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ÎN NUMĂRUL DE AZI: • Femina •— 

Personalitate, bun gust și înțelepciune; • De 

Poliție este nevoie; 9 Codul vamal al Româ

niei (III); • Doamna cu relații; 9 Gelu dă cu 

furca; • Toamna și muzica ei; • Sport.

ÎN EDIȚIA DE MAINE: • Gospodărirea 

localităților; 9 Reformă — Restructurare; • 

Contravenții la Legea privind evidența popu

lației; © Satul azi; 9 Locuri de muncă vacante.

VREMEA
Vremea va fi în gene

ral frumoasă, dar rece 
mai ales noaptea și di
mineața. Cerul va fi mai 
mult senin, se va înnou
ra treptat In ultimele ore 
ale intervalului. Izolat

vor cădea ploi cu carac
ter de aversă. Vântul se 
va intensifica din sector 
nordic. Temperaturile mi
nime vor fi 4—9 grade 
C, iar măximc.'e 15—20 
grqde C. (Ileana (lovo- 
reanuj.
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Părinți, nu neglijați

CUVÂNTUL micul deiun al școlarului!
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Spitalul din Baia de Criș

A fost, este,
va

Despre Spitalul din Bala 
de Criș. de o sută de ani 
și-un sfert, ziarul „Cuvân
tul liber" Deva a scris cu 
plăcere de nenumărate orL 
Deoarece a fost întotdeau
na o oază de liniște și de 
sănătate pentru sutele, mii
le de pacienți care i-au

■ecut pragul cu încredere 
și speranță, deoarece oame
nii în halate albe de aici 
și-au pus inima și sufle
tul în slujba celor care 
și-au căutat vindecarea a- 
numitor maladii, alinarea 
unor suferințe.

La festivitatea organiza
tă de curând cu prilejul a- 
nlversării celor 125 ‘de ani 
de existență a acestui im
portant lăcaș de sănătate

V.MA'.-.'A-.W/.'AVAWAV/Z VAWAV VAVWAWAWAW

din Țara Moților zărăn- 
deni și din Ardeal, le-am 
întrebat pe trei din cele 
mai autorizate persoane a- 
le zonei ce părere au de
spre prezentul și cum văd 
viitorul instituției.

Vom reda telegrafic răs
punsurile așa cum le-an. 
primit.

ROMEO FARCAȘ, pri
marul comunei Baia de 
Criș: Fără acest spital, oa
menii din zonă vor avea 
foarte mult de suferit. De 
aceea, îi susținem cât pu-

Opinii consemnate de 
DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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CONCURSUL CU PREMII
„CUVÂNTUL LIBER"

2OOO
Cu prilejul apariției, în data de 22 octombrie 1997, 

a numărului 2000 al ziarului „Cuvântul liber" Deva, 
redacția noastră organizează, în perioada 23 septem
brie — 17 octombrie a.c., un concurs cu premii.

Cei care doresc să participo vor trebui să răspundă 
exact la următoarele două întrebări :

1. Care este data apariției primului număr al zia
rului „Cuvântul

2. De când 
pagini ?opt

2.

liber" Deva ? 
apare ziarul „Cuvântul liber'1 Deva în

TALON NI 2

300 000 lei
200 000 lei
100 000 lei

So acordă următoarele premii:
Premiul
Premiul
Premiul
Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 octombrie 
la sediul redacției, iar premierea câștigătorului — 

în 22 octombrie, cu prilejul festivității consacrate mo
mentului aniversar.

a.c.,

PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA

COMUNICAT

î

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR DISPONI
BILI/ATE DIN SECTORUL MINIER ÎN BAZA 
O.G. NR. 22/1997 ȘI CARE DORESC SĂ-ȘI 
STABILEASCĂ DOMICILIUL ÎNTR-UN ALT 
JUDEȚ.
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I’entru a putea bene
ficia de prevederile Legii 
1/1991 privind protecția 
socială a șomerilor, res. 
pectiv pentru a putea 
primi drepturile bănești 
dc la data disponibilizării, 
este necesar ca înscrierea 
Ia D.G.M.l’.S. — Oficiile 
dc Forță dc Muncă și 
Șomaj — să se facă în 
maximum 30 da zile de 
la data desfacerii con
tractului de muncă. În
scrierea trebuio făcută 
în localitatea undo per-

do- 
flo.
loc 

acea

soana în cauză are 
miciliul stabil sau 
tant, dacă ultimul 
de muncă a fost in 
localitate.

Cei care doresc să se sta
bilească definitiv într-un 
alt județ, pot beneficia 
dc ajutor de șomaj dacă 
se adresează O.F.M.Ș. 
din județele respective 
în 30 de zile de la în
cetarea activității, pre
zentând următoarele do. 
cumente:

• carnetul de muncă;

Vizionarea programelor 
de televiziune sau 
distracții la ore mai îna
intate ale serii fac 
mulți elevi să se 
dimineața cu greutate Se 
îmbracă în grabă și pleacă 
la școală fără a mai lua 
micul dejun sau beau în 
fugă o gură de ceai ori 
de lapte, iar cei mai mari 
chiar cafea. Și e un mare 
păcat! De ce? Pentru că 
dimineața cantitatea de 
suc gastric acumulată in 
timpul nopții în stomac ar 
permite o foarte bună 
gerare a alimentelor 
gerate. De asemenea, 
tivitatea intelectuală 
alteori și fizică (la orele 
de educație fizică sau la 
cele din atelierele școlare) 
— se fac cu un consum 
de energie, de calorii, pe 
care le furnizează tocmai 
alimentel ?. La vârsta de 
elev alimentele consumate 
nu au doar rol dc furni-

alte

ca
se ^ale

di- 
in. 
ac-

zare a energiei u și de 
creștere și dezvoltare.

O alimentație defectuoasă 
incluzând și „săritul11 peste 
micul dejun 
ceste procese de creștere 
și dezvoltmb și 
ca elevii respectivi să fie 
mai puțin viguroși.

Un alt element care a- 
rată de ce este indispen
sabil un mic dejun, 
sistent, îl constituie 
derea zahărului în 
(hipoglicemia), care 
dacă dimineața nu 
o gustare. Ea se 
în jurul orei 10—11, iar
după amiază, mai rar, după 
2—3 ore de activitate șco-

va frâna a-

va face

con- 
scă- 

sânge 
apare 
se ia 

produce 
■11,

Compartimenlul <le 
Promovare a Sănătății și 
Educație pentru Sănătate 
I.S.P.J. HUNEDOARA — 

DEVA

(Continuare în pag. a 2 a)

PRIN „LABORATOARE DE FRUMUSEȚE"

„Când clientele av 
de preturi, pleaca

La răscruce de blocuri1’, 
cum plastic definea cineva 
Intersecția străzii 22 De- 
cemb ae cu bdul Bălcescu, 
din Deva, se află ampla
sate o coafură ți o frizerie. 
Tot mai puțin căutate în 
aceste zile în care ne so
cotim banii de pe o zi pe 
alta. Căci, dacă la obiș
nuitul, cândva, coafat pu
tem renunța — ți cu atât 
mai mult la manichiură, 
pedichiură ori 
— pe care 
atât cât ne 
acasă — la 
care zi, nu

cosmetică 
ni le facem, 
pricepem, și 

pâinea de fie. 
putem-

Dar doamnele coafeze, 
frizerlțe ori cosme.ticienc, 
care lucrează în atelierele 
situate în zona amintită- 
la parterul blocului 
sunt de altă părere, 
spuneau că femeile

buie să acorde mai multă 
atenție aspectului lor ex
terior- ,’Când, după ce
ți-ai făcut un tratament 
și un masaj facial, un
coafat sau doar un tuns
și te privești în oglindă, 
te simți parcă alta, ai 
mai multă personalitate, 
mai multă putere de mun
că" — afirma cosmeticia. 
na Tania Mocioiu. Marți, 
spre exemplu- coafeza Zo- 
rița Luca, după cuin spu
nea, a avut doar 3 cliente 
și colega dumneaei 4- 
Notăm că montatul bigu- 
diurilor pentru permanent 
costă 
tuns, 
între

11 000 lei — și cu 
spălat, coafat- costă 
19 ți 34 000 lei. „No

(Conțin1 are în pag. a 2-a)
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județului J 
înștiința 

unde ur- 
stabiiească 
ai unită.

ESTERA S1NA

1H0RIA

Busturile lui Iloria, Cloșca și Crișan, situate în fața Muzeului Civiliza
ției Dacice și Romane din Deva. Foto: ANTON SOCACI

• adeverință de la uni
tatea minieră unde a lu
crat din care să rezulte 
salariile de bază brute 
avute în ultimele 3 luni;

• certificat medical;
• adeverință de la 

primăria de domiciliu 
care să ateste dacă dețin 
sau nu suprafețe de te
ren agricol;

• adeverință de la 
finanțele publice din care 
să rezulte dacă realizează 
sau nu alte venituri.

Prefectura 
Hunedoara va 
toate județele 
mează să se 
foștii salariați 
ților miniere pentru a fi 
sprijiniți de către D.G.- 
M.P.Ș. — O.F.M.Ș. — la 
înscrierea pentru obține
rea ajutorului de, șomaj 
cât mai repede.

POMPILIU BUDULAN
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CUVÂNTUL LIBBR

Toamna și muzica ei
Fie că vrem sau nu, 

toamna a sosit de-adevăra- 
telea. Acum nu ne mai 
rămâne decât să tânjim 
după o palidă rază de 
soare, ce ne-ar mai încălzi 
puțintel sufletele. Sau de ce 
n-ar face-o ».._zica?

De fapt, „Toamna mu
zicală hunedoreană" în
cearcă de 17 ediții să ne-o 
demonstreze, și nici toam
na acestui an n-a făcut 
vreo excepție de la re
gulă. Atât organizatorii — 
prin Radio Color și Clubul 
„Constructorul'* —, cât și 
interpreții prezenți la a- 
cest eveniment cultural 
s-au Străduit să ofere me
lomanilor hunedoreni trei 
zile (15—18 sept.) de toam
nă muzicală. Se pare că 
eforturile n-au fost za
darnice, prima seară con
stitui..d o r' surp.l-j 
pentru publicul prezent 
la Biserica Catolică din 
Hunedoara. Ștefan Ruha 
♦ vioară și Elisabeta Bo-

„Când clientele aud de prețuri,

(Urmare din pag. 1)

pare rău că nu avem și o 
manichiuristă — spunea 
dna Luca. A fost, însă 
din lipsa solicitărilor- a 
renunțat"-

Câte ceva în ideea cre
ării ambianței s-a făcut la 
coafor (s-a pus gresie), 
dar mica încăpere a „cos
meticii* este improprie u* 
nor servicii care presupun 
o igienă desăvârșită, iar 
dotarea aceluiași atelier 
cu aparatură este în sufe
rință. Clientele refuză u- 
neori serviciile deoarece 
de la canalizare se degajă 
un miros insuportabil și 
aerisire nu există. Sala
riatele care lucrează de 
mai mult tin.p aici spu
neau că a existat cândva 
un spațiu adecvat și cos
meticii, dar că în fostul 
local funcționează în pre
zent un bar

Nici la frizeria de ală. 
turi, dnele Ana Hanzi și 

tar — pian, prin măiestria 
lor, ne-au Încântat auzul 
cu minunatele bijuterii 
muzicale de biserică, pre
clasice și mozartiene. Și 
pentru că Șt. Ruha vine 
la „Toamna muzicală hu
nedoreană" „ca acasă", da
torită „publicului formida
bil", prin muzica sa „își 
dăruiește sufletul pentru 
toată lumea". Același lu. 
cru l-am putea spune și 
despre pianista E. Botar, 
.jo muziciană nemaipomeni
tă”, a cărei interpretare s*a 
mulat perfect pe cea a 
viorii. (Surpriza serii a 
fost oferită de sponsorul 
acestui concert, Uzo Bal- 
can, datorită căruia in
trarea a fost gratuită).

