
ÎN ZIARUL DE AZI: • „Consumcoop”

Ilia pășește tot mai ferm pe picioarele pro

prii; • Vizita delegației din Arras — o reușită 

deplină; • Tribuna Cuvântului liber; * Sport; 

• Fcmina; • Dura lex, sed lex.

ÎN EDIȚIA DE MAINE: • Cum se văd 

Ardealul și problemele Iui de la București ? • 

Celularele; * Pâinea țării in pericol; • P.N.L. 

— CD DA REPLICA. Să nu mințim electora

tul; • Metode de cunoaștere a elevilor.

VREMEA

Vremea va deveni insta
bilă, cu cerul mai mult 
noros, va ploua în partea

a doua a intervalului.? 
Vântul va sufla moderat^ 
din sud la început, apoic 
din nord — vest, cu in- 5 
tensificări locale. Tempe- 4 
râturile minime \ r oscila 4 
între 5—10 grade C, iarț 
maximele între 11—19 Ș 
grade C. (Cozneliu Sirca)^
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Dialog cu dl ing. liviu David, director tehnic la S.C. „Calcita" S.A. Vața
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REP.: 111c director, din luna iulie a.c., pachetul 
majoritar dc acțiuni al societ’tii comerciale „Calcita" 
aparține unui investitor străin, respectiv firmei 
OMYA, cu sediul în Elveția. Cine este acest investitor 
și caro sunt intențiile lui privitoare la producția de 
calcită aici la Vața?

L.D.: intr-adevăr cele 70 de procente deținute de 
F.P.S, din pachetul nostru de acțiuni au fost cumpă
rate de firma transnațională OMYA. Cumpărarea pa
chetului majoritar a presupus o investiție primră de 
cca. 300 000 dc dolar, din partea firmei străine. 
OMYA este unul din liderii mondiali in producția de 
calcită. După părerea mea c extrem de importantă 
valența productivă a firmei care va fi de natură să 
pună bazele unei noi uzine de preparare aici Ia Vața.

REP.: Este vorba despre o investiție dc amploare 
la „Calcita"?

L.D.: fn contractul de cumpărare al acțiunilor 
firma OMYA are punctate termene dc investiții. Este 
propusă investirea a 50 000 de dolari până la finele 
acestui an și 150 000 de dolari în anul viitor pentru 
o serie de utilaje necesare exploatării la carieră. Pe 
termen ceva mai lung sc intenționează construirea 
unei fabrici cil o capacitate de 100 '"'0 tone calcită 
pe an cu tehnologii moderne. -

REP.: Este vorba de tehnologii din ultimul val?
L.D.: Absolut. Aș mai adâruga că toate acesto u- 

tilaje sunt concepute în atelierele de proiectare ale 
firmei OMYA, subliniind încă o dală importanța va-

lenței de producție pe care activitatea firmei străine 
o ăre. Este nevoie de o reprimenire tehnologică atâta 
timp cât lucrăm cu tehnologiile anilor 1925. Ca să 
vă faceți o idee vă pot spune că in prezent pe una 
din cele trei linii de producție scoatem 0,5 tone cal- 
cită pc oră cu un consum de 350—400 kw in timp ce 
noile tehnologii vor putea susține o producție de 15 
tone pe oră cu un consum comparabil.

REP.: Cere piața cantități așa mari dc calcită?
L.D.: Cererea este mai mare decât oferta. Dome

niile unde calcita constituie ingredientul principal in 
fabricație sunt extrem dc diverse. Se „consumă" cal
cită in industria chimică, a cauciucului, in construc
ții, precum și în Industria maselor plastice. La o a- 
numită fiycțe a granulației calcita este folosită in 
producerea hârtiei. Deși în prezent noi nu putem pro
duce sub o finețe a granulației de 20 microni, noua 
tehnologie ne va permite coborârea la granulați! de 
5—6 microni ceea ce va permite o lărgire considera
bilă a piețelor cărora ne adresăm.

HEI’.: Când vor începe lucrările la noua fabrică?
L.D.: Conform înțelegerii avute cu investitorul 

avem obligația să pășirăm parametrii actuali ai pro
ducției și să forțăm o creștere în intervalul de timp 
următor până la doi ani. Până atunci se vor crea 
atât condițiile necesare amplasării noilor obiective, 
so va carta zăcământul și se vor aștepta clarificări 
de Ia mult așteptata Lege a Minelor.

A. SALAGEAN
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CONCURSUL CU PREMII 
„CUVÂNTUL LIBER
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De la Uricani, 
la Herculane?

recenta întâlnireLa 
care a avut loc la Petro
șani, dintre reprezentanții 
județului Hunedoara și 
cel ai Băncii Mondiale, 
un punct asupra căruia 
s-a insistat a fost și rea
lizarea drumuluj dintre 
Uricani și Herculane. Din 
cele spuse de dl Pompi- 
liu Budulan, prefectul ju
dețului, Ia o întâlnire cu 
ziariștii, am reținut fap. 
tul că !ntr-o primă eta
pă la această investiție 
se pot angaja în jur de 
1000 de oameni.

Ca argumente în sen
sul realizării acestui drum 
ar fi că el va face legă
tura între Valea Jiului 
și sudul țârii, precum și 
dezvoltarea agroturismu. 
lui în zonă. Numai zvonul 
realizării 
fâcit ca 
metru să 
ciupercile 
tot felul

In realizarea drumului

acestui drum a 
în acest prri- 
apară deja „ca 

după ploaie" 
de cabane.
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se preconizează și ■ 
jinul Minis' ilui Apără
rii Naționale.

Un studiu efectuat de 
administrația județului re
levă că drumul va putea 
fj finalizat în patru ani 
și ar costa aproximativ 
o sută de milioane de 
ECU. Probleme deosebite 
nu ar exista din p > netul 
de vedere 
muncă, ea 
calificată, 
să facă șj 
terane. Deci nu ar fi vor
ba de o reconversie a 
forței de muncă.

Acest proiect de reali*  
zare a drumului a fost 
prezentat 
cât șl la 
speră ca 
întâlnire 
Emil Constantinescu 
se ia decizia finală 
ceea ce privește realiza
rea acestei investiții.

al forței de 
există și este 

minerii știind 
drumuri sub.

atât la Guvern, 
președinție. Se 
Ia o apropiată 
cu președintele 

să 
în

V. NEAGU

Tribunalul Huredoara
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COMUNICAT
în data de 2 octombrie 1997, ora 13, în sa- 

ședințe a Tribunalului se va efectua tra- 
Ia sorți pentru desemnarea președinți

la de
gcrca
lor și locțiitorilor birourilor electorale ale sec
țiilor
orașului Simeria, în data de 12 octombrie 1997.

Președinte, 
IO AN ARDEI,E AN

de votare in vederea alegerii primarului
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doi „miliardari" J.

O „țeapă" de 
1700000000 de lei!

Un prejudiciu de, a- 
tentie 1. 1 700 000 000 lei
au creat doi hunedoreni 
la două societăți comer
ciale din tară. Poveste; 
este destul de complica
tă, așa că noi o vom sin
tetiza pentru dumnea
voastră având la bază e- 
lementele primite de la 
Inspectoratul de Podîție 
al județului

ei
sunt tineri oameni de 
faceri (sau au fost?), fie-f 
care dintre ei având 30 * 
de ani. Gabriel Chivu din ? 
Hunedoara este adminls-» 
trator general la SG „Co-J. 
meso“ ADȚ șl este cer-1_

(Continuare sn pag. a 2-a) î
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Peste 1100 de elevi pleacă din Valea Jiului?

1

1

ca transferul sâ se 
doar în baza apro- 

celor două unî-

Cu prilejul apariției, în data de 22 octombrie 1997, | 
a numărului 2000 al ziarului ; Cuvântul liber" Deva, • 
redacția noastră organizează, în perioad- 23 soptem- I 
brie —^17 octombrie a.c., un concurs cu premii.

Coi care doresc sa participe vor trebui ră răspundă | 
exact la următoarele două întrebări t

1. Care este data an aripei primului număr al zia- I
rului „Cuvântul liber" Deva ? ’

2. Dc când apare ziarul „Cuvântul liber" Deva în 
pagini ?op»

1.

Se acordă următoarele premii t
Premiul I — 300 000 lei
Premiul II — 200 000 lei 
Premiul III — 100 000 lei
Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 octombrie 

I ?’*’* ,°d'l,l redacției, iar premierea câștigătorului —
m 22 octombrie, cu prilejul festivităjiî consacrate mo

li montului aniversar.

I
i

z
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diurna zilei
BULETIN METEO — INFRACȚIONAL

■ Data : I octombrie 1997: 
— Ora : 8,00;

— Temperatura: 9° C;
— Corupția : 98 %.

La o recenta întâlnire 
cu presa a inspectorului 
general al Inspectoratului 
școlar județean, dl. Ionel 
Moș a arătat între altele 
că mai bine de 1H0 de 
copii șl.au exprimat in
tenția de a pleca din Va
lea Jiului. Desigur aces
ta este unul dintre efec
tele pe care le generează 
plecarea minerilor în ur-

ma aplicării Ordonanței 
22.

