministrul învă •
țământului, Virgil Pe
trescu și pe deputatul A- 
drian Năstase și urmărea 
să elucideze nemulțumirile 
protestatarilor români, care 
au manifestat în fața Mi
nisterului Educației Na
ționale, exprimându-si 
indignarea și revolta a- 
cestora, referitoare la noile 
amendamente 
Legii învățământului, 
favoarea etniei 
din România. 1 
s-a abordat o 
deosebit de 
pentru națiunea

adăugate 
în 

maghiare 
In discuție 

problemă 
importantă 

i română.

lor această situație ar pu-3 
tea crea un precedent ’ 
deosebit de periculos- i 

S-a încercat cu subtili»! 
tate din partea invitația 
lor abordarea acestor proji 
pleme pro și contra- 
misiunea a fost însă ai 
nereușită, o gafă națională, 
ce a scos în evidentă in-J 
competență din partea mo»1' 
deratorului (mai coreei; 
spus încurcătorul emisi-j 
unii). ce a compromiM 
autoritatea TVR-ului. TeJ 
lespectatorul aștepta săi 
afle în această emisiunelț 
informații corecte, 
decizii ale forurilor 
petente. elucidarea 
probleme confuze, 
duzii. Cu ce s-a ales 
realitate? Cu discuții con
tradictorii, afirmații con
fuze. cu citate din legi șt 
documente neverosimile, 
cu afirmații ambigue, cu 
jocuri de cuvinte și in- , 
terese politice perfide.

Emisiunea a culminat 
prin întreruperea spon
tană a invitaților- ce au 
rămas fără replică, din 
partea ..dereglatorului"- 
Răzvan Popescu, pe lait
motivul prea cunoscut al 
epuizării timpului?) Cu' 
câteva seri în urmă, o 
astfel de emisiune a durat, 
90 de minute. Și acum 
abordând un astfel de 
subiect delicat și impor
tant în același timp, nu 
se putea suplimenta tim-, 
pul necesar?

Dacă așa se 
situația, atunci 
mai înțelept să 
nunțe la asemenea- 
siuni-

realej 
com-l 
unoijl 
con"!

în»!

stipulează ur- 
scutirea de 

indemnizațiilor 
lunare, acor ’ 

prezentei

Parcul din Simcna. o zi de vacanța. Foto: ANTON SOC ACI

i>-<
CWAHWLOI U8tt

POȘTA
O Scrisorii dv., stimată 

dnă Victoria Korosy din 
Simeria îi răspunde Fi
liala județului Hunedoara 
a Asociației Naționale a 
Veteranilor de Război. 
Cităm: „In textul Legii 
nr. 44/1994, Capitolul II, 
articolul 11, alineatul al 
doilea se precizează: -,So- 

-upraviețuitoare a ve- 
anului de război- care 

nu s-a recăsătorit, benefi
ciază de jumătate 
indemnizația de ' 
de război și din 
lunară prevăzută la art- 
13, precum și de jumătate 
din numărul călătoriilor 
gratuite, la care avea ori 
‘/ebuia să aibă dreptul,

■ din 
veteran 

renta

RUBRICII
potrivit legii, soțul dece
dat".

De asemenea, la Capi
tolul II, art. 15. litera e). 
textul legii 
mătoarele: 
impozite a 
și a 
date 

.legi, 
larii 
clădiri, pe terenurile 
municipii- orașe și 
mune și pe alte venituri, 
cu excepția celor prove" 
nite din activități comer
ciale- Aceste scutiri se 
aplică și văduvelor ne
recăsătorite ale veteranilor 
de război".

rentei
potrivit 

de impozitul pe 
și de impozitul

prczintă 
e

se
mult 

re- 
emi-

Prof. LIVIU LUCACIU ,

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCĂ ȘI 
PROTECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI

HUNEDOARA

Agent comercial 44, agent de asigurare 9. agent 
pază și ordine 21, agent reclamă publicitară 30. 
analist 2. arhitect 2, arhitect clădiri 5- barman 31, 
bobinator aparataj electric 1, brutar 11. bucătar 11, 
cameristă hotel 4, carmangier 1, cioplitor montator 
piatră, marmură 3- cofetar 6, confectioner tricotaje 
după comandă 15. confectioner — asamblor articole 
din textile 40, consilier economic 1, contabil 5, croi
tor 53- croitor — confectioner îmbrăcăminte după co
mandă 19, cusător piese din piele și înlocuitori 3, 
cusător piese la încălțăminte 31, depanator de apa
rate radio și TV. redresoare și amplificator 1, de
senator tehnic 1, dispecer 1, dulgher pentru con
strucții 11, economist în industrie 1’ electrician auto
matizări și forță 1, electrician de întreținere și re
parații 5, electrician în construcții 2, electrician 
electroalimentare 16, electronist 1, faianțar 3. far
macist !• frigotehnist 1, gestionar depozit 1, in-