Clubul „Constructorul* a 
fost gazda celorlalte două 
seri de concert, fiind toto. 
dată deschisă și expoziția 
de grafică a lui Sitoiu 
Nopcea. Nicolae Szekely 
(Micky), binecunoscutul chi
tarist hunedorean, a fost

Voichița Mateș nu prea a- 
veau de lucru- cu toate că 
altădată- la început de an 
școlar, veneau mulțl copii 
să se tundă. Pe de o parte 
lipsa banilor determină 
slaba clientelă- iar pe de 
alta, cum spuneau dum
nealor — „nici la școală 
nu li se mai cere și atunci 
depinde de părinți dacă vor 
să-și trimită copiii ordo
nați la școală sau nu"- 
E drept că și prețurile (un 
tuns costă între 7500—9300 
lei) sunt descurajatoare.

„Cine n-ar vrea să fie 
frumos- dar clientele când 
aud de prețuri, pleacă fără 
a ne mai solicita servi
ciile". — reflecta dna Luca.

Ca persoane ■ care mai 
apelăm (foarte rar. e 
drept) la astfel de ser
vicii și care cunoaștem și 
din documentări anterioare 
destul de bine situația din 
astfel de atel'ere, ne per
mitem să facem o const, 
derație- Celor care au în 

prezent a doua seară la 
„Toamna muzicală" în du
blă ipostază — de profe
sor, prin elevii săi Miha! 
Jianu și Octav Petre, și de 
interpret. Cu siguranță, 
prin acest recital N. Sze
kely ne.a făcut demonstra
ția unei autodepășiri și, 
precum ne mărturisea chiar 
el, doar „kitsch-ul este ar
ta care e mulțumită de 
sine".

Simpatica pereche timi
șoreană Monia Chiriac 
(vioară) și Alexandru Cre- 
țulescu (chitară), unită de 
curând prin dragoste și, i 
desigur, și prin muzică, a 
încercat prin valoarea in- | 
terpretării să ne transmită j 
„suferințele, bucuriile și 
fericirile", călcând pe ur
mele străbunilor. ,JȘi E- 
minescu a suferit când a 
scris", afirma chitaristul 
bănățean, „acesta trebuie 
să fie mesajul muzicii 
noastre".

ALEXANDRA SURDA

subordine asemenea pres
tați! — în cazul de față 
Socom „Mureșul" Deva — 
li se cere să acorde mai mul
tă atenție condițiilor de lu
cru, dotărilor, ambianței, 
ca și procurării de mate
riale. Lucrează și aici fe
mei — unele de o viață —, 
cu probleme deosebite, cu 
greutăți materiale- iar sa
lariile actuale (sub cel mi
nim pe economie), din 
care trebuie să-și procure 
și cele necesare lucrului, 
sunt departe de a le a- 
junge. Din acest motiv, 
multe tinere au renunțat 
la această mes- ie. cele 
care au avut condiții 
și-au creat cabinete pro
prii, însă cele cu o vechi
me de 20—25 de ani- cu 
familii numeroase, nu mai 
au unde pleca- Iar în 
condițiile concurentei, ele 
fac eforturi disperate pen- ( 
tru a supraviețui. Fără 
un sprijin -mai concret le I 
este însă foarte greu-

Părinți, nu neglijați micul dejun 
al școlarului!

(Urmare din pag. 1)

Iară. De aceea este reco
mandabilă șl gustarea din 
recreația mare.

Hipoglicemia se mani
festă printr-o stare de rău, 
amețeală, mergând până la 
leșin. Ea poate duce la 
accidente în orele de edu
cație fizică sau în cele 
din atelierele școlare, îm
piedică recepționarea a- 
decvată a noțiunilor pre
date și implicit la scăderea 

(Urmare din pag. 1)

tem de mult pe cei ce se 
zbat — cu sublinieri deo
sebite în acest sens pentru 
dl senator Constantin Ble- 
jan — pentru ca Spitalul 
din Baia de Criș să exis
te în continuare, chiar în 
condițiile restructurărilor 
actuale din domeniul sănă
tății. In ce ne privește, ca 
instituție a puterii locale, 
din puținii bani pe care ti 
avem la buget. O parte o 
virăm necondiționat aces
tui lăcaș de sănătate. El 
trebuie să existe.

Dr. EMILIA TRIFAN, di
rectorul Spitalului comunal 
Baia de Criș: Poate, prin 
funcția pe care o dețin, să 
fiu considerată subiectivă, 
însă vreau să exprim pă
rerea pacienților spitalului 
nostru, a locuitorilor co
munei, care sunt unanim de 
acord că acest spital este 
extrem de necesar. Chiar 
și cu numărul redus de 
60 de paturi, care satisfac 
cerințele și exigențele pa
cienților. Să așteptăm șl 
alte măsuri care se iau în 
domeniul sănătății, și Le
gea asigurărilor sociale, și 

randamentului la învăță
tură.

Un mic dejun care să 
evite aceste inconveniente 
trebuie să fie alcătuit 
dintr-o combinație de ali
mente: lapte și derivate, 
ouă, carne sau produse din 
acestea, lichide calde și 
îndulcite, sucuri, biscuiți, 
gem, miere, etc

Gustarea de la ora 10 
(clasicul sandwich) este 
bine să fie terminată cu 
un fruct fi nu cU dulciuri 
concentrate (ciocolată, ra

A fost. este, va fi
să sperăm că Spitalul din 
Baia de Criș va avea viață 
pentru sănătatea oamenilor 
din zonă și nu numai încă 
multe zeci de ani. Mai 
greu este cu asigurarea și 
stabilizarea aici a cadrelor 
medicale. Dar poate va fi 
bine st din acesi punct de 
vedere. Nu știu.

Dr. CONSTANTIN BLE- 
JAN, senator de Hunedoa
ra, fost director al Spita
lului Baia de Criș: Eu, ca 
medic, care am lucrat în 
această instituție de sănă
tate peste 30 de ani, și șa
se ani în circumscripție, în 
mediul rural, unde începe 
efectiv asistența medicală, 
pot spune că spitalul care 
a împlinit acum 125 de ani 
de existență a reprezentat, 
de-a lungul timpului, un 
așezământ de sănătate deo
sebit de important, unul de 
referință în zonă. Aceasta, 
așa cum am mai spus, și 
prin valoarea medicilor ca
re au activat aici — și nu 
pot să nu-1 amintesc din 
nou, cu mare respect, pe 
doctorul Nicolae Florea, dar 
și prin devotamentul per
sonalului mediu și auxi
liar, prin grija manifesta

hat, prăjituri) deoarece a. 
cestea pot scădea apetitul 
pentru masa de bază — 
prânzul.

Cu toate greutățile fl- 
nanciare ale multor familii, 
trebuie totuși ca părinții 
să facă un sacrificiu pen
tru a acorda copilului mi‘< 
cui dejun și gustarea. 
Aceste deprinderi, respec
tate pe parcursul întregii 
vieți, vor fj un factor ga
rantat pentru un trai să
nătos, buna dispoziție fi 
succesul școlar al copilului 
dv.

tă față de pacienți. $1 ne-a 
nemulțumit foarte mult 
faptul ca să vină acum 
cineva și să desființeze a- 
cest spital, toate paturile 
din acest spital. Pentru 
oamenii din această zon- 
trăiesc în spații izolate, la 
mare depărtare de vreun 
oraș, unde asistența medi
cală este extrem de ane
voioasă, de fapt nici nu 
prea ajunge. Și atunci 
au nevoie de acest spital.

Și mai e ceva. Noi vrem 
și putem să demonstrăm 
că și în actualele condiții 
de austeritate economică și 
cu un buget național sărac 
se poate face totuși trea
bă. Știm că sunt luate U- 
nele măsuri de autorizare 
a spitalelor. însă consider 
greșit să cerem la aseme
nea spitale mici, cu bani 
extrem de puțini, să aibă 
condiții de dotare. încadra
re, gospodărire ca spitale
le din orașele mart, deși 
lipsa banilor se' resimte 
acut și acolo. Voi susf 
cu tărie asemenea art 
mente în comisia de sănă
tate din Senat. Cred, că 
Spitalul comuna] din Ba
ia de Criș va dăinui.

MIERCURI. 24 SEPTEMBRIE

[ TVB I )
6,00 Roniuiiiu: ora o fix!; 9,00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR lași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Sensul tranziției (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șelcul (r); 
14,55 Fotbal: Sportul Studențesc — Dina
mo (d); 17,05 Strada Libertății (s); 17,35 
Mag. sportiv; 18,00 Interactiv Tele-Joc; 
19,00 Sunset Beach (s); 20.00 Jurnal; 21,00 
Memorialul durerii (do): 22,00 In flagrant 
(dezb.); 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 Jur
nal; 23,50 Cultura în lume (do); 0,30 în
tâlnirea de la miezul nopții.

( TWR2 )
7,00 TVM Telematinal; 8,30 Canary

Wharf (r); 9,00 Indiferenții (f, p.I/r); 10,35 
La izvorul dorului...; 11,00 Autograf pt. 
prezent (r); 11,35 Sunset Beach (r); 13,30 
Em. în lb. maghiară; I4,So Ce bine e a- 
casă! (s); 15,05 Medicina pt. toți (r); 15,30 
D.a; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 
Șeicul (s); 18,00 Mândrie și prejudecată 
(r); 19,00 Repere muzicale; 20,00 Mag. 
sportiv. Fotbal Cupa României: Steaua 
București — Foresta Fălticeni (d). ora 
21,30; 22,35 Credo; 23,30 Periplu liric i- 
talian (II); 0,00 TVM Mesager.

(__  ANTENA 1 ]
6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Legea lui 

Burke (r); 10,30 O viață perfectă (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 Vân
tul prin sălcii (f. da); 14,00 Știri; 14,20 
Drumul spre casă (dramă SUA 1991); 16,00 
Iluzii (s); 17,00 D.a- 17.30 Telerebus; 18.00 

Cafea cu parfum de femeie (s); 19.00 Ob
servator; 19,45 Regele războinic (f. 1st. 
Anglia i996); 21,30 Doctor Bramwell (s);
22,30 Milionarii de la miezul nopții; 0,00 
Știri.

[ PRO - TV )
7,00 Ora 7, bună dimineața; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer 
(r); 10,15 MASH (s); 10.45 Sport la mi
nut; 11,00 Tenis. Open România (d): 12,55 
Știri; 13,00 Profesiunea mea — cultura
(r) ; 14,15 Tenis. Open România (rez.);
14.30 Maria (s); 15.30 Tânăr și neliniștit
(s) ; 16,15 Șoapte de iubire (s); 17,00 Știri; 
17,15 Fată-n fată cu IHe Șerbănescu; 18.00 
Am întâlnit șl român) fericiți; 18,25 Știri:
18.30 Cine este șeful? (s); 19.00 Știi și 
câștigil (cs); 19,30 Știri; 20,15 Decizie di
ficilă (f. SUA *94); 22,05 Știri; 22,15 Fam.

Bundy (s); 22,45 Sledge Hammer (s); 23,15 
Știri; 23,45 Gloanțe și cenușă la Osaka 
(f.p. SUA *89); 2.45 Știri.