S-a precizat că Inspec
toratul școlar județean are 
Ia Petroșani un centru zo
nal cu care se ia legătu
ra zilnic. După aprecie
rile dlui Moș. deși există 
acest număr de elevi ca
re și-au exprimat inten
ția de a pleca din Valea 
Jiului, nu vor pleca a-

tâția.
Fentru a se ușura mo

dalitățile de transferare, 
care sunt destul de com
plicate (aprobarea condu
cerilor unităților școlare, 
avizul celor două Inspec
torate școlare din cele 
două județe, aprobarea 
Ministerului E'lucațiej Na
ționale), s-a cerut șl s-a 
p.' rit acceptul ministe-

rului 
facă 
bărilor 
tăți școlare.

0 problemă complicată 
rămâne însă cea cu ma
nualele școlare. Ele sunt 
bunuri de inventar, iar 
elevii care vor să plece 
nu vor primi situația șco
lară până nu predau ma
nualele primite. (V.N.).
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PRIN APORTUL CTITORILOR

ȘI BINEFĂCĂTORILOR

Un sfânt lăcaș devine
încăpător

Numărul celor care s-au 
întors către credință, du
pă revoluția din '89, a cres
cut mult, bisericile dove- 
dindu-se nelncăpătoare, cu 
atât mai mult cele reduse 
jca dimensiune. Intre lo
cașurile de cult, mici ca 
spațiu, era și biser.ca din 
cimitirul situat pe strada 
Eminescu din municipiul 
Deva, aparținând Parohiei 
„Sfântul Vasile" Deva III. 
An de an, începând cu 
1990, spre aceasta au ve
nit duminicile și în zilele 
de sărbătoare religioasă 
sute de credincioși și da
torită frumoaselor slujbe 
oficiate aici. Ca urmare, 
s-a simțit nevoia extinderii 
acestui lăcaș, noul putând 
£i observat acum de orici
ne tr ce chiar și întâm
plător prin cimitir.

Amănunte privind aceste 
demersuri am sol.citat dl ui 
preot paroh Lucian Popa.

— Pentru început vă ru
găm, die părinte, să faceți 
un scurt istoric al acestei 
biserici

—- Capela situată în ci
mitir-] din strada Emines, 
cu a fost construită in a- 
nui 1957 de către fam.lia 
preot Duma Nicoiae și Ro
zalia, mai exact prin con
tribuția bănească a aces
teia, cât și prin grija pro
topopului Teofil Chua, toți 
fiind înmormântați in a- 
cțst lăcaș, ca și ctitori ai 
acestuia.

După terminarea con
strucției, capela a funcțio
nat ca și paroh.e afiliată 
la Biserica ortodoxă „Sfân
tul Nicoiae* ’ Deva I, până 
In anul 1984, administra
tă fiind de către RAGCL.

Prin grija Preasf.nțitu- 
lui Episcop dr. Timotei 
Seviciu, in anul 1988 (o 
dată cu deschide rea Casei 
Mortuare), s-a redeschis a- 
ceastă parohie, cu hramul 

„Sfântul Vasile", dându-i-se 
funcționalitate de biserică.

— Când și cum au în
ceput lucrările de extin
dere a construcției și în ce 
fază se află acestea ?

— Prin grija conducerii 
Consiliului Parohial, în 
august *96  au început lu
crările în vederea extin
derii lăcașului, ti timp de 
peste un an reușindu-se 
să se ajungă la faza de 
execuție a acoperișului. 
Spațiul total va fi acum 
suficient pentru 400 de 
persoane. Au fest în a- 
ceastă perioadă, alături de 
noi, mulți oameni de su
flet, care au contribuit cu 
sume de bani, pe măsura 
posibilităților fiecăruia, al
ții cu ore de muncă la î- 
nălțarea sfântului lăcaș de 
cult. Le mulțumim tutu
ror și pe această cale.

— S-a făcut mult în nu
mai un an, printr-o bună 
organizare a lucrului, s-a 
avansat constant, dar a 
mai rămas destul până la 
finisarea ultimelor detalii.

— Intr-adevăr. De aceea, 
facem țin apel de suflet, 
acum în prag de iarnă, la 
toți cei care au posibili
tăți financiare să prjine 
în continuare această o- 
peră, pentru ca iarna ca
re bate la ușă să ne gă
sească cu toate lucrări
le — inclusiv cele inte
rioare — finalizate.

Pen.ru întregul sprijin 
acordat, rămânem pururea 
rugători către bunul Dum
nezeu să-i răsplătească pe 
toți cei care ne-au fost a- 
lături cu gândul și fapta, 
iar în rugăciunea Biseri
cii noastre vom spune me
reu „încă ne rugăm pen
tru ctitorii și binefăcătorii 
sfânt lăcașului acestuia".

Convorbire realizată de 
ESTERA ȘINA

■

I
Lumini și umbre. SG CĂCI ANDREI, elev

O „țeapă**  de
1.700.000.000

(Urmare din pag. 1)

cetat în stare de arest 
preventiv pentru comite
rea infracțiunii»- de uz 
de fals și înșelăciune. Do- 
rel Aurel Surda este fos
tul directo- comercial al 
respectivei societăți și 
este cercetat în aceleași 
condiții pentru fals inte
lectual, uz de fals și în
șelăciune.

în esență este vorba de 
faptul că în perioada sep
tembrie 1996 — ianu' ne 
1997 s-au întocmit nouă ■i.

AV.TAT. . -•» • . , » ,.<VlWAWAW<V

de lei! |
■ , „Irt .".Awwverbale de com- \ 

fictive pentru pre- ț

SC Mecanica SA

i intermediul i 
e nrjrrici ce 

în

unor J 
; nu

• elațij contrac- ?

procese 
pensare 
luarea unor datorii ale 1 
SC „Comeso" ADT dej 
către SC Roman SA Bra- < 
șov și 
Mîrșa.

Prin
agenți 
erau ! . . _ . . __
tuale cu firma din Hu- j 
nedoara. de la Brașov și J 
Mîrșa au fost ridicate au- 5 
tovehicule in va oare de Ș 
1 700 000 )10 oe <ei I »;

Ce nu e pcate în ziua 1 
de azi în România 7 ;V. • 
NEAGU).

Veteranul de război Ne
meș M. Toma din satul 
Ciungani, comuna Vața de 
Jos, județul Hunedoara, 
fiind oprit de casierul gă
rii CFR din localitate să 
călătorească cu însoțitor, 
care avea biletul CFR com
pletat cu numele âu și 
cu numărul de legitima
ție ANVR a domnuluj Ne
meș M. Toma, ne întrea.

Circulația cu însoțitor 
a veteranilor de război

bă dacă însoțitorii vetera
nilor de război trebuie sau 
nu să aibă o legitimație 
specială ?

Răspundem domnului Ne
meș M. Toma și pentru 
alte cazuri de acest gen 
prin textul CIRCULAREI 
D.G.C. nr. 344 din 24. 08. 
1994, adresată tuturor u- 
nităților din subordinea 
S.N.C.FR.:

i „în conformitate cu pre- 
| vederile art. 15 din Legea 

nr. 44/1994, privind vete
ranii de război, precum -ți 
unele drepturi ale invali
zilor și văduvelor de răz
boi, în cadrul numărului 
de călătorii stabilit pentru 
titulari, aceștia Ie pat fo
losi și pentru însoțitor.

Ca urmare, pentru că
lătoria pe calea ferată a 
însoțitorilor veteranilor de 
război, nu m;' este nece
sară mențiunea „circulă 
cu însoțitor" pe legitima
ția veteranilor de război.

De asemenea, nu mai es
te necesară nici mențiunea 
„Pentru însoțitor", înscrisă 
pe biletele de călătorie 

, gratuită în contul S.S.H., 
folosite de însoțitorii ve
teranilor de război.

’ —» > 1 > • r—1 r—I I 1 CT.7 CT m • ' CT* ’ <~73 r~1 r~~l

Biletele folosite de în
soțitori sunt valabile nu
mai pentru aceeași călă
torie cu veteranul de răz
boi și cu legitimația aces
tuia. Pe biletele folosite 
de însoțitor se va înscrie 
numărul legitimației vete
ranului de războt (...).

Luați măsuri de instruirea 
personalului interesat".

La tipărirea biletelor de 

călătorie gratuită, simplă 
pe CFR a veto, anilor de 
război pentru anul 1997, 
la pct. 3 se precizează: 
„Biletul folosit de însoți
tor este valabil numai pen
tru aceeași călătorie cu a 
persoanei cu drept de în
soțitor și cu legitimația a- 
ccstuia. Pe bi.etul folosit 
c3e însoțitor 'e va înscrie 
numărul legitima' iei per
soanei cu drept de însoți
tor" (adică a veteranului 
de război însoțit}.