Situația locurilor 
de muncă 

vacante, la data 
de 05. 08 1997

giner construcții civile, industriale și agricole 5. 
inginer electromecanic 2, inginer în industria ali
mentară 1, inginer mecanic 2- îngrijitor animale 4, 
îngrijitor clădiri 2, instalator apă, canal 12. insta
lator frigotehnist 2. jurisconsult l, lăcătuș mecanio 
24, măcelar 1, maistru în industria textilă — pielărie 
1, maistru mecanic 1> mecanic auto !• muncitor ne

calificat 27- operator chimist la fabricarea altor pro
duse organice 2, operator la fabricarea mc ■ r
2, ospătar (chelner) 16- patiscr 2, paznic 24- pompier
3, secretară 1, șef depozit 1, șlefuitor lustruitor 1» 
șofer autobuz 1, șofer autocamion 2, strungar uni
versal 5> sudor autogen 15. sudor electric 3, tehni
cian arhitect 1, tâmplar manual 2, tâmplar universal 
19, tinichigiu carosier 3. tractorist 2, vânzător 20> 
vopsitor auto 1- zidar rosar — tencuitor 11, zugrav, 
vopsitor 11-

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE — 628

NOTĂ: Informații despre locurile de muncă 
vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă 
yi Șomaj Huncdoara-Deva puteți primi de la Biroul 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Docu- i 
mentare, Clubul Șomerilor Deva, precum și la 
Birourile de Forțe de Muncă Și Șomaj din Hune
doara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Pe
troșani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, 
miercuri, joi, între orele 8.15—14,15.
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VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

4 • Vând urgent SRL ac - 
tîvat, profit zero, preț con
venabil. Tel. G20368.

(7149)
te Vând casă, anexe, tele

fon’ grădină, pivniță, apă, 
at Ciopeia, nr. 67, preț 

40500 DM negociabil. In
formații Oradea, tel. 059/ 
*23291.

(7127)
• Vând urgent apar

tament 4 camere, etaj 
£,. îmbunătățit* garaj, 
boxă, Mărăști, Telefoane 
«18225, 215729.

(7152) 
' • Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, afro- 
țlisiace. 01 — 6376273*
4)18—606134.

• Vând garsonieră IIu-
inedoara. Munteniei 6 A, 
bl F r,. ap. 46, OT (16— 
20). (7337)

Vând corvenabil Da
cia 1310, fabncație 1988* 
Stare iviprOtabilă. Deva, 
227870. (186562)

• Vând tractor U 650
5 200 DM* Aro 244, Brașov, 
4200 DM. Sulighete, 149 
Tel. 62*807, după ora 19*00.

(186563)
• Vând convenabil Audi 

100, C.U stare bună. In
formații str. Murășești 10. 
tel. 225679.

• Vând apartament două 
camere, central, gaz me
tan. Deva, fel. 059/212703

(7161)
• Vând casă și grădină

fn Banpotoc. Informații 
Ia tel. 673236. (7138)

• Vând cameră luat
vederi Sony CCD — TRV 
10 E* casetă 8 mm, 0.5 
Lux, Zoom x 13 teleco
mandă monitor color. Tel 
617450, 216225. (7158,

• Vindem convenabil 
Cântar balanță, nou* cu 
ecran, capacitate 1—dOO 
kr, mașini de tricotat in
dustriale și teren intravi
lan 3000 mp Deva, situat 
în stânga șoselei Deva —* 
Cozia. Informații 214897.

(7156)
• Vând Dacia 1310

(1990), Ford Sierra 1.8 i 
GLX 1992, neînmatricu
lat. Tel. 660489* după ora 
t& (7155)

• Vând teren, spațiu 
nlimcntație publică, vad 
Excelent. Hunedoara, tel. 
721678- orele 7—22. (7151)

• Vând convenabil mo
bilă sufragerie, bicicletă 
Pegas, pliantă. Tel. 221431, 
după mas{i. (7153)

• Vând garsonieră con
fort I. Deva, Zamfirescu, 
bl. Q 2, tel. 226854. (716G)

• Vând tractor M 650, 
cu plug și remorcă țără
nească în stare de func
ționare, corn. Lăpugiu* sat 
Lăpugiu de Sus, 110.