[ PRO - TV - DEVA )
6,15 — 7,00 Reluări (program propriu); 

18,00 — 18,05 Știri locale (pe scurt); 18,95— 
18,25 O poveste adevărată; 22,00 — 22,15 
Știri locale.

[ DEVASAT + )
8,00 — 13,30 Reluări; 14,00 Videotext; 

17,00 I’reciosa; 17,40 Desene animate; 18,05 
Provocarea (doc.); 19,10 Casa de nebuni;
19,30 Farmacia de ga. dă; 20,00 Comoara 
(f); 21,30 Lumea animalelor; 22,30 Mămica 
polițist; 23,00 Maniac cop 3 (f); 0,30 Serial 
erotic; 1,30 Videotext.

—- :.............
t’AWAW.W.’• - \ ■ ■
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Azi, etapă 
in Diviziile 

A și C
Azi, în diviziile A și C se desfășoară etapa a 

8-a (intermediară). Dintre echipele aflate în prima 
parte a clasamentului Diviziei A. doar Steaua și O- 
țelul Galați au programate jocuri acasă, în timp ce 
F.C. Argeș, FC. Național, Rapid, Universitatea Cra
iova evoluează în deplasare. Iată programul complet 
al etapei de azi: Steaua — Foresta; Oțelul — C.S.M. 
Reșița; Jiul — F.C.M Bacău; Ceahlău) — F.C. Na
țional (amânat); „U" Cluj — Univ. Craiova; Sportul 
— Dinamo; Gl. Bistrița — Rapid;' Farul — F.C. 
Argeș: Petrolul — F.C Dîmbovița.

tn Divizia C, Minerul Certej primește replica 
liderului clasamentului seriei a 3-a a Diviziei^ C, 
Ralnentul Alexandria. Meciul Începe Ia ora 15. (S.C.)

ARBITRII ȘI OBSERVATORII 
DIN 28 SEPT. LA DIVIZIA D

MIN. GHEȚARI — VICT. CALAN. arbitri; Sil
viu Medrea, Petru Zlate, Daniel Ciocan, obs. Pavel 
Marincău.

CASINO ILIA — CONSTR. HUNEDOARA: Clau- 
dte Durlescu, Florin Iacob, Daniel Dudaș, obs. Ma
rian Dima.

C.F.R. HARM. SIMERIA — F.C. PAROȘENI- 
VULCAN : Daniel Haidiner, Daniel Ilincea, Andrei 
TSrMc. obs. Vasile Nemeș.

AURUL BRAD — METALUL CRIȘCIOR: Petre 
Pupa. Marin Paraliță, Cristian Kuszai, obs. Lazăr 
Ketemen.

MIN. BARBATENI — MIN. ANINOASA: Gabriel 
Macavet, loan Lavu, Marian Lucaci, obs. Petre Li- 
bardl.

RETEZATUL HAȚEG — MIN LIVEZENI: Be
niamin Popescu, Flavius Sterian, Alin Țibichi, obs. 
Cantemir Buciuman.

F.C. DACIA ORAȘTIE — MIN. TELIUC: Adrian 
Radu, Andrei Csiki, Stan Hanzi, obs. Ilie Ștefăniță.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

A VÂNTUL ZDRAPȚI — CIF ALIMAN BRAD: 
Tr. Melha, D. Stanca. I. Pintecean, obs. E. Muntean.

VICT. DOBRA — MIN. II GHELARI: L. Precu- 
peș, D. Tirt, R. Avram, obs. N. Stanciu.

SANTOS BOZ — GLORIA GEOAGIU: V. Gher- 
ghd, C. Popescu, I. Clinei, obs. L. Hui.

GL. BRETEA ROMANA — FOTBAL ST. DEVA: 
T. Nistor, D. Lada. M. Brândușa, obs. S. Bogdan.

UNIREA VEȚEL — FORESTA ORAȘTIE: E. Am- 
bruș, G. Danciu, T. Haidu, obs. A. Groza.

Mihai Leu, un puternic 
spirit de învingător

• 22 februarie 1997: boxerul Mjliai Leu, din 
Hunedoara, tl învinge pe panamezul Santiago Sa
maniego, intrând in posesia centurii cu diamante 
ți titlul de Campion Mondial al categoriei semi- 
mijlocie — versiunea WBO

• 20 septembrie 1997, la Aachen, în Germa
nia, Mihai Leu I?i pune £n joc centura de campion 
mondial, în fața irlandezului Michael Cartuth. Si 
de această dată, valoarea și-a spus cuvântul: Mi
hai după o luptă crâncenă în ring, trebuind să 
facă față ți loviturilor cu capul ale adversarului 
său, iese învingător, păstrându-ți în continuare 
titlul de campion mondial !

Acestea au fost două 
evenimente de mare în
semnătate pentru boxe
rul Mihai Leu. obținând 
marea performanță In 
condiții grele. In care 
câți boxeri nu ar fi re
nunțat (?),Mihăiță tre
buind să suporte un han
dicap inimaginabil, de 
necrezut, îndeosebi în 
box: să lupte cu dureri 
Ia mâna stângă și cu pa
namezul și cu irlande
zul și să iasă ÎNVINGĂ
TOR ! De cei mul ți se 
știe că Mihai înaintea 
atacării titlului mondial 
a avut un accident de 
mașină, care a lăsat ur
mări la brațul stâng și 
în primăvară a suferit 
o intervenție chirurgi
cală în Germania, în ca
drul pregătirilor pentru 
meciul cu Carruth. în 
sparringul cu cei trei 
pugiliști, totul a fost bi
ne. Numai că din repri
za a 3-a a meciului de 
sâmbătă au început du
rerile la mâna stângă I 
Și pe Mihai parcă nu 
l-a enervat așa tare lo
vitura cu capul a lui

Carruth în repriza a 
IV-a, când i-a spart ar
cada, ca persistența du
rerii la mână, „nemaia- 
vând așa mare forță în 
ea“ I Ei bine, cu toată 
durerea în mână, dar și 
în suflet, Mihai nu a ce
dat, a luptat ca un ade
vărat erou în fața unui 
boxer obstructionist. ce 
a lovit mereu eu capul 
și pumnii o STANCA, 
pe un adevărat LEU, 
curajos, inteligent, ex
perimentat, cu o voință 
greu de descris și un 
dezvoltat spirit de ÎN
VINGĂTOR ! „A fost 
un meci extraordinar de 
epuizant — spunea Mi- 
hăiță. Și asta datorită 
arbitrului, care l~a lăsat 
pe adversar să încalce 
regulile boxului. Este a- 
devărat că ia termina
rea luptei Carruth și an
trenorul său mau feli
citat, recunoscând că 
sunt învingător meri
tat, dar ce s-a intăm- 
plat în ring, nu pot uita 
curând. Țin să mulțu
mesc tuturor celor care 
m-au susținut dăndu-mi 
puteri în această luptă”.

Pagină realizată de

SABIN CERBU

DIVIZIA B1
REZULTATELE ETAPEI A 7-A : Astra Ploiești 

— Rocar Buc. 2—0: F.C. Onești — Foresta II Făl
ticeni 3—l; Poiana Câmpina — Tractorul Bv. 0—l; 
A~S. Midia Năvodari — Gloria Buzău 3—0: Poli. 
Iași — Precizia Săcele 2—0- Petrolul Moinești —• 
Dacia Unirea Brăila 5—0; Metrom Bv. — Dunărea 
Galați 3—0; F.C. Brașov — Metalul Plopeni l—0; 
Nitramonia Făgăraș — Dunărea Galați 6—0.

CLASAM
1-2. Astra Ploiești 

F.C. Onești
3. F.C. Brașov
4. Tractorul Brașov
5. Metrom Brașov
6. Midia Năvodari
7. Rocar București
8. Petrolul Moinești
9. Dacia Un. Brăila

10. Foresta II Fălticeni
11. Politehnica Iași
12. Precizia Săcele
13. Nitramonia Făgăraș-
14. Gloria Buzău
15. Dunărea Galați
16. Metalul Plopeni
17. Poiana Câmpina
18. Dunărea Călărași

E N T U L
6 5 1 0 17— 6 16
7 5 1 1 20— 9 16
7 4 2 l 9""— 5 14
7 4 1 2 12— 5 13
7 4 1 2 9— 5 13
7 4 1 2 13—14 13
6 3 2 1 9— 4 11
7 3 I 3 17—14 10
7 3 0 4 19—13 9
7 2 3 2 10— 7 9
7 3 0 4 6— 8 9
7 2 2 3 6— 9 8
7 2 1 4 10— 6 7
7 2 1 4 8—18 7
7 1 3 3 7—14 6
7 1 3 3 2—10 6
7 1 1 5 4—12 4
7 0 2 5 4—23 2

REZULTATELE ETAPEI A VI-A : Victoria 
Călan — Casino Ilia 7—O' Constr. Hunedoara — 
CFR Marm. Simeria 1—1: CSM Paroșeni-Vulcan — 
ASA Aurul Brad :neprezentare> 3—0: Met. Crișcior 
— Min Bărbăteni 3—0; Min. Aninoasa — Reteza
tul Hațeg 9—1; Min. Livezeni — FC Dacia Orăș-

Victoria Călan: Casino Ilia — Constr. Hunedoara: 
CFR Marmndm — CSM Paroseni-Vulcan; Aurul 
Brad — Met Crișcior Min. Bărbătem — Min. A- 
ninoasa; Retezatul I-Iațeg — Min. Livezeni; Dacia 
Orăștie — Min. Teliuc

tie 2—2: Min. Ghelari — Min. Teliuc 4—2.
TULCLASAMEN

1. Minerul Aninoasa 6 5 0 1 23— 5 15
2. Dac a Orăștie 6 4 2 0 19— 6 14
3. CSM Păros Vulcan 6 3 3 0 26— 8 12
4. Minerul Ghelari 6 4 0 2 12— 8 12
5. Victoria Călan 6 3 1 2 18— 8 10
6. Aurul Brad 6 3 1 2 16— 7 10
7. Min. Bărbăteni 6 2 3 1 15—10 9
8. CFR Marm. Simeria 6 2 3 1 13— 9 9
9. Constr. Hunedoara 6 2 1 3 10—17 7

10. Metalul Crișcior 6 2 0 4 14—19 6
11. Minerul Livezeni 6 1 2 3 8—17 5
12. Minerul Teliuc 6 I 0 5 11—22 3
13. Casino Ilia 6 1 0 5 7—30 3
14. Retezatul Ilațeg 6 1 0 5 7—33 3

ETAPA VIITOARE (28 sept.) • Min. Ghelari —

Programul turului Campionatului de copii
Valea Mureșului

ETAPA 1—22 septembrie
Vega Deva — Tehno Simeria —■
Min. Certej — CJS.Ș. Hunedoara — 
FU Orăștie — Met. Crișcior -----
FO Corvinul — stă

ETAPA A II-A — 29 septembrie 
GSȘ Huned. — FC Orăștie -----
Tehno Simeria — Min. Certej — 
FC Corvinul — Vega Deva ——
Metalul Crișcior — stă

ETAPA A ni-A — 6 octombrie
Min. Certej — FC Corvinul — 
FU Orăștie — Tehno Simeria ---- -
Met. Crișcior — CSȘ Huned. — 
Vega Deva — stă

•
ETAPA A IV-A — 13 octombrie

Tehno Simeria — Met. Crișcior — 
FG Corvinul — FG Orăștie — 
Vega Deva — Min. Certej ——
GSȘ Hunedoara — stă

ETAPA A V-A — 20 octombrie 
FG Orăștie — Vega Deva —

ediția 1997-1998
Met. Crișcior — FC Corvinul —— ■ 
CSȘ Huned. — Tehno Simeria —-----
Minerul Certej — stă

ETAPA A VI-A — 27 octombrie

FG Corvinul — CSȘ Hunedoara ——— 
Vega Deva — Met. Crișcior -- 
Min. Certej — FC Orăștie ——
Tehno Simeria — stă

ETAPA A VII-A — 3 noiembrie

Met. Crișcior — Minerul Certej --------
CSȘ Hunedoara — Vega Deva -—— 
Tehno Simeria — FG Corvinul--------
FG Orăștie — stă

NOI A : JOcurile se dispută în zilele 
de LUNEA, de la ora 15,00. AS Teh
no Simeria își dispută jocurile pe te
renul CFR Marmosim Simeria, Mine
rul Certej — terenul CFR Marmosim 
Simeria, CSȘ Hunedoara pe terenul 
Constructorul Hunedoara. Durata unei 
partide este de 80 minute.