E’.primându ne regi 
pentru incidentul înt,. 
plat veteranului de război 
Nemeș M. Tema, specăm 
că și condu -rea stației 
CFR din Vata de Jos va 
lua măsurile cuvenite în 
vederea aplicării corecte a 
Legii nr 44’1994, privi
toare la veteranii de răz
boi, care și-au riscat via
ța pentru neam și țară, Iar 
astăzi se a'lă în amurgul 
vieții, cel mai „tânăr" din
tre ei având 75 de ani.

Biroul Executiv al 
Asociației Naționale a 

Veteranilor de Război, 
Filiala județului Hunedoara

MIERCURI, 1 OCTOMBRIE

( TVR I )
6,00 România: ora 6 fix!: 9,00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR Iași- 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Misterele S.P (r); 13,00 
Secretele nisipului (rt; 14,10 Șeicul (r); 
15,00 Trditii 15.30 Pro Patria: 16 25 Tri 
buna partidelor pari.; 17,05 D.a; 17/15 Stra
da Libertății <s>: 18.00 Mediana pt. toți;
18.30 Cine-i ce? (csi: 19,00 Sunset Beach 
(s): 20,00 Jurnal: 20,45 Ancheiă TV; 21,15 
Reflecții rutiere; 21,30 Fotbal. Liga Camp.: 
AC Parma — Galn’asaray Istanbul (d):
23.30 Jurnal; 23,45 Cultura în lume (do); 
0,15 Fotbal. Liga Camp.: Manchester U- 
nited — Juventus Torino (înreg.).

( TVH2 )
7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews:

8,55 Canary Wharf (r); 9.20 Indiferenții

(f, ultima p./r); 11.30 Sunset Beach (r); 
12,20 Teleenciclopedia (r); 13,30 Reluări; 
14,00 Em. in lb. maghiară; 15,05 Limbi 
străine: germana; 15,30 Volei: România 
— Italia (d); 17,15 Șeicul (s); 18,00 Em. 
cu și despre tineri; 19,00 Actualitatea e- 
ditorială; 20,00 Secretul (s); 20,45 Avoca
tul poporului; 21,45 Maigret și moartea 
lui Cecille (f.p.l; 23,30 Lumea lui Cari 
Sagan (mag. șt.); 0,00 Divertisment: 0,30 
TVM Mesager.

( ANTENA I )
6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Legea Iui 

Burke (r); 10,30 Camarazi de arme (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare <s); 13,10 D.a; 
14,00 Știri; 14,20 Niciodată nu e prea târ
ziu (dramă SUA 1990); 16,00 Iluzii (s); 
17,00 Mizerabilii (da): 17,30 Telerebus; 
18,00 Cafea cu parfum de femeie (s); 19,00 
Observator; 19.45 Austerlitz (f.ist. Fr. ’59);
21,30 Doctor Bramwell (s); 22,30 Miliona
rii de la...; 0,00 Știri: 0,15 Aphrodisia.

6,45 — 7,00 Știr; locale (r): 18.0/ — lf 
O poveste adevărată; 22,05 — 22,15 Șu . 
locale.

7,00 Ora 7, bună dimineața! 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sleds Hammer 
(r); 10,15 MASII (s): 10,45 Sport la minut: 
11,00 Capcana timpului (s); 12.00 Arca lui 
Noe (r). 12,55 Știri; 13.00 Profesiunea mea 
—- Cultura (r); 14,30 Maria (S); 15,30 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,15 Șoapte de iu
bire (s); 17,00 Știri; 17,15 Fată-n fată cu 
Ilie Șerbănescu; 18.00 Am intâlnit Si ro
mâni fericiți; 18,25 Știri; 18,30 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și câștigil (cs); 19.30/ 
Știri- 20,15 Marked for Murder (f.a. SUA 
1992); 22,05 Știri; 22,15 Fam Bundy <s>; 
22,45 Sledge Hammer (s); 23,15 Știri; 23,45 
Cinemateca Pr« TV ■■ film; 2,50 Zona Cre
pusculară (s); 3,20 Știri.

('"pro - TV - DEVA )

[ DEVASAT +
8,00 — 13,30 Reluări; 14.00 Vrdeotext; 

17,00 Preciosa (s); 17,40 lles-ne animate', 
18,05 Provocarea naturii (doH; 19.10 Ca
sa de nebuni (s); 19,30 Farm ,'ia de gar
dă (s); 20,00 Visând la H Ivwood (f);
21,30 U.S. Jews for ever (s); 22.30 Mă
mica polițist (s); 23,00 Shaker Run (f): 
0,30 Serial erotic; 1,30 Vid” t”xt*

(ANTENA 1 - TV-DEVA);

8,00 — 8,15 Știri locale (r), 9.00 — 9.30 
Plai de cânt și dor (r); 17,30 — 17,45 In
terviu) săptămânii; 17.45 — 18.00 Știri
locale; 19,30 — 19,45 — Știri locale (rj.6,15 —• 6,45 Interviurile B Walters;

• ■ ........ ...................................T................................................. ... --7
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ARBITRII SI OBSERVATORII — 

ETAPA DIN 5 OCTOMBRIE 1997 : 
DIVIZIA D

CONSTR. HUNED. — VICT. CALAN, arbitri : 
Gheorghe Avram, Remus Azamfirei, Emilian Gheor
ghe; obs. Nicolae Sebeș.

F.C. PAROȘEN1 VULCAN — CASINO ILIA : 
Daniel Lada, Florin Danciu, Tiberiu Nistor; obs. Mir
cea Pădurean.

METALUL CRIȘCIOR — C.F.R. MARM. SIME- 
RIA: Daniel Ciocan, Sorin Corpadi, Petru Zlate; obs. 
Doru Toma.

MIN. AN1NOASA — A.S.A. AURUL BRAD: 
Aurelian Lagu, Erno Magyari, Ioan Mândru; obs. 
Achim Nechif.

MIN LIVEZENI — MlN. BARBATENI: Daniel 
David, Traian Melha, Darius Stanca; obs. Gyusi Var- 
honic.

MIN. TELIUC — RETEZATUL HAȚEG: Valen
tin Gavrilă, Nicolae AlbuJescu, Constantin Dineș; obs. 
Vasile Nemes.

F.C. DACIA ORĂȘTIE — MIN. GHELARI: Ma
rin Ormenișan, Ioan Lavu, Eduard Kovacs; obs. Mir
cea Sârbu

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
CIF ALIMAN BRAD — FOREST A ORAȘTIE: 

V. Capotescu, C. Dănilă, I. Pană; obs. S. Bogdan. 
FOTBAL ST. DEVA — UNIREA VEȚEL: V. Verdeș, 
S. Barbă. S. Ștefan; obs. N. Stanciu. GLORIA GEOA
GIU GLORIA BRETEA ROMANA: C. Durlescu, 
D. Ti:!. R. Avram; obs D. Târsa. MIN. II GHELARI 
— SANTOS: A. Radu, M. Lucaci, G. Macavei, obs.
M. DTMA. AVÂNTUL ZDRAPȚI — VICT. DOBRA:
N. Sebeș, N. Pândârelu, D. Tincu; obs. I. Simion.

I
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DE LA COMISIA CAMPIONATULUI JUDEțEAN
Comisia Campionatului Ju

dețean de Fotbal, analizând 
starea disciplinară la jocuri
le de fotbal disputate în Di
vizia „D" și Campionatul ju
dețean, a luat următoarele 
măsuri:

— Pentru lipsa de organi
zare de către A.S. Minerul 
Teliuc la jocul cu Minerul 
Livezonl, Asociația Minerul 
Teliuc a fost sancționată cu 
amendă de 200 000 lei, iar 
Bobouțan Dan suspendat din 
activitatea fotbalistică 3 luni 
și amendă de 100 000 lei.

— A.S. Metalul Crișcior, 
pentru lipsa de organizare a 
jocului cu F.C. Dacia Orăș
tie, a fost amendată cu 100 000 
lei.

— Instructorul sportiv Hor- 
vat Pavel, de la A.S. Con
structorul Hunedoara. pen
tru repetate proteste și vo
ciferări la deciziile arbitru

lui. a fost suspendat pe 3 e- 
tape.

— Pentru neprezentarea 
echipei CIF Aliman Brad la 
jocul cu Minerul II Ghelari, 
jocul s-a omologat cu rezul
tatul de 3—0 In favoarea e- 
chipei Minerul II Ghelari.

— Pentru folosirea unui 
jucător fără drept de joc de 
către echipele Minerul Bâr- 
băteni-juniori și Construc
torul Hunedoara, Gloria Bre
tea Română — Unirea Vețel, 
jocurile s-au omologat cu 
rezultatul de 3—0 în favoarea 
echipelor Constructorul Hu
nedoara și Unirea Vețel.

— Pentru lovirea arbitru
lui de către jucătorul Clep 
Petru, de la A.S. Minerul 
Teliuc, a fost suspendat pe 
3 etape.

Au mai fost suspendați 2 
jucători pe câte o etapă șl 
cu amendă.