(8552)
• Vând apartament 3 

camere, bdul Decebal* bl. 
15, ultimul etaj — 9. In
formații tel. 230023. (6953)

• Vând garsonieră con
fort I, Simeria. Informa
ții str. Ciocârliei* nr. 16. 
(18), reper intrare în Si-

sat). Tel. 233202, 617559.
(6449)

• Vând societate SRL,
covor persan. Deva, Al. 
Romanilor* bl. 1% ap. 
18, după ora 18. (6449)

• Vând sau schimb casă
cu apartament ultracen
tral, 3—4 camere. Vând 
apartament 2 camere. Da
cia. 30 000 000, bine între
ținut. Tel. 218755 — 8—16, 
616442 — 16—22. (7178)

e Vând apartament două 
camere, zona Astoria, preț 
negociabil, 36 000 000. Tel, 
624600. (7172)

• Vând cositoare made
în Austria. Orăștie, tel.: 
641760: 642161, preț ne
gociabil. (7379)

• Vând apartament 4 
camere, etaj 1* zonă cen
trală. Tel. 054/233333.

(3568)
• Vând pisoi birmanezi,

tel. 230656. (7378)
• Vând motocicletă Ja- 

wa 350 cmc, an fabricație 
1992. Informații tel. 711016.

(7330)
• Vând mașină tors lână 

și dărac. Tel. 069/223081.

3483* din 24 ianuarie 1991, 
a luat ființă activitate 
independentă de cojocă- 
rie și sifonerie. (7328)

• SG Carina & Marcel 
Sercom SRL Deva, cu se
diul fn Deva, • a depus 
documentația pentru ob
ținerea autorizației de 
mediu pentru obiectivele 
punctului Călan in cadrul 
Complexului Carbiofluid 
al Sidcrmet SA Călan. 
Sesizări și reclamații se 
depun fn termen de 20 
pile la sediul Agenției 
de Protecția Mediului De
va, str. A. Vlaicu. nr. 25.

(7147)

• SC Doidani Alim Serv 
SRL Brad a depus docu
mentația pentru obținerea

autorizației de mediy pen
tru Magazin ABC Brad, 
str, 1 Iunie, nr. 3* bl. 10, 
se. 2, ap. 15, parter. Se
sizări și reclamații se de
pun la sediul Agenției de 
Protecția Mediului Deva* 
str. A. Vlaicu, nr. 25, în 
termen de 20 zile. (7157)

DECESE

• Răceanu Viorel 
soț și Liliana fiică 
mulțumesc celor care 
le-au fost aproape la 
despărțirea de cea 
care a fost iubită so
ție și mamă

LIVIA RĂCEANU 
plecată pentru tot
deauna dintre noi la 
1 august 1997. (7332)

S.C. PRESTO MICO AUTO S.R.L. DEVA

Comercializează

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C. Efy SRL* 
depozit en gros, an
gajează: gestionar (băr
bat), facturiste (sub 
35 ani), sales țnana- 
ger pentru organiza
rea unei rețele dc 
distribuție. Toți can- 
didații să aibă expe
riență în domeniu și 
să prezinte curriculum 
vitae și referințe 
la ultimul Ioc 
muncă. Doritorii 
așteptați marți
miercuri, ora 17, la 
sediul firmei (în spa
tele restaurantului 
Bachtis* vizavi de 
Biserica reformată).

(7161)

de 
de 

su n(
Și

• Meditez engleză orice 
nivel, admitere, emigrare. 
Tel. 621609, seara. (6151)

,—*—• — *—« —•—«—*—•

• SG Decomar Prod 
Com SRL Siineria, 
Cărpiniș, nr. 1 bis* 
tel. 231113 angajează 
de urgență mecanici 
mașini și utilaje — 
minim categoria 3, I 
lăcătuși — minim ca- 1 
tegoria 2, prelucrători 
prin așchiere (strun
gar și frezor metale) 
minim categoria 4 
(eventual pensionar), 
tâmplar universal ma
nual, minim categoria 
3, eventual prelucră
tori marmură, califi
cați și necalificați, 
pensionari. (7159)

PIERDERI

meiia (6451)
• Vând garsonieră ae

roport Petroșani. Tel, 
22665? (7163)

• Vând societate SRL
91, scutită impozit, pro
ducție fără activitate. Tel. 
621935 Deva. (7150)

• Pierdut chitanțier se
ria 601 — 650 folosit 
GOI — 609, eliberat de O- 
colul Silvic Baia de Criș. 
Se declară nul. (6885)

• Pierdut certificat cod
fiscal, aparținând SC Mior 
Mixt Impex SRL Brad, 
tir. 7671956. Se declară 
nul. (7118)

• Vând apartament două 
camere, etaj 2 (bloc Deva-

DIVERSE

• ( u autorizația nr.