PROGRAMUL TURULUI
CAMPIONATULUI DE COPII

VALEA JIULUI
EDIȚIA 1997 — 1998

ETAPA I — 22 SEPTEMBRIE
Minerul Uricani — Minerul Lupeni —
F.C. Paroșeni-Vulcan — Parângul Lonca — 
Jiul Petroșani — stă

ETAPA A II A — 29 SEPTEMBRIE
Minerul Lupeni — FC Paroșeni-Vulcan 
Jiul Petroșani — Minerul Uricani 
Parângul Lonea — stă

ETAPA A III'A — 6 OCTOMBRIE
FC Paroșeni-Vulcan — Jiul Petroșani 
Parângul Lonea — Minerul Lupeni 
Minerul Uricani — stă

ETAPA A IV-A — 13 OCTOMBRIE
Parângul Lonea — Minerul Uricani 
Minerul Lupeni — Jiul Petroșani 
FC Paroșeni-Vulcan — stă

ETAPA A V-A — 20 OCTOMBRIE
Jiul Petroșani — Parângul Lonea ----- —
Minerul Uricani — FC Paroșeni-Vulcan —— 
Minerul Lupeni — stă

NOTÂ : Jocurile se dispută în zilele de LU
NEA. de la ora 15,00. Durata unei partide 
este de 80 minute.

TENIS DE CAMP

LA DEVA

Deseori îl întâlnim pe dl 
Alexandru Groza, în dru
mul său spre terenurile de 
tenis de câmp din incinta 
Stadionului ..Cetate" din 
Deva, unde se ocupă de 
pregătirea micilor săi elevi. 
Și în acest an. pentru tine
rii jucători și jucătoare a 
fost organizată Cupa Cetă
ții pentru categoriile 8—10 
ani. 11—12 13—14 și ju
niori 16—17 Tini. in care 
s-au remarcat Anca Tamaș, 
Beatrice Simion. Caria 
Corb Alexandra Marian, 
Anca Hațegan. Lidia Ma- 
chison Sorin Jiboteanu. Tu
dor Oprea. Mihai Mechison, 
Bogdan Suciu. Cristian Mi- 
hu. Cătălin Dicoi. pregătiți 
de antrenorii Alex Groza, 
Alin Lazăr și George Gro
zav,

Un g'inn fr.imos, de re
cunoștință pentru sponso
rul „EUROVENUS". dl Io
nel Oltcanu pentru părin
ții cop il»- ce învață teni
sul de câmp.
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L CUVÂNTUL LIBER I

DURA LEX, SED LEX DURA LEX, SED LEX

I Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara a

| emis recent mandat de 
! arestare preventivă îm- 
| potriva lui Daniel Gelul 
% Ișvan din Leșnic. El a 
I fost muncitor la SC A- 
' vicola Mintia fi are 29 
| de ani. Pentru ce a fost 
J arestat ? Pentru tenta- 
I tivă la infracțiunea de 
J omor.
I S-a reținut că, intr-o 
» noapte, în timp ce se 
J afla in stare de ebrieta- 
| te, a avut divergențe cu 
J un grup de tineri din De. 
I va. Aceștia erau in incin- 
J ta Școlii generale din 
| Leșnic yf veniseră în vi- 
’ zită la un unchi de-al lor 
| ce efectua diferite lucrări 
’ ia școală. In noaptea cu 
| pricina tinerii se distrau 
, intr-o încăpere.

cu furca
Starea conflictuală s-a 

prelungit până după mie
zul nopții și a antrenat 
mai multe persoane.

La un moment dat, lș- 
van a aplicat o lovitură 
cu furca lui Cristinel 
Buruiană, tot din Leșnic, 
dar pe care îl confunda
se cu un tânăr din tabă
ra adversă. Lovitura a 
fost atât de puternică, 
încât bietul băiat, de 20 
de ani, a suferit comoție 
cerebrală, fractură cu în- 
fundare a craniului și de- 
lacerare cerebrală.

Întrucât viața i-a fost 
pusă in pericol, după 
cum spuneam, Daniel Ge
lul Ișvan este trimis in 
judecată pentru tentati
vă la infracțiunea de o- 
mor.

Un fost primar este î
cercetat penal i

clusiv pe strada Mihai I 
Viteazul. Valoarea aces- » 
tor lucrări a fost de I

Fostul primar al ora
șului Vulcan, Ovidiu A- 
vrămică, este în prezent 
cercetat penal pentru să
vârșirea infracțiunilor de 
deturnare de fonduri și 
abuz în serviciu contra 
intereselor publice. In a- 
ceeași cauză, pentru in
fracțiunea de abuz în 
serviciu, sunt cercetate 
contabilele Alexandrina 
Dorina Beltean și Mag
dalena Claudia Antica.

Din referatul de termi
nare a urmăririi penale 
al Poliției orașului Vul
can am reținut în esen
ță următoarele chestiuni. 
Contrar prevederilor Ho
tărârii nr. 1 din 26 ia
nuarie 1995 a Consiliului 
local Vulcan, fostul pri
mar de atunci, deci Ovi
diu Avrămică, a încheiat 
un contract cu SC Con- 
smin SA Petroșani, pen
tru reparații trotuare, in-

410 760000 de lei.
In loc ca reparațiile de I 

pe str. M. Viteazul să se » 
execute cu mixturi asfal- | 
tice, respectiva firmă a • 
trecut la reamenajarea * 
totală a trotuarului cu | 
pavele. Pentru aceste lu- • 
crări, fostul primar a dis- | 
pus achitarea sumei de " 
226 004 000 de lei. Din | 
dosar am mai reținut că J 
în situația în care lucra- • 
rea era executată cu mi- I 
«uri asfaltice, ar fi cos- ? 
tal 67 899 000 de lei. A | 
rezultat deci o cheltuială « 
în plus de 158 105 000 de i 
lei. Suma a fost achitată * 
din dispoziția fostului t 
primar, iar ordinele de I 
plată au fost întocmite J 
de cele două, în calitate | 
de contabile în cadrul » 
Primăriei Vulcan. i

ii
III • ; 
I
II

Doamna cu relații
Letiția Victoria Gros 

este din Deva. Ea are 49 
de ani, antecedente pena
le, dar nici o ocupație sta- 

i bjlă.' Și-a găsit totuși una. 
1 motiv pentru care acum 

i s-a întocmit dosar penal. 
Foarte pe scurt, povestea 
ei sună cam așa.

Prin peregrinările ei îl 
întâlnește și pe Nicolae 
Mircea Hențiu. Și el este 
din Deva. între altele, îi 
spune că dacă el sau alt
cineva are nevoie de un 
apartament sau .garsonie
ră, ea poate rezolva pro
blema, întrucât are cunoș
tințe la Primăria muni
cipiului Deva. Aparta
mentul este din fondul 
primăriei și poate fi obți. 
nut contra sumei de 800 000 
d_ lei.

Știind omul că vecinul

său Constantin Carp lo
cuiește cu socrii și ar avea 
nevoie de așa ceva, îi spu
ne povestea. Până la ur
mă doamna cu relații și 
Carp se întâlnesc și se în
țeleg. Prima rată pentru 
apartament îl costă pe 
Carp 250 000 de lei, cafea 
și țuică, după care doam
na Letiția pleacă să rezol
ve problema.

Cum era și de așteptat, 
Carp primește doar amâ
nări, relațiile doamnei 
fiind doar simple povești. 
După o vreme, omul face 
o plângere la poliție și se 
constituie parte civilă cu 
suma de 300 000 de lei.

Este adevărat că va re
cupera ulterior 250 000 de 
lei, dar fapta rămâne fap
tă și se numește trafic 
de influență.

I
A apărut 
„SEMNAL DE ALARMĂ"

ț S.C. „Columna Tipo- ția se vrea a fi purtăto- 
l com” a scos recent pri- rul de cuvânt al Alian- 
■ mul număr al publica- ței Forțelor Democrati- 
1 ției „Semnal de alarmă", ce de Stânga, Centru- 
| „Semnal" are 4 pagini, Stânga și Centru din ju- 
‘ costă 300 de lei exem- dețul Hunedoara. Să-i 
1 plarul și va apărea de urăm viață lungă!1 două ori pe lună. Dacă

nu ne înșelăm, publica- (Tr. B.) ț

I
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te ori reușim. Ori-, j 
i, datoria trebuie săj!

. oriunde iî

sunt', 
Lunca Cer- ■;

cumsecade. J ■ 
își văd

ni. •

De poliție este nevoie li
— De aici până la iz

voarele Cernei mai sunt 
câțiva km. Suntem deci, 
se poate spune, în mun
te. Intr-o asemenea loca
litate ca Lunca Cernii, 
unde se ajunge greu vara 
și aproape deloc iarna, 
polițiștii au probleme ?

— Probleme deosebite 
nu am avut și nici nu a- 
vem. Aici viața este 
grea, oamenii au de lucru 
mai tot timpul anului. Nu 
au timp de treburi ne
curate.

— Chiar toți oamenii 
de aici sunt corecți, nu 
încalcă legea ?

multe ori reușim.
cum, 
ne-o facem 
am fi.

— Apropo, 
oamenii din I 
nil ?

— Foarte 
Oameni care 
treabă, de necazurile și! 
bucuriile lor. Oamenii, 
de aici au rușine unii ■ 
față de alții, așa că le-f 
gile, atât cele scrise, cât' 
și cele nescrise, sunt! 
respectate de marea lor’ 
majoritate.

— Cum văd ei poli-! 
țistul ?

cum

Dialog cu dl MITICA IVAN, 
șeful Postului de Politie Lunca Cernii și 

dl IOAN ȘOIM, ajutor șef de post
I

— Am spus că proble
me deosebite nu avem, 
probleme pe care să nu 
le putem rezolva. Sa 
peste tot, am avut și a- 
vem diferite dosare pe- 

privind a- 
familie, 

de domiciliu,

nale, cauze 
bandonuri de 
violare 
furturi etc. Cea mai re
centă de exemplu este 
cea de la școală unde 
cinci angajați de primă
rie, din afara comunei, 
pentru a efectua repa
rațiile necesare, au fu
rat ciment și var.
i-am depistat, 
ciul fiind recuperat 
proporție de 50 la sută.

— Ce înseamnă să fii 
polițist la Lunca Cernii, 
die Ivan ?

— în primul rând ac
tivitate ' non-stop. Fiind 
atât de departe de o lo
calitate urbană, oame
nii vin la noi cu foarte 
multe probleme, chiar 
dacă nu sunt de compe
tența noastră. întotdeau
na încercăm să le re
zolvăm și de cele mai

Noi 
prejudi- 

în

— Cetățenii de aici] 
sunt conștienți că de pa 
liție este nevoie 
de și oricând, 
de aceea ni se 
ză cu încredere, 
fel, ne înțelegem 
unii cu alții. Se 
că unde nu-i înțelegere, 
nu merge treaba. C., 
din acest punct de W 
dere nu sunt probleme. 
Adevărul este că ne res
pectăm unii pe alții,- ne 
respectăm munca. într-< 
colectivitate ca a noastră 
nici nu se poate altfel.