Campionatele Mondiale de Radiogoniometrie 

Sankt Englmar — Germania

[handbal I
> feminir)^

Evoluție ștearsă a oaspeților

TtXTILA SEBEȘ
REMIN
24-15

DEVA
(9-5)

1
I

I
I

I

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

REZULTATELE ETAPEI NR. 5, din 28.09.1997 
Avântul Zdrapți — CIF Aliman Brad 
Victoria Dobra — Minerul II Ghelari 
Santos Boz — Gloria Geoagiu 
Gloria Bretea Română — Fotbal Start Deva 
Unirea Vețel — Foresta Orăștie

E NT U 
5
5
5
5
5
5 
5 
5 
5
5

Disputată in cadrul etapei a Ill-a 
a diviziei A, seria Vest, întâlnirea 
dintre cele două combatante a dat 
câștig echipei din Sebeș.

Gazdele au început mai bine jo
cul, mai familiarizate cu terenul 
de bitum în. aer liber și reușesc 
să conducă la un moment dat cu 
S>—0. Această diferență se va men
ține aproape permanent pe întrea
ga durată a jocului .Treptat cu 
trecerea timpului, am crezut că e- 
levele antrenorilor prof. t. Mătă- 
sam ți H. Crișan
Dar n-a fost să fie ața. Cu o pres
tație modestă fără
tic, bine definit cu past- fără a- 
cireua mingea de multe ori ajunge 
la adversare., jocul devencelor a 
fmt sub posibilitățile de ansamblu 
ale formației. In aceste condiții nu 
puteam emite pretenții, fiind în
vinse fără drept de apel, la o di
ferență, in final, de 9 goluri !

Conducerea tehnică a echipei 
REMIN a acuzat arbitrajul părti
nitor al brigăzii de arbitri din Bra- 
țov. in specal de la începutul în
tâlnirii, dar acest argument nu 
scuză evoluția extrem de palidă 
a devencelor.

Au marcat, pentru REMIN Deva: 
Melinda Toth (7). Codruța Zavra
giu >2) Lăcrămioara Alunge >2), 
Violina Hentiu '2), Laura Crăciun 
(li ți Anițoara Dop ilj.

Sâmbătă, Rcmin Deva stă, ur
mând ca în etapa următoare să e- 
volueze la AEM Timițoara. Timp 
suficient ca antrenorii să pregă
tească cum se cuvine acest joc, iar 
fetele să-și intre în ..mână".

îți vor reveni.te de război și greve. Moldo
va și Macedonia, țări mici 
ca întindere și număr de lo
cuitori, sau Bulgaria au ve
nit cu loturi întregi de spor
tivi (15), iar Rmânia s-a pre
zentat cu 4 sportivi (!), fiind 
singura .țară care datorită 
întârzierii cu care s-a făcut 
înscrierea la ceremonia de 
deschidere, nu a avut dra
pel t „Noi rămânem la ideea 
că sportivii și artiștii sunt cei 
mai reprezentativi ambasa
dori ai unei țări — ne spu
nea dl FLORIN FIRESCU, 
secretar la A.S. Condor De
va — și mulțumim prin in
termediul ziarulu dv. spon
sorilor care prin gestul lor 
au făcut posibilă această par
ticipare și sperăm ca și în 
viitor acești minunați oameni 
să sprijine sportul și cultu
ra: S.C. FRESH ALIMCARN 
SRL, BRD. DJTS HUNEDOA
RA, S.C. „ARTEX" SRL, 
S.C. „DECEBAL" SA, S.C. 
„BIBLIOFOR" SA, S.C. AS AR 
SRL și nu în ultimul rând 
Prefecturii Hunedoara și Pri
măriei Deva".

In perioada 2—7 septem
brie 1997, în pitoreasca sta
țiune montană Sankt Engl
mar din Germania, s-au des
fășurat întrecerile celei de-a 
VlII-a ediții a Campionate
lor Mondiale de Radiogonio
metrie. După lungi peripe
ții în obținerea vizelor și mai 
multe greutăți în obținerea 
banilor necesari deplasării, 
România a fost reprezentată 
doar de 4 „temerari" sportivi: 
F1RESCU FLORIN, senior 
(A.S. „Condor" Deva), MAR- 
CU ADRIAN, senior (Pandu
rii Tg. Jiu), DOBR1SAN 
BOGDAN, junior (radioclu- 
bul Galați) și BULIGA NI- 
CO1..AE, veteran (radioclu- 
bul Suceava). Acești spor
tivi, susținuți de sponsori lo
cali, au reușit să reprezinte 
cu succes România prin re
zultatele obținute la probe
le individuale și pe națiuni, 
respectiv locul 13 din 30 de 
țărj participante.

Totuși, cei care au partici
pat la Campionatul Mondial 
au rămas cu un gust amar 
când au văzut că țări ca 
Croația, Iugoslavia, măcina

un orizont tac-
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3—1
3—0
3—0
3—2
2—0

CLASAM 
Boz
Orăștie
Vețel

1. Santos
2. Foresta
3. Urrirra

Avântul Zdrapți 
Victoria Dobra 
Minerul II Ghelari 
Gloria Geoagiu 
Fotbal Start Deva 
CIF Aliman Brad 
Gloria Bretea Română 
ETAPA VIITOARE (5

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

4
3
2
3
2
2
1
1
1
1

L 
0
1
3
0
2
0
2
1
1 
0

octombrie):

8— 3 
13— 7 
11— 5 
10—10
9— 7
6— 8
6—10
6— 8
7—10
4—12

1
1
o
2
1
3
2
3
3
4

CIF Aliman 
Brad — Foresta Orăștie; Fotbal Start Deva — Uni
rea Vețel; Gloria Geoagiu — Gloria Bretea Ro
mâna; Minerul II Ghelari — Santos Boz; Avântul 
Zdrapți — Victoria Dobra. VIOREL NICULA

I

CAMPIONATUL TINERET-REZERVE

Minerul Amncasa

NE
MEN TU LCt A Să

ETAPA VIITOARE (5 octombrie):

Juniori

i 
*

• FG
12—
14— 
II—
9—

Călan 
Hunedoara 
Crișcior 
Livezeni

3—0 
5—2 
3—3
8—1

10.
11.
12.
13.
14.

1. Stmma
2. Sportul Studențesc
3. Bupid
4. Peărninl
5. OțeM Galați
6. Uuâv. Crmo va
7. Oaj
8. FJC. Argeș
9. Vând C-ța

19.
U.
>2.
18.

Dacia Orăștie — Minerul

17» 
15*. 
il

1

î
FJC.M. Bacău
iMnuma

muala I Fălticeni
14. F£, Național
15. F.C. Dăasbovița
16. CMta WKtrița
17. Mul Petroșani
18. Ceahlăul P. Neamț

Dâmtouvtța — Farul Constanța 0—2.

I*
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REZULTATELE ETAPEI A 9-A: F.C. Argeș 
Sportad Studențesc 1—2; Foresta Fălticeni — . 
Petroșani 2—9: F.C.M. Bacău — Oțelul Galați 3—0; 
Rapid — .U*  Cluj-N. 0—2; Dinamo — Gloria Bistri
ța 2—#; C.S.M. Reșița — FjC. Național 4—2; F.C.

I
*1
I
<b

I 
I
w
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I
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20— 5
17— 13
18— 3
25—11
30—18 
22— 7
17—11
22—14 
17—M 
17—18 
14—17
19— 24
8—19

14—15
14—25
5—14

10—21
7—39

29|
20» 
ia i

REZULTATELE ETAPEI A VIII-A : Dunărea ( 
Călărași — F.C. Brașov 1—3; Dunărea Galați — F.C. > 
Onești 1—3; Foresta II Fălticeni — Astra Ploiești ț 
0—3; Rocar Buc. — Midia Năvodari 2—0; Preciz'a i 
Sacek — Petrolul Moinești 2—1; Tractorul Bv. —.' 
Poli. Iași 2—0; Metalul Plopeni — Metrom Bv. 1—0; ț 
Gloria Buzău — Poiana Câmpina 1—1; Dacia Unirea L 
Brăila — Nitramonia Făgăraș 0—3.

CLASAMENTUL 
1
1
2
1
2 
1 
1
2
1 
1 
0
3 
0 
3
2
3 
2 
2 
octombrie): F.C.

Dunărea

Astra Ploiești 8
F.C. Onești 8
F.C. Brașov 8
Tractorul Brașov 8
Rocar Buc. 8
Metrom Brașov 8
Mid<a Năvodari 8
Prechâa Săcele 8

9. Nitramonia Făgăraș 8
Petrolul Moinești 8
Dacia Unirea Brăila 8
Foresta n Fălticeni 8
Politehnica Iași 8
Metalul Plopeni 8
Gloria Buzău 8
Dunărea Galați 8
Poiana Câmpina 8
Dunărea Călărași 8
ETAPA VIITOARE (sâmbătă, 

Onești — Met Plopeni; 
Galați; Midia Năvodari * 
șov — Nitramonia Făgăraș: Metrom Bv. 
Călărași; Poli, lași — C ~ 
Rocar Buc.; Precizia Săcele 
Moinești — Tractorul Brașov.