ANUL IX • NR. 1944 ,

la cele mai avantajoase prețuri:

• piese auto din import

• uleiuri

• vopsele

• anvelope

• cosmetice auto, in magazinul din Deva, 

bdul Decebal, bloc D, parter (colț cu str. Zam
firescu, lângă bijuterie). (O.PJ l
 i 

| C.M. CAUCIUCUL______________ |

) Cu sediul in str. Depozitelor, nr. 1, Deva, ț 
J . î
i Produce si comercializează: l
- . . iî — tălpi încălțăminte din T.Ii. si cauciuc; J

— piese de schimb pentru mașini de spă- i
lat automate și Albalux; j

— tampoane, garnituri, oringuri pentru | 
uz industrial;

— inele tuli oxigen, CO 2. acetiienu;

i — covorașe auto;

*— alte garnituri ia comandă.

I De asemenea, comercializează la preț de 
producție:

— mașini de spălat Diamant 400T; 550T;

— mașini de spălat Albalux 15,2 si Alba
lux 7;

— mașini de cusut Nicoletu

VIZITAȚI-NE ȘI VEȚI CONSTATA CĂ
AVEM CELE MAI MICI PREȚURI! (0912015)

4

CASA DE COPII NR. 2 ORĂȘTIE 
Str. Unirii, nr. 4, telefon 641718.

Anunță primirea de oferte pentru întoc-
I

mirea unui proiect și efectuarea lucrărilor de 
amenajare a unui spălător și a unui grup sa
nitar până în data de 15 august 1997, ora 15.

Licitația va avea loc în data de 18 august 
1997, ora 10.
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S.C. METALOTEX S.A.
DEVA

str. 22 Decembrie, bl. 4, parter

Vinde la cele mai bune prețuri:

3,5;• țeavă pentru gaz 02 țoii (057 x 
060 x 3.5), STAS 715/2—88 si STAS 404/ 
1—87.

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

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

BISERICA CREȘTINA BAPTISTĂ 
„SFÂNTA TREIME" DEVA

Organizează, începând cu anul școlar
1997/1998. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NOR 
MAL.

Activități:
1. Programa minimă obligatorie, elaborată 

Ministerul Educației.
2. Lecțiuni Biblice pentru copii (cântece,

povestiri etc.).

de

3. Limba engleză — profesor U.S.A.
4. Inițiere calculator P.C.
Informații și înscrieri la sediu sau la 

lefon: 226081, zilnic între orele 10—12.
te-
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j REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL
1 HUNEDOARA

ANUNȚA
Organizarea de licitație publică cu vân

zare, în fiecare zi de joi, ora 9,00, pentru mij
loacele fixe propuse pentru casare.

Lista mijloacelor fixe scoase la licitație 
poate fi consultată la sediul regiei din Hune
doara, bdul Republicii. nr. 5, Biroul Tehnic, 
telefon 711394.'

OFICIUL DE REPRODUCȚIE ȘI 
SELECȚIE A ANIMALELOR HUNEDOAR A — 

DEVA
licitație publică pentru vân- 
fix: camionetă Dacia 1302' —

Organizează 
zarea mijlocului 
1 bucată.

avea loc în data de 8 septem-Licitația va avea loc în data de 8 septem
brie 1997, ora 10, Ia sediul ORSA din Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 222. Prețul de pornire 
a licitației este de 5 600 000 lei. Repetarea 
licitației se face săptămânal în ziua de luni. 

J Informații suplimentare la tel. 054/221554.

S.C PYROYTOP '-fi Oradea

Reprezentanța DEVA

I INSTALEAZĂ
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Sisteme automâte-de •’"oravr-.mc*!- și a- u i ■ 
Ja efracție și ince'ndiu
Sișteîne de televiziune .qu Circi | inahiș

■ Ș'Ste’me de control afaccci ului prin c'lm ■ 
-Sisteme de irîferfm■*>•;- ș* videoiu’c-rf.jțv.'e 
Alarme auto
'GggjnLri.termoizokito<;i:v < șncțirirank.- ,

‘ v' Echipariente^foiosi^S'jrtde proveniența CANADA s SUA

___ •*'* -• ‘j-W- _ - • « » • « » i «-■-» JimiâHHââ (.MUâAlâAâ
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