— Cu primăria ce re
lații aveți ?

— Foarte bune. Cola
borăm, mergem la ac
țiuni comune când se 
impune acest lucru.

— Față de anul trecut, 
se simte vreo schim
bare în rândul celor ca
re comit 
Lunca Cernii ?

— Da, sunt 
Nu cu mult 
dar numărul 
rilor noastre 
față de anul

oriui.
Tocmai 

adresea- 
De alt- 

bine 
spune 

!. 
Or,

infracțiuni la > 

mai mul
mal mulți, jj

îiconstată-1 
a crescuți 

1996.
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Capitolul X al Legii 
privind Codul vamal al 
României cuprinde „Plân
geri și contestații vama
le". Iată câteva chestiuni 
legate de plângeri.

Așadar, în cadrul apli
cării reglementărilor va
male, atunci când auto
ritatea vamală emite acte 
care pot leza drepturile 
legitime ale persoanelor 
fizice sau juridice care 
efectuează operațiuni su
puse vămuirii, acestea se 
pot adresa cu plângeri 
împotriva acelui act. Plân
gerea se adresează auto
rității vamale care a emis 
actul, aceasta fiind obli
gată să o soluționeze și 
să comunice rezultatul în 
termen de 30 de zile de 
la data înregistrării plân
gerii.

în ceea ce privește con
testațiile, se precizează 
că persoanele fizice sau 
juridice care sunt nemul
țumite de soluționarea 
plângerii de către autori-

Plângeri, contestații, infracțiuni, contravenții
ta tea vamală -se pot adre
sa cu contestații la direc
ția regională vamaia ie
rarhic superioară, în ter
men de 15 zile de la co
municarea soluționării 
plângerii.

La soluționarea contes
tației, directorul direcției 
regionale vamale va ține 
seama de avizul emis de 
o comisie de specialiști 
formații dintr-un consi
lier juridic, un specialist 
în probleme vamale și un 
altul în operațiuni de co
merț exterior.

Decizia va fi dată în 
termen de 30 de zile de 
la data înregistrării con
testației și poate fi con
testată în termen de 15 
zile la Direcția Generală 
a Vămilor.

De remarcat că decizia 
directorului general al 
Direcției Generale a Vă

milor poate fi atacată la 
instanța de contencios ad
ministrativ competentă, 
iar taxele de timbru pen
tru contestațiile și căile 
de atac în materie vama
lă sunt de 1 la sută din

contrabandă și se pedep
sește cu închisoare de la 
2 la 7 ani și interzicerea 
unor drepturi.

• Trecerea peste fron
tieră, fără autorizație, a 
armelor, munițiilor, ma-

Codul vamal al României (III)
cuantumul taxelor vama
le, Mar nu mai puțin de 
10 000 de lei.

Mai multe articole ale 
capitolului XI al. Legii a- 
rată ce este infracțiunea 
și care sunt pedepsele. Ia
tă câteva mai importante.

• Trecerea peste fron
tieră prin alte locuri de
cât cele stabilite pentru 
controlul vamal de măr
furi sau de alte bunuri 
constituie infracțiunea de

teriilor explozive sau ra
dioactive, produselor și 
substanțelor stupefiante și 
psihotrope, precursorilor și 
substanțelor chimice esen
țiale, produselor și sub
stanțelor toxice consti
tuie infracțiunea de con
trabandă calificată și se 
pedepsește cu închisoa
re de la 3 la 12 ani și in
terzicerea unor drepturi, 
dacă legea penală nu pre
vede una mai mare.

Pagină reaiizată <1>-
VALENTIN NEAGIJ

• Folosirea la autorita
tea vamală a documente
lor vamale, de transport 
sau comerciale, care se 
referă la alte mărfuri sau 
bunuri decât cele prezen
tate în vamă, constituie 
infracțiunea de folosire 
de acte nereale și se pe
depsește cu închisoare de 
la 2 la 7 ani.

• Cu închisoare de la 
3 la 10 ani și interzicerea 
unor drepturi se pedep
sește folosirea la autorita
tea vamală a documente
lor vamale, de transport 
sau comercializate falsi
ficate.

• Dacă trecerea prin 
alte locuri decât cele sta
bilite și folosirea la au
toritatea vamală a docu
mentelor falsificate sunt 
săvârșite de una sau mai 
multe persoane înarma
te ori constituite în ban
dă, atunci pedeapsa este

de la 5 la 15 ani și in
terzicerea unor drepturi.

Câno mărfurile sau alte 
bunuri care au făcut cr 
biectul infracțiunii nu se 
găsesc, infractorul este <r. 
bligat la plata echivalen
tului lor în bani.

Referindu-ne la contra
venții, trebuie să spunem 
că cele săvârșite în in
cintele vamale și în locu
rile unde se desfășoară o- 
perațiuni sub suprave
ghere vamală, se consta
tă și se sancționează de 
autoritatea vamală. în 
cazul în care contraven
țiile sunt constatate de 
organele de poliție sau 
alte organe cu atribuții 
de control, în alte locuri l 
decât cele amintite, aces
tea au obligația de a 
prezenta actele constata
toare la autoritatea va
mală cea mai apropiată, 
împreună cu bunurile ca
re fac obiectul contra
venției.
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Personalitate, bun 
gust, înțelepciune
Cine trece prin fața Su

cursalei din Deva a Băn
cii „Transilvania" (str. 22 
Decembrie, bl. 42) poate 
remarca zona verde bine 
îngrijită ți stema băncii, 
redată prin aranjament 
floral. A fost unul dintre 
motivele ce ne-a trezit 

curiozitatea să intrăm spre 
a vedea interiorul, dar și 
să discutăm cu dna ec. 
Virginia Lucaciu, direc
toarea instituției.

Gustul pentru frumos se 
observă și in spațiile in
terioare, amenajate mo
dern, iar în biroul direc
torial florile din glastre 
și zecile de felicitări ex
puse în vitrină „vorbesc" 
de la sine de atmosfera 
destinsă, colegială, ce 
domnește aici. Cum aveam 

DESTĂINUIRI

( 
I

*

*

i

să aflăm, dorința condu
cerii a fost aceea ca in
scripția „director" de pe 
ușă să nu producă nimă
nui fiori, omul să intre 
aici fără emoție sau re
ținere.

După insistențe repeta
te, dna Lucaciu V. a ac
ceptat discuția. Cât a vor
bit la telefon, am avut 
răgazul să observăm că 
interlocutoarea noastră es
te o femeie tânără, cu 
multă personalitate și pri
virea limpede, îmbrăcată 
cu bun gust. A fost des
chisă și sinceră, cu idei 
coerente, și, după ce ne-a 
relatat cum a ajuns să 
conducă instituția, în ur
ma unor interviuri minu
țioase. a adăugat:

— In 25 octombrie a.c. 
vom aniversa un an de 
la deschidere... Începutul, 
ca orice început, a fost 
greu, dar am avut un co
lectiv bun, o echipă ce 
s-a închegat pe criterii de 
competență, profesiona
lism și loialitate. 90 la su
tă dintre cei 23 de sala- 
riați au pornit tot din do
meniul bancar, respectiv 
de la Dacia Felix, ceea ce 
ne-a fost de mare ajutor. 
Am „tras" puțin la început, 
până când ne-am creat o 
anumită faimă, până când 
oamenii au început să știe 
exact ce reprezentăm. Ac
tivitatea băncii este in
formatizată, colaborăm cu 
societăți economice de 
stat și private, având în 
total 662 de clienți.

Banca „Transilvania" es
te o bancă cu capital in
tegral privat (cu sediul în 
Cluj-Napoca), și este pri
ma instituție cu profil fi
nanciar din România, ca
re tranzacționează acțiu
nile pe piața de capital.

Notăm că atingerea în

Ketchup
Cantități necesare: 6 

kg roșii, 1 kg ardei gras 
(gogoșari), 1 kg ceapă, 2 
bucăți țelină, 1 căpățâ- 
nă usturoi, 4—5 mor
covi. 1 bucată pătrunjel, 
1 buc. păstârnac, frunză 
de țelină și leuștean, 2 
ardei iuți, 1 gulie, 2 bu
căți hrean, condimente 
— scorțișoară, cuișoare, 
sare, piper, cimbru, za
hăr (după gust).

Legumele și zarzava

E —

cel mai scurt timp a o- 
biectivului general — pro
fitabilitatea, a fost posi
bilă prin aportul între
gului colectiv. Numărul 
de conturi a ajuns de la 
80 la început, la 10 800 a- 
cum, ceea ce demonstrea
ză creșterea calității ser
viciilor oferite clienților. 
Banca are servicii care 
devansează pe cele pres
tate de alte bănci, cum 
este sistemul automat de 
informații bancare — 
Voice Teller și Fax Teller.

„Preocuparea mea — 
spunea dna directoare — 
este conducerea sucursa
lei în condiții de maximi
zare a profitului și mi
nimizare a riscului, cu 
plasarea clientului în cen
trul atenției și obținerea 

unei poziții puternice pe 
piața locală. Privatizarea 
nu ne sperie, dimpotrivă. 
Abia atunci se va crea 
adevărata concurență în 
domeniul bancar".

Exigența față de con
tinua pregătire profesio
nală a personalului înce
pe cu aceea față de pro
pria pregătire (a absolvit 
recent, cu succes, semi
narul „Management per
formant" la Cluj N.)_, ca 
și față de modul în care 
își face temele băiețelul. 
Despre viața de dincolo 
de birou? Locuiește cu 
părinții soțului. Are o căs
nicie in care armonia, în
țelegerea perfectă (soțul 
este inginer si lucrează 
la ARDAF) este suportul 
bunei dispoziții a fiecă
rui membru al familiei. 
Laurențiu este elev în 
clasa a IV-a Un copil 
reușit, mereu premiant. 
Ceea ce-i reproșează, u- 
neori, mamei este că nu ) 
sunt mai mult timp im- I 
preună. „Regret că nu pot j 
acorda mai mult timp ce- ) 
lor dragi, orarul meu de- i 
pășind zilnic 8 ore" — j 
spunea dna Lucaciu. ;

li place mult lectura, îi J 
plac călătoriile, și speră ț 
să poată vedea și alte lo-t 
curt pitorești din Europa, ) 
decât cele din propria ța ) 
ră, ale cărei zone a avut 
ocazia să le cunoască, Es 
te credincioasă și consi
deră că rugăciunea te a- 
jutâ să fii mai bun, mai 
înțelept, să fii sprijin la 
bine și la rău celor de 
lângă tine. „Credința te 
ajută să fii om, să poți 
crea acel climat favorabil 
atât vieții de familie, cât 
și activității profesionale".

ESTERA SÎNA

tul se toacă mărunt și 
se pun la fiert (fără a- 
pă), împreună cu condi
mentele, aproximativ 
două ore. Se lasă apoi 
să se răcească și se dă 
totul prin mașina de 
măcinat roșii; se pune 
din nou la fiert încă 
două ore, până devine o 
pastă mai groasă. Se a- 
șază fierbinte în bor
cane, se leagă și se pun 
1-2, dustulit între haine.

_*_..... ■ ».