ANUL IX • NR. 19^

REZULTATELE ETAPEI A 7-A, din 28 sept.: 
Minerul Ghelari — Victoria Călan 4-—l
Casino Ilia — Constructorul Hunedoara 0—6
C.F.R. Marm. Sim. — C.S. Paroș. Vulc, (neprez.) 3—G 
A.S.A. Aurul Brad — Metalul Crișcior 
Minerul Bănbăteni 
Retezatul Hațeg — Minerul Livezeni

Teliuc22
19
17
16
14
13
13
11
10
10
9
9
9
9
8
6
5
2

7
6
5
5
4
4
4
8
3
3
3
2
3
2
2
1
1
0
4

Astra Ploiești
Foresta II Fălt. ; F.C. Bra- 

Dunărea 
Gl. Buzău; Poiana Câmpina — 
7“ — Dacia Brăila; Petr.

22— 6
23—10

6
5
6
6

13—16
8—10

13— 6
18—16
19—16
10—10
6—10
3—10
9—19
8—17
5—13
5—26

î
1

1*
*

* I
i

I
*
I
1 
î

1

1. 
2.
3.
4.
5. 
fi.
7.
8.

CLASAM
Dacia Orăștie 
Minerul Aninoasa 
Minerul Ghelari 
A.S.A. Aurul Brad 
C.S.M. Paroș.-Vulcan 
Minerul Bărbăleni 
CJ.R. Marm. Simeria 
Victoria

9. Constr.
Metalul 
Minerul
Retezatul Hațeg
Minerul Teliuc 
Casino lila

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

TUL
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1

2 
0 
0
1
3
3
3
1 
1
0
3
1 
0 
0

2
2
2
1
1
1
3
3
5
3
5
6
6

Constr. Hune- 
Țdoara — Victoria Călan: C.S M. Paroșeni Vulcan —
* Casino Ilia; Metalul Crișcior — C.F.R Marmosim 
isimeria: Min Anirvi?sa — A S.A. Aurul Brad: Min.^ 

I Livezeni — Min. BărBăteni: Min. Teliuc — Retezatul |
* Hațeg: F.C. Dacia Orăștie — Min. Ghelari. ’
* O ♦ .« »>»«>»«>! <■
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Garda Financiara contraataca i
I

LA TREI ORE DUPĂ 
MIEZUL NOPȚII

APROAPE 30 000 000 DE LEI AMENZI 
venții a fost de 29 950 000 
de lei.

Din punctul de vedere 
al structurii lor, au fost 
constatate 16 contravenții 
privind impozitele și ta
xele, valoarea amenzilor 
fiind de 16 milioane de lei; 
șapte au fost pentru ne- 
respectarea normelor de 
comerț — 12 000 000 de lei 
amenzi; cinci pentru în
călcarea disciplinei finan
ciare etc.

In ultimele două săptă
mâni comisari ai Gărzii 
Financiare au efectuat mai 
bine de 50 de acțiuni de 
control la diferiți agenți 
economici din județ, 
fost încheiate 43 acte 
control.

Valoarea totală a 
fiscărilor se ridică 
11 832 000 de lei. Au 
constatate 
venții. Valoarea 
Jor rezultate din

Au 
de

con- 
la 

fost 
33 de contra- 

amenzî- 
contra--

SALARII FĂRĂ IMPOZIT ?
La SG Cugerean Com

pany SNG Geoagiu, comi
sari ai Gărzii Financiare 
au constatat că firma nu a 
virat la termen impozitul 
pe salarii. Acest lucru i-a

costat pe domnii de acolo 
300 000 de lei amendă. De 
asemenea, firma a fost o~ 
bligată să-și plătească im
pozitul, care s-a ridicat la 
1272 000 de lei.

FĂRĂ ȚIGĂRI SI FĂRĂ 
10 000 000 DE LEI

Da. ați citit bine. Nu 
mai puțin de 10 000 000 de 
lei amendă au primit cei 
de la SC „Elvila" Impex 
SRL Deva. Și acest lucru 
pentru că la 32 cartușe de

țigări LM și cinci cartușe 
țigări Marlboro, marcajele 
de protecție nu au fost 
conform normelor legale. 

De asemenea, țigările 
au fost confiscate.

LEGEA TREBUIE RESPECTATA 
PODELE
S-au înșelat desigur, pen
tru că, nu cu multă vreme 
în urmă, aceștia au con
statat că firma nu și-a 
calculat la termen obliga
țiile la bugetul statului. 
4 413 000 de lei au fost nu
mai majorările calculate 
de comisari.

ȘI LA
Oriunde și-ar desfășura 

activitatea, o societate co
mercială trebuie să res
pecte Legea. Poate cei de 
la SC Unic Impex SRL 
Podele au crezut că sunt 
mai feriți de ochii comi
sarilor Gărzii Financiare.

PESTE
De la SC Citrom Import 

Export Petrila au fost con- 
fiscați 1200 000 de lei. A- 
ceștia reprezintă suma cu 
care a fost depășit plafo-

NUMERAR
nul legal când s-au 
plăți în numerar 
persoane juridice.

Amenda în cazul 
fost de 2 000 000 de

. u«

JOCURI FĂRĂ NOROC
6am așa ar putea gândi 

cei de la SC Thomson SRL 
Oradea, firmă care avea 
montate la Deva jocuri e-

lectronice în spații neauto
rizate. Pentru aceasta, ei 
au primit o amendă de 
500 000 de lei, alte 2 892 000 
de lei fiind confiscate.

NU SE POATE FARA OBLIGAȚII
Acest lucru trebuiau să-l 

știe și cei de la Coopera
tiva de consum Pui. De 
ce ? Pentru că nu primeau 
o amendă de 300 000 de lei 
dacă ei își calculau obli-

gațiile din acest an la fon
dul pentru agricultură, să
nătate etc.

Aceste obligații s-au ri
dicat la 3 500 000 de Ici. 
Banii au ajuns unde tre
buie.

MĂLAI FĂRĂ... PROVENIENȚA
Am ajuns și la Simeria. 

Aici, SC Serv Lacom SRL 
din localitate a comercia
lizat făină de mălai fără 
a avea documente legale

de proveniență. în acest 
caz amenda a fost de 
600 000 de lei. S-a confis
cat, de asemenea, contra
valoarea făinii. Este vor
ba de 3 500 000 de lei.

CRINA NU A AVUT REGISTRU
Un milion de lei i-a 

costat pe cei de la SC Cri" 
na Linex SRL Orăștie, pen
tru simplul fapt că nu au

avut întocmit la zi regis
trul 
dar

de casă. Atenție așa- 
la registre I

DAR...
Una dintre firmele care

I
I
I
I*
I
I*
I
I
I*
Iw
I
I*

FOSTUL DIRECTOR 
ESTE ARESTAT

Fostul director comer
cial al SC „Avicola" SA 
Deva, Marcel Bindea, este 
cercetat de poliție pentru 
săvârșirea mai multor in
fracțiuni. Alături 
tot în 
ventiv, 
ricel 
log la 
Deva, 
comuna Vărădia de 
reș, județul Arad, repre
zentant al Asociației Agri
cole „Viitorul» din Iocali-

de el, 
stare de arest pre- 
sunt cercetați Flo- 
Cuș, fost merceo- 
SC Devacomb SA 
loan Lupu din

MU-

tatea Nicolae Bălcescu, 
jud. Arad și Grigore Ma- 
riș, din Sîntana, jud. A- 
rad, achizitor de cereale 
la SC „Avicola" SA Deva.

Acestora li s~a documen
tat că prin săvârșirea in
fracțiunilor de delapidare, 
înșelăciune în dauna avu
tului public, fals, uz de 
fals și complicitate la 
înșelăciune și-au însușit 
suma de circa 100 000 000 
de lei din creditele ban
care cu dobândă 
ționată acordate S.C. 
vicola" SA Deva 
cumpărarea de furaje.

Cine poate să creadă 
că la ora trei din noap
te poate circula nestin
gherit și în siguranță pe 
un drum public se îri- 
șală. Multe se pot petre
ce și la acest ceas. Do
vadă este și ceea ce s-a 
întâmplat cu Trandafir 
Marian din Ilia, om ce ar 
junsese la 60 de ani și 
se pensionase.

Autocamionul din ju
dețul Arad care trecea 
la acea oră prin Ilia l-a 
surprins în timp ce omul 
s-a angajat în traversa
rea drumului fără să se 
asigure..

Trandafir a murit I
Trebuie spus că auto

camionul circula regula
mentar.

CHEIA ORIGINALA

Chiar cu cheia origina-
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cu 100 000 de lei. I
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lă de la ușa doamnei Au
relia Milu, din Sibișel, a 
intrat în casă un fost con
damnat, pe nume loan 
Drăgan, tot din localita
te. Și nu numai o dată, ci 
de două orii

A furat ompl un radio- 
casctofon și un redresor 
care valorează cam 375 000 
de lei.

în același mod a intrat 
și în locuința Sorinei

Viorel Murse avea 48 
de ani. De loc era din 
Căzănești, comuna Vața 
de Jos. Spunem avea, în
trucât el a murit In pă
dure șl a fost găsit de un 
consătean al lui.