*
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„Sunt nedumerit...
I
I*

*
I♦
I

r

„Sunt nedumerit și nu pot să aflu ce e mai bi- • 
ne pentru muritori? Să aibă copii sau să guste viața L 
fără ei? Eu văd că acei cărora nu li s-au născu* 
(copii) sunt nefericiți; iar cei care au, nu sunt întru I 
nimic mai fericiți, tntr-adevăr, dacă copiii sunt răi, f 
este Cea mai mare calamitate: iar dacă sunt cuminți r 
(iarăși), e un mare rău; (căci) ei provoacă neliniște » 
părinților, să nu ii se întâmple ceva". L

(Euripide) •

Jupuiri ]
înainte de a se naște un 

copil, părinți, bunici, prie
teni și cunoscuțl se întrea
bă: „Ce va fi? Ea sau El?"

Acum printr-o simplă 
consultație se poate afla 
dacă puiul de om ce 
urmează a se naște va 
fi fetiță sau băiat.

Unii psihologi afirmă că 
ne naștem cu sexul stabilit 
dar conștiința sexului o 

dobândim prin educație. în
că de la naștere părinții se 
comportă diferit față de 
fetițe decât față de băieți. 
Fetițele sunt învățate că 
trebuie să fie sensibile și
• •••••*•••»•

Henry Adams:

Căsătoria
VĂZUTĂ DE:

mcie numai pentru că s-a 
întâmplat să te îndrăgos- 

„Căsătoria: o comunitate' . teștț de ea, c o procedură 
ce constă dintr-un stăpân, la fel de logică ca a arun- 
O stăpână și doi sclavi, 
total, deci, din doi".

in

Benjamin Franklin:

„Tine ochii deschiși îna
inte de căsătorie și pe ju
mătate închiși, după".

Abe Martin: George Bernard Shaw:
leacurile 

bună este
„Dintre toate 

băbești, o soție 
cel mai potrivit".

James Branch Cabell:

„A te căsători cu o fe-

Prima femeie medic
din România

Se numea Maria Guțarida. 
S-a decis să urmeze o pro
fesiune științifică, conside
rând că femeia poate face 
mai mult pentru societatea 
în care trăiește. Era un ma
re act de curaj să bați la 
porțile științei în acele vre
muri când femeia conti
nua să fie socotită infe
rioară bărbatului.

Maria Guțarida era ori
ginară din Călărași, năs
cută în 1856. La 22 de ani 
o găsim studentă la Facul
tatea de medicină din

Buna cuviință oriunde și oricând
După ce ajungem acasă 

de la serviciu, întreaga ves
timentație se schimbă cu 
ceva lejer.

• Hainele se scutură șl 
se pun la aerisit; mantoul, 
vestonul, rochia se vor pu
ne pe umerașe, păstrându-și 
astfel forma.

• Pantofii se ștarg ime
diat de praf șl se pun pe 
șanuri; ii vom avea pre

Ea sau El
curate, băieților li se spu
ne că e rușinos să plângi 
și nimeni nu e deranjat 
data au murdărie sub un
ghii sau pan.ofii plini de 
praf... Fetițele sunt învă
țate să coase și să facă 
mâncare, băieții bat cuie 
în toate lemnele găsite șl 
aleargă toată ziua cu min
gea pe străzi. Fetițelor li 
se cumpără păpuși, băieți
lor mașinuțe și pistoale.

Desigur nu e regulă ge
nerală. Și eu am avut ma
șinuțe și ciocane, arcuri cu 

•săgeți și praștie și-mi plă
cea tare mult să joc fotbal 
cu băieții. Și cunosc un 
domn pasionat de goblen
*•*•*•»••••••

la fel de logică ca a arun
că pisica Pe fereastră pen
tru că ău înflorit rododen
dronii". \
G. CălinesCU:

„Alegerea soțului e fap
ta cea mai însemnată din 
Viața unei femei".

„Femeile nu se căsăto
resc întotdeauna spre a fi 
fericite. Ele se căsătoresc 
adesea pentru a fi femei 
măritate și nu domnișoare". 
Selecție de ILIE LEAIIU

Montpeilier — Franța. Li
cența și-o dă la Paris. Lu
crarea sa de doctorat tra
tează cancerul uterin, do
meniu în care va lucra și 
va studia și după întoar
cerea în țară. îi revine me
ritul de a fi organizat pri
mele leagăne pentru copil. 
A profesat medicina cu 
pasiune, cu conștiința me
nirii sociale pe care o are 
medicul.

A luptat pentru emanci
parea femeii. Moare în 1919.

gătiți pentru următoarea 
ieșire în oraș. Un suport 
gen scăriță, pe care încap 
mai multe perechi de pan
tofi, ascuns în vestibul du
pă o draperie, va rezolva 
perfect problema încălță
mintei.

• Gând intrați în bucă
tărie, puneți-vâ un șorțu- 
leț și,o panglică sau o băs- 
măluță pe cap.

— de cusut goblenl — mun
ca sa este minunată șl nu 
am văzut o femele să lu
creze cu atâta finețe și me
ticulozitate.

Comportamentul este do
bândit, depindem de mo
dul în care am fost edu
cați și de puterea femini
nului și masculinului din 
noi. Putem educa fetițe cu
rajoase și băieți sensibili, 
eare vor fi asemenea șl la 
maturitate. Doar atât de 
plastic se spune în bătrânii 
„femele bărbată" si „fecior 
fătălău".

INA DELEANU

Mariana 
voce afirmată nu doar 
pe scenele hunedorene, 
ci și ale țării.
Foto ANTON SOCACI

• Nu uitați, când puneți 
masa: cuțitul și lingura în 
dreapta, furculița în stân
ga, lingurița de desert în 
fața farfuriei sau tot în 
dreapta ei.

• Vasele se spală ime
diat după ce am mâncat, 
nu vor fi lăsate nespălate 
în chiuvetă; se mătură fi
rimiturile.

• -

Uneori nu prea frumoa
să. dar cochetă, cu ochi 
mari și expresivi, foarte 
feminină, plină de farmec. 
Pare fragilă, dar e mai re
zistentă decât o arată. Are

FEMEIA BALANȚA

o tendință pronunțată spre 
îngrășare și trebuie să-și 
supravegheze strict silue
ta. E accesibilă acelora ce 
îi dovedesc gentilețe și căl
dură sufletească. O bună 
mamă pentru copii, afectu
oasă și o bună gospodină, 
nu va adera însă Ia ideea 
că trebuie sa aibă multe 
odrasle. Plină de tact șl 
calmă, este o soție Ideală 
pentru un bărbat ambițios.

• •••••••• •••

iCUMOR)!
* T------L

mă mai

veni, o- 
că te iu-

0 imi-o seară, sluj
bașul Georgescu își în
treabă soția:

— Dragă, tu 
iubești?

— Dar ce-ți 
muie? Desigur 
besc.

— Mă gândeam și eu 
cum poți iubi un băr
bat cu un salariu așa 
de mic...

0 Un medic este în
trebat de un pacient:

— Pentru ce v-ați fă
cut dermatolog, doctore?

— Pentru trei motive, 
răspunde acesta. Bolna
vii mei nu mor nicioda
tă, nu se vindecă nici
odată și nu mi cheamă 
noaptea...

I
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CONFERINȚE DE PRESA

r
i

de coordonare 
cum i se mai

Comitetul 
— de criză, 
spune — al Alianței For
țelor Democrate de Stân
ga. Centru-Stânga și Cen
tru din județul Hunedoara 
a organizat, luni. 22 sep
tembrie a.c., o conferință 
de presă ce a avut loc la 
Primăria Deva. în cadrul 
manifestării s-au făcut pu
blice două proteste. Pri
mul exprimă poziția fermă 
și intransigentă a alianței 
față de conducerea actua
lă a României pentru re
ducerea activității din mi
nerit în care se sublinia
ză că politica actualilor 
guvernanți este dăunătoare, 
antipopulară, antipatrioti
că și antiumană, ca și fa
ță de vicleșugul la care s-a 
apelat — de a oferi celor 
disponibiiizați mari sume 
de bani — sume care se 
vor termina repede și oa
menii vor rămâne muritori 
de foame. în legătură cu 
acest protest, reprezentan
tul ziarului nostru — în 
cadrul conferinței de pre
să ce a avut loc în partea 
a Il-a a manifestării — a 
întrebat dacă actul respec
tiv nu este tardiv, ținân- 
du-se seama că procesul 
disponibilizării din mine
rit se desfășoară din plin 
și nu mai poate fi oprit.

S-a recunoscut că, da așa 
este, dar s-a simțit nevo
ia ca alianța să-și expri
me poziția 
respectivă.

Al doilea 
public este 
n <stărilor 
săvârșite 
UDMR. în acest act se re
levă că. mai ales în ulti
ma vreme, reprezentanții 
minorității maghiare din 
Transilvania fac eforturi 
disperate pentru — cităm 
— revendicarea și conside
rarea Ardealului ca teri
toriu unguresc. S-au con
damnat vehement teorii 
cum ar fi autonomia teri
torială pe baze etnice, cre
area Tării Secuilor ș.a., ca 
și acte cum ar. fi arbora
rea drapelului Ungariei 
Mari pe consulatul de la 
Cluj Napoca, modificarea 
unor legi organice pentru 
a le oferi maghiarilor drep
turi în plus față de români 
șt, totodată, politica guver
nului, a președinției, parla
mentului ș.a. care cedează 
șantajelor UDMR.

Ambele proteste au fost 
citite în cadrul conferinței 
de presă, deși fiecare zia
rist a primit un exemplar 
al acestora. Protestele sunt 
lungi, iar cel de al doilea 
chiar stufos și confuz. Poa-

în problema

protest făcut 
împotriva ma- 

ant omânești 
de exponenții

I „Plecăm din Deva, din România, 
cu impresii excelente"

I

loc la se- 
din Deva 
de presă 

încheierea

Ieri a avut 
dial Primăriei 
o conferință 
prilejuită de 
vizitei în Deva, în jude
țul Hunedoara și In Ro
mânia, a unei delegații 
condusă de dl Jean Ma
rie Vanlerenberghe, pri
marul municipiului dis
trictual Arras din Fran
ța. In cadrul manifestă
rii s-au prezentat impre-

siile cu care se întorc a- 
casă oaspeții francezi — 
excelente, cum s-a subli
niat — precum și faptul 
că. In curând, se va rea
liza 
piului districtual Arras 
cu municipiul Deva. Pe 
marginea manifestării 
vom scrie Intr-unui din 
numerele următoare ale 
ziarului nostru. (Tr. B).

te de aceea întrebările jur
naliștilor prezenți au fost 
concrete, tranșante, iar u-> 
nele chiar tăioase. Răspun
zând la acestea, organiza
torii conferinței, cu excep
ția reprezentantului PDSR, 
dl președinte Mihai Ru- 
deanu — s-au cam încâlcit, 
au fost confuzi și au tre
cut pe lângă ținte. La un 
moment dat. s-a ajuns 
chiar la un schimb de re
plici între liderii partide
lor din alianță și ziariști, 
ce a fost aplanat cu difi
cultate. Totuși, dintre idei
le vehiculate spicuim: • 
Nu există, în rândul ro
mânilor, extremiști, ci pa
triot! • Se încearcă distru
gerea clasei muncitoare 
pentru a se ajunge Ia O 
ruptură națională • Ne 
paște pericolul dictaturii 
PNȚCD manifestată prin 
conducerea țării prin or
donanțe guvernamentale • 
O dictatură a forțelor cu 
adevărat democratice este 
necesară pentru întronarea 
ordinii șl a respectului fa
ță de lege, altfel țara se 
îndreaptă spre haos și pră
bușire • PRM vede în a- 
lianța forțelor politice de 
stânga, centru stânga șl 
centru un șuvoi a! nemul- 
țumiților, al celor care se 
declară în dezacord cu po
litica actualilor guvernanți 
considerând-o demolatoare, 
antiromânească, trădătoare 
de neam și țară • Alianța 
este deschisă oricăror for
mații, asociații, ’tgl, sin
dicatelor ș.a.

TRAIAN SONDOR

<

H
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înfrățirea munici-

„Biblioteca este 
spitalul care vindeca 

mințile"
Citatul de mai sus l-am 

întâlnit, sub forma unui 
veritabil m tto, la bi
blioteca din comuna O- 
r&știoara de Sus. Alături 
de alte citate mai mult 
sau mai puțin celebre și 
de sugestive creionări 
grafice (aparținând chiar 
bibliotecarei), acestea îm
podobesc pereții încăperii 
devenită prea 
pentru fondul de 
e: istent la această 
— 7224 de volume.

Deși în cursul acestui 
an n-a intrat încă nici o 
carte pe rafturile biblio
tecii. dna bibliotecară E- 
ugenia Trosan este con
vinsă că promisiunea corr- 
îucerii Consiliului local 
(alocarea unei sume pen
tru achi-’ția de carte) va 
fi respectată. Rezolva
rea pare binevenită, dacă 
ținem seama de consta
tările dnei bibliotecare: 
„Numărul cititorilor crește 
de la an la an; cei mai 
fideli și mai numeroși 
sunt copiii, dar foarte 
aproape se situează și 
pensionarii". Interlocu-

strâmtă 
carte 

oră

CUVÂNTUL LIBERAI
.............................. ............ ............................. ..................... .. .. ,

•AAA1

01.10.97-15.12.97
dufbțl ic ti uhu următoarele tipui i tu mv

ACȚIUNE

'Acțiune ile tcjnnnă pentru moto fierăstraie SI Il IL'Acțiune <1e tixnnnâ pentru moto fierăstraie SI llli. 

01.10.97 - 15.12.97 
r • pi ihjriit.T .ictiuHu urmaioarelc lipuii lA HK-u- 

STIHL023; 036; 044 
»ț.i primiți gratis pentru fiecare motoficrâsiia..

SIIIII ill.V : 1 îanț: I l ulei <k moior I 50. I suport de pi!.' f l pd! rotundă 
S I IJ.I.I OU. ' ■ ’ I '-Ici de moto- IH’ ’ S'.ipo’t dep i t>1 pilă rotundă

| bnjic: l pereche dc mănuși»

STIHL023; 036; 044

Si mr i)2X
4>ipîîmifi gratis pentru fiecare motofierâsi ia • •

1 lanț: 11 ulei de moiox I 50,1 suport dc’pilJ f l pdă rotunda
5 I IJ.I.I 041: 1 l.iiiț; 1 I ..Ici de nioto’ 1’50, ’ s'.ipo’t dep i i- | pilă rotunda 

I bujic? I pereche de mănuși» L

Oistribuitor STIHL
SC. TOUR IMPEX COMSERV S.R.L 

Deva, 8 dtil Docnbal, Bloc: I. Porter 
Brad. Str. Avram lancu, Bloc: .43 

Telefon/Fax: 054 230613

TESTAT1 SI CUMPĂRAȚI !* * 1

Din 1995,
• —

L
I 
î *1I♦
I 
t
I 
î 
r

dolarul nu a mai putut ține pasul 
cu Fondul Național de Investiții.;

toarea evocă cu plăcere 
o întâmplare ce a lm- 
presionat-o foarte plăcut 
la vremea respectivă, 
când, după terminarea 
orelor de grădiniță, co
piii au v°nit cu toții (din 
proprie inițiativă) să vadă 
și el cum 
tecă...

Și dacă 
după ’89, 
șoară, de 
„luată cu 
mulți dintre cititori, 
parcurs preferințele s-au 
mai selectat: acum e vre-| 
mea „dominației" lite- * 
raturii de specialitate ♦ 
(tehnică, agricultură, con- ț 
strucții), cerință impusă ț 
mai cu seamă de noile ț 
îndeletniciri sau chiar j 
de (re) orientarea profe- * 
sională a oamenilor. Cât *■ 
privește viitorul, suntem ț 
pe cale sau mai bine zis • 
ne-ar plăcea să împărtă- î 
șim optimismul dnei bi- f 
bli tecare: „Eu cred 
în cele din urmă toți 
vor întoarce la carte, 
bibliotecă"...

GEORGETA BÎRLA

arată o biblio

anî
u-

era

în primii 
beletristica 

duzină, 
asalt" de către

pe

*

I
*
i

'r

• • • • • •

di

o
M

i
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Știați că FNI a înregistrat încă de Ia in» 
ființare o creștere net superioară celei a dola
rului ?

De Ia începutul anului, performanța FNI 
a înregistrat 35 de procente peste rata de creș
tere a dolarului, ceea ce se explică prin plasa
mente inteligente, in contextul unei piețe de 
capital tot mai dinamice, in continuă ascen
siune.

Analizând evoluția în salturi a dolarului, 
putem spune că succesul FNI s-a datorat unor 
performanțe constante, pe termen lung. Ca 
orice lucru bine făcut. ,

F N I
că* 
se ț

r

I

(FONDUL"NATIONAL D€ INVESTIȚII'

Fondul Național de Investiții este administrat de SOV Invest SA București, cu se
in Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, sector 4, București, tel. 330-5470.

FNI este un fond de investiții din categoria de risc mediu. Performanțele anterioare
ale fondului nu reprezintă o geranție a rea lizărilor viitoare.

diul
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■ANGAJĂM REDACTORI' 
I 
I 
I

I
 Condiții de participare la concurs:

— tineri n'ână Ia vârsta de 30 de

SOCIETATEA COMERCIALA 
,AUTOPARTYTRANS“ S.R.L. DEVA

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN. DIN STR 
POZITELOR, NR 17 (SITUAT fN INCINTA S.C. ROM I CAMION DEVA)

MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN IMPORT 
.LA PREȚURI ACCESIBILE:
| — PAL MELAMINAI IN 20 NUANȚE

I
I
I
I
I
III
1
I
I

06

— FOLIE CANT ASORTAT Ofc 19 » 28 mm
— BLATURl BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO 

IZOLATA
— CHIUVETE INOX MARCA BLACO
— ACCESORII MOBILA (balamale zincale cu a* 

runcâtor, țuruburn balamale, îmbinare ți confirmare 
mânere diferite mărimi ți nuanțe)

— BORDURA PVC de 19 ți 28 mm in nuanfe 
ferite

— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE Șl CULORI
— GUSIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR
— ROTILE MOBILA
— BALAMALE UȘI STICLA MOBILA
PROGRAM DE LUCRU> ZILNIC ORA 7.30. ORA 

nclusiv SAMBAlA.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR. 054/ 

233443.

di

17,

Dacă doriți să aflați ce sumă ați putea primi pent~:i acțiunile pe care le dețineți nu trebuie 
decât să vă deplasați până la cel mai apropiat s: h . Gelsor.

Doriți să aflați 
valoarea 

certificatului 
dumneavoastră

de acționar?
Gelsor vă oferă 

consultanță gratuit.
Ziarul „Cuvântul liberi* Deva angajează, | 

prin concurs: |

I 
i

• REDACTORI

“ — tineri până Ia vârsta de 30 de ani;
— domiciliul stabil în municipiul Deva;
— de preferință persoane cu studii supe-l

rioare. *
I
I Concursul va avea loc în ziua de 27 oct. I a.c., ora 10. Ia sediul redacției din Deva, bdul 

1 Decembrie, nr. 35.
Doritorii vor depune, până Ia data de 20 

• octombrie a.c., la secretariatul redacției, cere
rea de participare la concurs, copie după di
ploma de studii, autobiografie.

I 
I

BANC POST S.A. — FILIALA HUNEDOARA

I
I

Scoate la

Cunoscând cotația pe piață a acțiunilor, veți putea lua, fn cunoștință de cauză, decizia de a 
le vinde sau de a le păstra. Vizita la sediul Gelsor și consultanța acordată nu vă obligă cu 
nimic. Veți avea tot timpul să reflectați asupra problemei și, dacă vă decideți să vindeți cer
tificatul, Gelsor va incheia pentru dumneavoastră o tranzacție avantajoasă.

Golsor transformă acțiunile in bani.
OBUOR

A
Agenția Gelsor — Deva, bdul Decebal, bloc R, parter, tel. 054/233492.

r—ia

I 
I
I

un imobil, situat in localitatea Bos, compus 
din:

— 2 apartamente la etaj, spațiu comercial 
la parter și teren in suprafață de 1 310 mp.

Construcția este conectată la rețeaua 
380 V.

Prețul de pornire a licitației este 
95 000 000 lei.

Licitația va avea loc în data de 29.
1997, ora 10, Ia sediul Judecătoriei munici- 

| pi ului Hunedoara, biroul executori judecătorești. 
Informații suplimentare la sediul B.P. Hu

nedoara, str. 22 Decembrie, nr. 7. Tel. 707345.

de

de

09.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I

BANCA AGRICOLA S.A. DEVA

Vinde la licitație — solarii tip tunel la se 
diul societății comerciale Sr. horticola S.A. 
•xintandrei, nr. 2 și S.C. Solaris Sântandrei, 
nr. 2.

Licitația va avea loc la data de 1. 10. 1997, 
11,00.
— Ferma nr. 6 (birouri, vestiar, magazie), 

situată în Deva, str. Călu^ăreni. nr. 139.
Licitația va avea Ioc la data de 1. 10. 1997, 

ora 9.00, la sediul de mai sus.
Informații la tel. nr.: 213054, 216265,

213596 — Banca Agricolă.

ora

T
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ȘPWBLIClIAie pen. 
o- 

pro-

cel care a fost 
frate si soț

GYORFI
de 34

Transmite i
doleanțe familiei îndoliate. 

Odihnească-sc în pace!

un bun fiu,

IOAN 
ani 

sincere con.

f VÂNZĂRI-
L_ciwărâri_

• Vând făină albă, 
tip 480, preț 1800 lei, 
fără TVA. Informații 
tel. 054/641918.

(2376)
Grup Lu 
comercia- 

polictilenă 
folie. Te- 

(2739)

• SC 1 olmar 
peni produce și 
lizează folie de 
și ambalaje de 
lefon 560833.

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, 
disiace, 01-6376273- 
606134.

• Vând apartament 
mere în Brad, zonă 
trală. bun pentru privati
zare, Ia parter. 
650913.

• Vând 
intravilan 
Informații

afro- 
018/
TOP)

3 ca- 
cen-

• Vând urgent 60 capre,
Trufaș Aurel, Cucuiș, nr. 
33, comuna Bcriu, jud. Hu
nedoara. (2388)

• Vând casă pentru ma. 
teriale construcții, 
milioane, zonă 
Tel. 713999.

e Timux
SRL Hunedoara, sir. Bog
dan Vodă, nr. 5, tel. 713233, 
vinde abricht rusesc, cuțit 
30 cm, preț negociabil.

(2210) 
struguri,

Ilunc- 
, orele 

(2211)

55 de
Gurahonț. 