S-a dus după lemne 
după ce a consumat bău
turi alcoolice.

PERVERSUL

Polițiștii din orașul 
Brad cercetează în stare 
de arest preventiv pe Cris- 
tinel Petruț. El are 24 de 
ani, iar de loc este din

în schimb, în perioada 
aprilie — mai a.c., a acos
tat mai mulți elevi 
cadrul Grupului 
Industrial Minier 
Crițcior, cu care a j

i din
Școlar 
Barza- « 
prac* !-

FIER VECHI,
Treaba este că domnii

făcut 
către

subven- 
„A- 

pentru

lor a

„Experiența unui mare 
număr de cazuri penale 
duce în mod automat la 
una și aceeași concluzie, 
indiferent că ne aflăm la 
București, la Iași ori la 
Deva. O mare parte din
tre inculpați se aflau sub 
influența băuturilor, erau 
în stare de ebrietate.

Lucrul acesta este alar
mant, chiar în principiu 
discutând, dar mai ales în 
anumite cauze.

în infracțiunile de furt, 
comise în special de mi
nori și tineri, se spune de 
cele mai multe ori că in
culpați! se aflau sub in
fluența băuturilor alcooli
ce, că erau, efectiv, în sta
re de ebrietate.

Și nu poți să nu te o- 
prești o clipă cu privirea 
la niște tineri, imberbi, ca
re declară cu dezinvoltu
ră că băuseră litri de vin, 
de coniac, de vodcă și al

INAMICUL PUBLIC NUMĂRUL UNU
tele. Te întrebi unde se 
află părinții lor, rudele, 
unde au consumat, cine 
le-a dat de băut așa, fără 
măsură? Nu sunt oare și 
aceștia vinovați din punct 
de vedere moral?

în fața instanțelor mili
tare, sunt multe cazuri când 
tineri ce satisfăceau servi
ciul militar au' comis, din 
greșeală evident, omoruri. 
Că au împușcat un cama
rad de armată. Fie că au 
„glumit", fie că s-au spe
riat, au îndreptat arma 
spre un alt militar și au 
tras. Dar, de cele mai mul
te ori, aceste fapte sunt 
comise sub influența bău
turii. Deși consumul de 
băuturi este interzis mal 
ales când intri în post, to

tuși se consumă băuturi. 
Cauza principală, familiile. 
Părinții, când vin să-și va
dă feciorul aflat la milită- 
rie, îi aduc și o sticlă-două 
de rachiu, așa, ca să-și mal 
îndulcească viața acolo, la 
armată. Iar el, tânărul, mai 
cheamă și pe alți camarazi 
și trag de zor. Iar atunci 
când intră de santinelă în 
post, cu capul plin de a- 
burii băuturii, comportarea 
este alta decât ar trebui 
să fie. devin „viteji", ne
controlați și comit omoruri. 
€e urmează, se știe: fami
lii distruse prin moartea 
unui copil plecat la arnîa=- 
tă, alte familii distruse de 
pedeapsa aspră pe care pe 
bună dreptate o aplică In
stanțele de judecată.

Și in cazul violurilor or! 
al tâlhăriilor, consumul de 
băuturi este permanent În
tâlnit. Tineri care erau cu- 
noscuți ca având compor
tări normale, ca fiind liniș
tiți și respectuoși In car
tier și la școală, ajung ca 
turbați după ce au băut

Iar atunci când conștiin
ța este adormită, instincte
le primare, lipsa de con
trol își spun cuvântul șl 
asemenea tineri comit fap
te de care mai târziu se ru
șinează, pe care Ie regre
tă și le vor regreta toată 
viața.

Dar băutura face multe 
victime, mai ales atunci 
când unii conducători au
to consumă băuturi șl apoi 
se urcă Ia volan. Multe, 
foarte multe din acciden

tele de circulație cu ur
mări dramatice au avut ca 
unic motiv băutura. Deve
nit necontrolat, conducăto
rul auto accelerează la 
maxim, depășește orice li
mită de viteză, își creează 
falsa impresie că nu mal 
e nimeni ca el și._ face un 
accident. Iar accidentele se 
soldează cu morți, cu vic
time, cu pagube, iar uneori 
chiar conducătorul auto 
ajunge pe patul spitalului 
sau și mal rău.

Am întâlnit cazuri In 
care victime au fost soția 
sau copilul conducătorului 
auto care consumase bău
turi alcoolice.. Este ușor de 
înțeles ce se petrece In 
mintea, In sufletul omului 
care, dintr-o ușurință con
damnabilă, a trecut Înain

te de a se urca la volan 
pe la cârciumă, unde * 
consumat fără grijă. Și a- 
șa, viteza, condițiile grele 
de trafic facilitează «omi
terea unor a •'•idente; dar 
ca să le cauți consumând 
țu băuturi alcoolice, asta 
este prea mult.

Dar ce! care tac aseme
nea fapte nu trăiesc In pă
dure. Ei trăiesc între noi, 
alături de noi. Consumă 
băuturi alcoolice alături de 
noi, cu noi. fără ca să le 
spunem ceva, fără ca să 
luăm atitudine pentru •- 
cest fapt. Sunt serviți le 
bufet, deși se știe că sun! 
cu mașina. De multe ori 

el consumă chiar In casă, 
in familie, cu soția, cu pă
rinții. cu ceilalți ai casei. 
Și după ce au băut bine, să 
urcă la volan.

Chiar nimeni nu are ni
mic de spus in astfel d« 
cazuri?
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• Prenumele îi este Ma-
• rla. Dar, când surioara 
j Steluța a prins s-o stri-
• ge, i-a zis Maia. Și Mo-
I ia a rămas, mai ales între 
; colegele de la liceul pe-
Idagogic, unde și-a însu

șit meseria de educatoa-
J re. Doar când revine în
I satul natal, în Valea Bra- 
‘ dului, cei de-o seamă cu
| ea îi spun Mărie.
* Copilăria, la Aninoasa, 
| alături de Lae, Ionel și,
J mai apoi, de Steluța i-a
Ifost înfrumusețată de gri

ja unei familii de o căi- 
J dură ți bunătate aparte.
I Mama Vioara, bunica Șe-
» rtița au găsit în omulI Matei nu doar un soț și
„ un tată de o rară frumu-
Isețe sufletească, ci și un 

gospodar, un destoinic, un 
j harnic și respectat miner, 
I șef de brigadă într-un sec- 
• tor de investiții, la EM A- 
| ninoasa. De fapt, acolo, 
«, praful de piatră i-a mă- 
| cinat sănătatea și l-a rupt 
• de familie, în plină mo- 
Ituritate. Noroc că trei 

dintre cei patru fii îți a- 
J veau atunci rosturile în 
I muncă și viață.
• Pe Maia am regăsit-o, 
I la începutul acestui an 
. școlar, tânără și frumoa- 
| să, la Grădinița cu pro- 
•• gram normal nr. 9 din 
J Petroșani unde, de 23 de 
‘ ani, pregătește cu o dra- 
» goste de invidiat genera- 
j ții de preșcolari. Grădini- 
. ța? Un palatl Fără exa- 
| gerdre. E al nouălea an 
. de când Maia — Maria 
I Stâncioiu conduce aceas

Studiile din ultimii ani au 
relevat că un mare duș
man al cancerului (aflat 
înăuntrul propriului nos
tru corp) este creierul. Du
pă o prestigioasă echipă de 
cercetători britanici, acest 
organ uman este capabil 
de a separa substanțele ca

tă unitate unicat. Din fie
care sală de clasă, din fie
care hol, coboară spre ti
ne personajele îndrăgi
telor povești ale copilă
riei, realizate cu har și 
imaginație de artista Da
niela Pasca. în clasa în 
care predă Mala, un în
treg perete „te conduce" 
în universul basmului 
„Fata babei și fata moș- 
neagului".

MAIA
în grupa mare, pregă

titoare, fresca de pe pe
retele din față e o joacă 
a literelor alfabetului, pe 
un câmp înverzit. Și fie
care literă e personifica
tă, e însuflețită! Câtă 
verdeață! Câte flori pre
tutindeni în această casă 
a copilăriei! Culori pas
telate dau „viață" păsă
relelor, iepurașilor, veve
rițelor, căprioarelor, că
țelușilor, care te însoțesc, 
chiar și spre vestiar. Iar 
dna directoare Maria 
Stâncioiu își revarsă bu
nătatea și experiența pro
fesională nu numai asu
pra celor aproape 100 de 
copilași, ci și a colegelor 
sale — educatoarele Gher
ghina Nimirceag, Emilia

re combat tumorile cance
rigene. Această teorie ar 
explica de ce unii bolnavi 
mor imediat de acest rău,

1
VJ

' „Seninătatea nu
i

sălășluiește decât în 
| sufletul omului bun; 

sufletul celui rău

>

jîn

*

*
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e noapte".
D. DIDEROT

Gligor, Victoria Baroș J
(fiecare cu peste 24 de ani ■
de muncă) și Magdalena '
Torok. î

— Sunt 23 de ani de |
când ți-ai asumat, Maia •
dragă, munca de educa- |
toare. Ce înseamnă, pen- «
tru dumneata, acești ani? |

— Muncă. Multă muncă. J
Șt satisfacții. Aici mi-am j
desăvârșit pregătirea pro- I
fesională, aici am avut J
bucuria perpetuării atâtor |
generații de copii, care •
azi s-au împlinit sau se I
împlinesc. Mă simt la fel ’
de tânără, ca și copiii pe I
care-i am aici, în grădi- ’
niță. * *

4 Batista din buzunarul 
de ia piept al hainei (scoa
să parțial din buzunar) es
te desuetă; astăzi colțul 
batistei îndoit peste buzu
nar nu se mal poartă.