(2209) 
Tipo Prod

• Importator direct se
lecționează persoane 
tru marketing direct, 
feră posibilități de 
movarc rapidă și câștiguri
60—70 000 lei/zi. Tel.
627527. (2872)

• SC Murt Romania SRL
specializată în comerciali
zarea de organe de asam
blare, scule și mașini e. 
lectrice și pneumatice pro
fesionale, angajează repre
zentanți comerciali în o- 
rașul Deva. Condiții obli
gatorii: carnet de condu, 
cerc, autoturism personal 
în perioada de probă (6 
luni), domiciliul în zona 
vizată. Rugăm transmiteți 
C.V. cel târziu 30. 09.
1997, la fax: 01 — 2323282, 
044 — 110118. (33599)

• Cu adâncă du
rere în suflete anun. 
țăm încetarea fulge- 

"rătoare din viață a 
celei care a fost soră, 
cumnată, verișoară și 
mătușă

KUN IRINA 
Nu te vom uita 
dată. Familia.

nicio-
(2883)

și ta
tu
au

Telefon 
(7932) 

teren* arabil și 
în orașul Brad, 
telefon 218771.

(2817)

[( DIVERSE J

• Vindem 
cu societate, 
113. Telefon

brutărie 
Băcia, 

672166.
(2811)

casă intra- 
posibilităti 

Simcria,

• Vând loc 
vilan. 32 ari, 
racordare gaz, 
661164, familia Popovici.

(912065)
• Vând apartament 3

camere. Gojdu. multiple 
îmbunătățiri, avantajos, 
218146. (2891)

• Vând apartament două 
camere decomandate, etaj 
2, sir. Liliacului. Informa
ții tel. 232131, între orele 
8—15. Ocupabil imediat.

(2836)
• Vând casă Sân tandrei,

preț 120 000 000, negocia, 
bil. Tel. C73191. (2745)

• Vând SRL fără acti
vitate — 1995. Tel. 625203.

(2744)
• Vând casă cu instala

ție bar, grădină, gaz în 
satul Cărpiniș, 40 A. (2787)

• Vând casă, dependințe,
cu garaj și grădină Brad, 
str. Crinului, nr. 3, tel. 
650915. (2882)

• Vând tractor U 445
1)T în perfectă stare plus 
unelte agricole 
Tel. 661315.

trai, 
oreb

o Vând teasc i 
eventual transport, 
«loara, Ici. 721778, 
6—14, 18—20.

• Vând apartament, bdul 
Dacia, preț 5500 mărci, 
negociabil, televizor color 
Daewoo și mașină de scris. 
Tel. mobil: 092/281368.

(2212)
• Cumpăr urgent auto

turism străin, înmatricu
lat, angajez persoană pen. 
tru bar. Tel. 092/281368.

(2212)
• Vând două uși, lemn 

masiv, din demolări, două 
ferestre, patru canate cu 
rulouri, tei. monlate, 250 000 
lei/buc. Tel. 712234. (2213)

• Vând casă Cristur. 
140, condiții deosebite, po
sibilități privatizare, 671630.

(2211) 
Die-

Infor- 
(6929) 

, 5
corpuri, combină muzicală 
cu CD. Informații

• Mauagerul SC Agro- 
mec SA Călan convoacă 
adunarea generală extra
ordinară 
data de 
ora 10, 
tații. In 
trun’ște 
se convoacă a doua 
dunăre pe data de 15 oc
tombrie 1997, în același loc, 
la aceeași dată și oră.

(7931)
• SC Ciucle & Comp 

SNC Brad anunță intenția 
de autorizare din punct de 
vedere al mediului la a- 
telier producțio 
minte, confecții 
marochinărie, i 
Brad, str. Aleea

4. Eventualele

generală
a acționarilor în 

1 octombrie 1997, 
la sediul socic- 

caz că nu se în- 
cvorumul necesar 

a-

• Soția Sofia 
milia mulțumesc 
turor celor care 
fost alături de noi la 
greaua pierdere a ce. 
lui ctțre a fost un mi
nunat soț, tată, socru 
și bunic

MAGDA MOISE
(2880)

• Angela, suntem 
alături de tine la tre- 

acerca în veșnicie 
soțului tău

Prof. MARZA 
PAVEL 

Sincere condoleanțe. 
Colectivul OSPA De
va. (2895)

• Vând ARO 243 
scl, preț negociabil, 
mâții tel. 655187.

• Vând bibliotecă,

i încălță- 
pielc și 

situat în 
Patriei, 

nr. 4. Eventualele recla
mați! și sesizări se primesc 
la APM Deva, în termen 
do 15 zile de la publicare. 

05930)

• Suntem alături de 
familia îndurerată la 
trecerea în neființă a 
domnului

Prof. MARZA 
PAVEL 

Dumnezeu să-l 
nească-n pace.

Colectivul de 
didactice de la 
Generală, nr. 6. Deva.

(2894)

odib.

cadre 
Școala

650525. 
(6929) 

grădină 
comuna

• Vând casă cu 
în sat Chimindia, 
Ilărău și teren arabil. In
formații tel. 624108, după 
ora 18. (2869)

• Colectivul S.C. „Poli- 
dava" S.A. Deva este ală
turi de Gyorfi Terezia și 
familie, în clipele dure
roase ale despărțirii de

• A adormit întru dom
nul remarcabilul

Prof. PAVEL MARZA 
om de aleasă omenie și 
profesionist desăvârșit.

Dumnezeu să-l odihneas
că. Cadrele de Ia Liceul 
Teoretic Petroșani.

) OFICIUL DE REPRODUCȚIE ȘI SELECȚIE 
A ANIMALELOR HUNEDOARA — DEVA

*
j

*

*

t _ _ _ _
\ vătământului.
ț

(

Organizează licitație publică pentru vân
zarea mijlocului fix — o camionetă Dacia 
1302. Licitația va avea loc în data de 29 sep
tembrie 1997, ora 10, la sediul ORSA din De
va, str. 22 Decembrie, nr. 222. Prețul de por
nire a licitației este de 5 603 000 lei. Repetarea 
licitației se face săptămânal, în ziua de luni. 
Informații suplimentare la tel. 054/221554.

S.C. CORALIS PRODCOMEX 
ORGANIZEAZĂ începând cu 25. 11. 1997.
— Inițiere utilizare PC.
— Secretariat computerizat.
— Contabilitate 
Cursurile sunt

asistată pe calculator, 
avizate de Ministerul Iti-

acordă diplomă,La absolvire se
Reducere 30 la sută pentru elevi și șomeri.
— Angajăm vânzătoare; contabil șef și 

t operator calculator.
' — Vindem calculatoare IBM 386; 486, se-
'cond hand.
j Telefoane; 231951, 625110.

S.C. ULPIA S.A.
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 

î 37, organizează
I—_ -------------------------------------- -----—

(2784)

deschisă cu strigare conform Legii nr. 58/ 
1991, cu modificările și completările ulterioare 
pentru vânzarea următoarelor active:

Spațiu 
servicii — 
mii. lei.

Spațiu

comercial (Computix) — prestări
Deva, bdul Decebal, bl. R — 400

aferente.
(2879) 

Vând garsonieră ccn- 
parter. Tel. 212960, 
8—13. 12859)

Vând casă sat Ban- 
potoc, 221, sau schimb cu 
apartament Simcria. Infor, 
muții Chimindia, nr. 71.

(2858)
• Vând urgent dubiță

Renault 1 F6. 1980, 1100
cmc, 6 litri/100. Aro 10, 
1992, 4 x 4. cabină dublă 
metalizat. Tel. 213187; 
092/287393. (2870)

• Vând instalație com
pletă satelit, compact disc, 
cameră video, remorcă Da
cia. congelator, 
tineret, 217167.

<s Vând apartament 
camere zonă centrală, etaj 
1. preț avantajos. Tel. 
222747. (2874)

n Vând SRL și chioșc 
metalic pentru activitate 
de comerț. Tel. 627942.

(2831)
• SC Prest Todosin SRL 

Călan anunță scoaterea 
licitație a unui camion 
tone, preț convenabil, 
citația are loc în data 
15 octombrie 1997. 
Relații țel. 731530.

• Vând 
Săntulialm 
12—16.

• Vând 
Informații

L~ PlgRDEUt j
• Pierdut ștampilă ro. 

tundă SC Astoria SA De
va. Se. declară nulă.

(2863)

• Pierdut legitimație ve
teran de război, nr, 157885, 
pe numele Constantin loan. 
O declar nulă.

f ÎNCHIRIERII

mobilier
(2873}

1

vacă cu
15 A,

casă 
la tel.

• închiriez garsonieră 
nemobilată zona Lido, ter
men lung; 668114, 620030, 
232562. ’ (2743)

OFERTE DE 
L SERVICII

— ♦ — • ■ • ——
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I
• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. j

• •

# Istrada Republicii (tel. î 
l S.C. „MERCUR". !

I

la
10 

Li- 
de 
10.ora

(2860) 
i lapte,, 

orele 
(2861) 

Simcria.
660973. 

(2862)

• SC Coturnix Im
port Export SRL, cu 
sediul în Deva, bdul 
Libertății, bl. A, sc. 
E, angajează agenți co
merciali pentru pro* 
duse chimico-casnice 
șî cosmetice. Condiții: 
vârsta m..ximă 25—35 
ani, studii medii, ex
periență î;> domeniu. 
Relații Ia sediul fir
me; între orele 8—18.

(2833)

I
I
I
I
4

IW
I
A

I
I
*

I
* 

I 
w

! 716926).

• BRAD, i
| 650968), la sediul S.C. „

I • ORÂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- { 
! gazinul „Palia". I

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 j
I (in spațiul secției foto). Telefoane : 770367, ! 
’ 770735: I

•

Agențiile ziarului nostru asigură la I 
toa-e rezonabile publicarea cu maximă { 
promptitudine a tuturor anunțurilor de ! 
mică și marc publicitate: !

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER”

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

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

*
I
I
I*
I*
I

comercial (Oftanex) — comerț — 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 11—13 — 220 mii. 
lei.

Spațiu comercial (OJT) — prestări servicii 
— Deva, str. 1 Decembrie, nr. 11—13 —• 220 
mii. lei.

Spațiu comercial — (At. brichete) — pre
stări servicii — Deva, str. 1 Decembrie, nr. 
11—13 — 28 mii. lei.

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, 
suportat de cumpărător.

Licitația va avea loc in data de 15. 10. 
1997, ora 12, la sediul societății. In caz de ne- 
adjudecare la prima ședință, se va organiza 
cea de a doua ședință a licitației pe data 
22. 10. 1997", ora 12, la sediul societății.

Dosarele de prezentare a activelor pot 
procurate contra cost la sediul societății.

Pentru relații suplimentare sunați la 
213575, 217929 sau direct la secretariatul 
cietății.

Pentru participarea la licitație ofertanții 
vor depune la sediul societății până în ziua li
citației, ora 11, documentele prevăzute de le
gislația în vigoare.

Participanții Ia licitație vor depune la ca
sieria societății sau în contul nr. 402000296426, ț 
deschis la Bankcoop Deva, taxa de participare ț 
de 1000000 lei și vor face dovada consemnării i 
la dispoziția societății comerciale vânzătoare a ’ 
garanției de 3 la sută din prețul de pornire a ) 
licitației. )

Valoarea terenului aferent activului este > 
inclusă în prețul de pornire a licitației. (2877)) 

APELE ROMÂNE R.A. FILIALA TG. MUREȘ j
Organizează, în data de 8 octombrie 1997, ' 

concurs pentru ocuparea unui post de hidrolog 
îtt cadrul Stației hidrologice Deva, absolvent al 
Facultății de Geografie, Construcții Hidroteh
nice sau Hidroenergetică, promoția 1992—1997, 
dispunând de cunoștințe în domeniul utilizării 
calculatoarelor.

Bibliografia va fi afișată la sediul Stației 
Hidrologice Deva, str. Minerului, nr. 32.

Relații suplimentare la telefon 065/160289, 
int. 457. ’
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