4- Este recomandabil ca 
batista să nu distoneze cu 
restul îmbrăcămintei dv| 
pentru seară se folosesc ba
tiste albe, simple sau cu 
broderie discretă.

4 Nu se folosește prea 
des batista și nu demon
strativ 

timp de 5 secunde, apoi se 
intind labele picioarelor* 
Se execută de 15—20 de ori*
• Aceeași poziție, dar 

cu un făcăleț sub tălpi: du
cerea picioarelor înainte și 
înapoi apăsând cu tălpile 
în baston. Mișcarea se e- 
xecută timp de 2—3 minu
te .lent.
• Apucăm degetele pi

ciorului și încercăm să le
tragem ușor înainte, apoi 
le imprimăm ușoare miș
cări de rotație în sensul 
acelor de ceasornic. Exe
cutăm mișcarea de câteva 
ori.

— Dar capiii din grădi- | 
nițfl proprie, de la etajul J
șapte, din blocul 34? ț

— Copii) mei? Sunt «
mari de acum. Dan e în I
anul IV la Universitate, J 
iar Oana în clasa a VI-a |
la Școala generală nr. 6. •

— Să înțeleg că e vor- J
ba despre Oana Stăncio- |
iu, eleva talentată în ar- «
ta plastică, despre care I
am aflat că a beneficiat ,
de o tabără gratuită la |
Tulcea și unde reprezen- '

.tanții județului Hunedoa- *
ra au ocupat locul al III- I
lea pe țară? J

— Da. îi place desenul, |
frecventează cercul de pic
tură. J

Felicitări, Maia dragă, •
pentru bucuria pe care o !
răspândești în preajmă, și '
ca educatoare, și ca di- i
rectoare, și ca soție și ma- •
mă! J

LUCIA LICIU

iar alții continuă să supra
viețuiască de-a lungul mul
tor ani. Oamenii de știin
ță atenționează bolnavii de 
cancer: adoptarea unei po
ziții pozitive față de boală 
reprezintă cea mai bună 
formă de a transforma cre
ierul în cel mai bun aliat.

j PASTEL •

Canonadă melancolică«
ț de ADRIAN PĂUNESCU
a

întregul turn al lumii se sfâșie 
In zgrunțurii nisipului solar
Și stropi aprinși de frunze roșii sar 
In canonade de melancolie.

Ce-a fost ast-primăvară cine știe ? 
Nici noi n-avem de amintiri habar, 
Amurgul toarnă toamnă in pahar 
Și cântă aguridele din vie.

E totul un salon oracular, •
<' E totul o duioasă prăvălie,
< Unde se vinde iarnă timpurie
'' Și pentru tâmple doze mici de var. >

Pământul e acum o fierărie 
în mâna unui tandru potcovar.

CABINET COSMETIC

Frumoase si* 
toamna

în timpul rece, tenul a- 
re nevoie de o curățire 
profundă pentru a elimina 
stratul de celule moarte. 
Se va folosi de două ori 
pe săptămână, timp de 14 
zile, următoarea mască: 
două lingurițe de mălai, a- 
mestecate cu un albuș de 
ou bătut. După ce se lasă 
masca pe față 30 de minu
te, se scoate cu apă căldu
ță; nu se aplică în jurul 
ochilor.

Persoanele cu ten uscat 
vor apela la măștile pe ba
ză de fructe și legume — 
struguri, mere, morcovi, ca
re se taie bucățele sau se 
rad șl se amestecă cu pu
țin caimac, până capătă 
consistența unei paste u- 
șoare. Se ține pe față 30 
de minute.

Femeile cu tenul gras vor 
aplica pe față felii de ro
șii care se aplică pe față 
tăiate felii și puse între 
două tifoane. Se mal poa
te folosi o loțiune de zea
mă de morcov, puțin lap
te și 1 gram acid salicilio 
(aspirină).

BUNA CUVIINȚA ORIUNDE ȘI ORICÂND*

Cum folosim batista
Batista, spălată și călca

tă, se folosește complet 
despăturită și așa trebuie 
să rămână.

4- Chiar în cazul celui 
mai rebel gutural, nasul se 
suflă discret; nu întoarcem 
în acest timp spatele celor
lalți, nu ne aplecăm sub 
masă; în cazul unei bron
șite acute, mai bine rămâ
nem acasă

-4 Nasul se suflă de re
gulă cu o mână (cu stânga).

4 Pentru strănut și tuse 
batista este obligatorie.

Gimnastică pentru picioruț plat
• Mers pe vârfurile pi

cioarelor cu mâinile pe 
șolduri timp de 1—2 minu
te. atât cu fața cât și cu 
spatele.
• Stând cu degetele pi

cioarelor pe o carte și spri
jinit de ușă: ridicarea pe 
vârfuri și apoi revenirea 
cu călcfiile pe podea. Se e- 
xecută de 20—30 de ori în 
ritm lent și cu maximum 
de amplitudine.
• Șezând pe scaun cu 

spatele rezemat de spătar: 
arcuirea piciorului prin 
ducerea degetelor spre căl
câie șl menținerea poziției

Mamă și copil
— IN ÎNȚELEPCIUNEA 

INDIANA —
© „Orice copil e scump 

pentru mamă”.
© „Oasele mamei din 

mormânt plâng de dorul 
copiilor".

Proverbe
O „Te iubesc pentru că 

ești copilul meu. nu pen*  
tru că ești un copil bun”, 

Rabindranath Tagore
O „Se găsesc mulți fii 

răi, dar niciodată nu se gă
sește o mamă rea".

Ramprasad Sen
© „Gine n-are mamă 

n-are nimic”.
0 „Nu devii mamă nu

mai născând".
Proverbe

© „Nimic nu-i mal bun 
decât învățătura. Nimio 
nu-1 mal rău decât boala; 
Nimeni nu ți-e mal drag 
decât copiii tăi”.

© „Părinții nemulțumiți 
cred că numai copiii alto
ra sunt buni".

© „Și un pui de șarpe 
sau de broască e scump și 
frumos pentru părinții lui"*  

Proverbe 
Selecție de ILIF TFMlU

„PROVIZII" DE IARNA REȚETELE SAPTAMANII

Conopidă conservată. 
Desfaceți în buchețele co*  
nopidă. albă și deasă, pe 
care o fjerbeți 10 minute 
în apă.,clocotită cu puțină 
sare, Separat se trec reșii 
prin separatorul de se
mințe și sucul obținut se 
fierbe 10 minute în clo
cote. Conopida se pune în 
borcane de 800 grame, se 
acoperă cu sucul de roșii 
clocotit, se leagă eu celo
fan și se sterilizează pe 
baie de aburi 30 de mi
nute.

Gogoșari umpluți: 1,5
kg de varză, 200 g mor
covi și țelină, 15Q g ceapă, 
100 g ardei gras, 150 mî 
ulei, o *Gaie  de dafin, 
îrtinze de țelină, cimbru,

mărar, 1/2 linguriță pipe» 
măcinat, sare, oțet, 25 de 
gogoșari. Se toacă varza 
și se pune într-un vas cu 
30 g sare; zarzavatul se dă 
pe răzătoare și împreună 
cu ceapa tocată se căleso 
în ulei 1—2 minute, apoi 
se adaugă ardeiul gras tă
iat și varza bine stoarsă. 
Se amestecă totul, se pun 
condimentele și compozi
ția se lasă pe foo 5 mi
nute. Se umplu gogoșari!, 
se acoperă cu rondele sub
țiri de țelină sau de mor
covi și se pun în borcane. 
Oțetul cu apă. sare șl za
hăr (20 g) se fierb în câ
teva clocote. Gând s-a ră
cit, sc toarnă S020"
șarl și se leagâ cu celo
fan.

PENTRU REUȘITA CONSERVELOR
• Borcanele și sticlele 

se pun intr-un vas cu apă 
rece șl se fierb 10 minute 
în clocot; se scot cu coa
da unei linguri șl se lasă 
să se zvânte.

• Conservele calde se

DE ALE BUCĂTĂRIEI
pun In borcane fierbinți, 
se leagă cu celofan, tn 
două, apoi se sterilizează 
pe bale de aburi (timpul 
de sterilizare se calculea
ză din momentul începerii 
fierberii In clocote).

« Pentru legat se alege 
sfoară de bună calitate, nu 

prea groasă, care se ține 
cinci minute în apă. se în
fășoară strâns de mai mul
te ori.

• Cele mal reușite con
serve sunt cele la «are, 
după fierbere, celofanul 

se adâncește către corpul 
borcanului.

• Gând se toarnă con
servele fierbinți, borcane
le se așază pe o placă de 
metal.

• Se vor păstra la loo 
aerisit, uscat, cu tempera
tură constantă.

• Salată de legume: 1/2 
kg de cartofi. 2 morcovi, 
o țelină, 100 g fasole ver
de, 100 g mazăre, 2 ouă 
fierte tari, muștar, sare, 
piper, câteva măsline, un 
gogoșar, ouă și ulei pen
tru maioneză.

Legumele se fierb sepa
rat și se taie In cuburi. Se 
pun în castron, se sărea-

• Tartine: două franze- 
luțe gen corn, lungi și sub
țiri, trei linguri de unt, 
două ouă fierte. 4 linguri 
de șuncă tocată, 1 lingu
riță muștar, o ceașcă de 
lapte, sare. Se taie colțu
rile franzelelor și la res
tul se scoate cu grijă mie
zul. Separat, tntr-un cas- 

ză. se adaugă felii de ouă 
fierte și 2 lingurițe da 
muștar. Se pregătește ma
ioneză din gălbenușuri șl 
ulei, din care se pun peste 
legume 3-4 linguri. Salata 
se așază pe o farfurie se 
acoperă cu maioneză șl se 
ornează cu felii de albuș 
fiert, fâșii subțiri de go
goșari și cu măsline.

tron, untul se combină sa 
ouăle fierte tari și date pe 
râzătoare, șunca tocată, 
muștar și miezul unet 
franzehițe muiat cu lapte 
și bine stors. Tn amesteo 
se pune piper si sare du
pă gust se umnlu franze- 
luțele și se țin o oră Ia 
frieid'r Se taif apoi felii
«•fVir***

.W/.W.v“w.W.V3.«,.’.W.V.-.-.W.-.’.W • • •

• MIERCURI, 1 OCTOMBRIE 1997ANUL IX «,NR. 1984



cot ldianli ndepe nden t
M»S■■■■■I

Ani în șir. după eveni
mentele din Decembrie 
1989, cooperativa de con
sum {lin Ilia a intrat într-o 
pasă proastă, cum se zice. 
Aprovizionarea era sără
căcioasă, magazinele s-au 
Închis unul după altul, 
multi oameni au plecat din 
rețea, numărul cumpărăto
rilor și clienților scădeau 
mereu, ca și volumul vân
zărilor de altfel. Dar iată 

1 că — faptul s-a petrecut 
| în urmă cu câțiva ani — 
în fruntea unității a fost 

I numit dl Dorin Moise, un 
om tânăr, ce s-a angrenat 
serios ia treabă, depunând 
multă strădanie și dina
mism în activitatea sa. Ast
fel că lucrurile au înce
put să se redreseze, iar 
cooperativa pășește ferm 
spre devenirea a ceea ce 
a fost. Pe această temă am 
discutat recent cu cel ce se 
află în fruntea acesteia.

Red.: „Consumcoop" Ilia 
face parte dintre coopera
tivele mari ale județului. 
Ce rază de activitate are, 
die nreședinte?

D.M.: Deservim populația 
a trei comune — Iha, Gu- 
ras'da și Vorța. Comune 
mari, cu populație nume
roasă. avem sate la mari’ 
distanțe, unde se ajunge 
destul de greu. Ne-am a- 
sumat — eu și colectivul pe 

' carc-1 conduc — răspunde
rea aprovizionării popula- 

I ției, indiferent de distan
țe — și ne străduim să

Vizita delegației din Arras - 
o reușită deplină

Românii sunt — o lume 
întreagă împărtășește a- 

I Ceasta impresie — gazde 
primitoare pentru toți cei 
Ce vin la noi cu gânduri 
curate. O dovadă indubita
bilă în acest sens este și 
modul cum a fost primită 
și tratată delegația muni
cipiului districtual Arras 
— Franța condusă de dl 
Jean Maria Vanlerenberghe, 
primarul localității care a 
efectuat o vizită în Deva, 
județ și în țară vreme de 
3 zile și jumătate. Conside
răm inspirată inițiativa pri
măriei municipiului reșe
dință de județ ca în în
cheierea vizitei delegației 
franceze să organizeze o 
întâlnire a acesteia cu zia
riștii din presa scrisă și 
audio-vizuală locală ofe- 
rindu-i-se delegației posibi
litatea să-și facă cunoscute 
impresiile culese cu prile
jul prezenței la Deva și în 
județ

Așa cum ziarul nostru a 
consemnat după conferința 
de presă prilejuită de so
sirea delegației, oaspeții 
francezi au venit la Deva 
să cunoască tocurile, oame
nii. pceȚ"upările și frămân
tările cu care se confruntă 
acest colț de tară în aceas
tă dură perioadă a tranzi
ției. A venit, totodată, cu 
dorința de a împărtăși din 
bogata experiență a primă
riei din Arras, de a ajuta 
pe această cale crearea. în
tărirea și consolidarea de
mocrației în Rumânia. A 
•dus cu sine experiență și 
preocupările pe linia gos
podăririi localității, organi
zarea treburilor de intere» 
cetățenesc, conlucrarea cu 
cetățenii, să caute domenii
le și modalitățile de cola
borare între cele două mu
nicipii Arras și Deva. In 
întâlnirea cu ziariștii de
veni de care scriem, dl 
Jean Marie Vanlerenberghe 
■ afirmat că delegația a 
fost profund impresionată
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„Consumcoop" Ilia 
pășește tot mai ferm 
pe picioarele proprii

realizăm acest lucru în con
diții tot mai bune.

Red.: Câte unități și câți 
oameni are cooperativa?

D.M.: Avem 16 magazi
ne de desfacere cu amă
nuntul și două de alimen
tație publică, iar numărul 
de lucrători este, în pre
zent, de 43. Avem unități 
de desfacere în toate sate
le celor trei comune. Este 
adevărat că, o perioadă, au 
stat închise, dar le-am re
deschis.

Red.: Cu ce ați început, 
die președinte?

D.M.: Cu recâștigarea
cumpărătorilor și clienților 
pe care i-am pierdut, în 
timp. Am pus accentul pe 
o aprovizionare mai bună, 
în consens cu cerințele oa
menilor. Am înțeles că me
nirea cooperației de con
sum este aceea de a-i a- 
proviziona pe oamenii mai 
necăjiți de la sate care nu 
au nevoie de Whisky și Je- 
libon, ci de sare, oțet, za
hăr, ulei etc. pe care să-1 
ducem în satul lor, oriun
de s-ar afla. Au nevoie de 
pâine, în fiecare zi.

Red.: De unde luati mar
fa?

D.M.: De la depozitele 

de ceea ce a văzut în De
va și în celelalte localități 
vizitate, printre care Sibiu 
și Brașov, de calitatea oa
menilor, de căldura cu ca- 
re-și primesc și tratează 
musafirii. Județul Hune
doara — a spus distinsul 
primar al Arras-ului — are 
un relief deosebit, variat 
— fiind foarte propice pen
tru dezvoltarea turismului 
și în acest sens trebuie ac
ționat pentru realizarea u- 
nei suprastructuri moder
ne. în intenția oficialităților 
franceze este întărirea co
laborării pentru dotarea și 
modernizarea turismului 
urmând a se construi un 
hotel în Deva de către o 
firmă franceză. Delegația 
va acționa pentru aducerea 
în România, în județ și în 
Deva de investitori francezi 
constatând că oamenii de 
pe aceste meleaguri sunt 
foarte dispuși să colabo
reze cu Franța și cu fran
cezii, au pregătire profe
sională înaltă. S-a solicitat 
ea eleve de la Școala 
sportivă din Deva să fa
că o demonstrație de gim
nastică în Arras, iar 
în viitor să vină și 
să facă gimnastică la De
va copii din Arfas. S-a 
hotărât să se organizeze 
mai des schimburi de ex
periență pe teme cum ar 
fi administrația locală, 
sănătate, cultură etc., să 
se facă frecvent schim
buri de delegații din toa
te domeniile vieții econo- 
mico-sociale. S-a stabilit, 
de asemenea, ca la înce
putul anului viitor să se 
încheie documentele pen
tru înfrățirea municipiu
lui districtual Arra» cu 
Deva.

Ținând seama de cele 
consemnate mai sus se 
poate afirma cu toată cer
titudinea că vizita dele
gației franceze a fost o 
reușită deplină.

TRAIAN BONDOR

„Federalcoop" Deva, dar 
și din alte părți. De la an
grosiști, dar din ce în ce 
mai mult de la producători. 
Recent, de pildă, am fost 
la Ofcna Dej, de unde a- 
ducem un vagon de sare. 
Făina pentru brutărie O 
luăm din comuna Mihalț, 
județul Alba, unde se ma
cină o făină foarte bună.

Red.: Aveți brutărie pro
prie?

D.M.: Da, la Ilia, iar pâi
nea ce o coc brutarii noș
tri conduși de dl Viorel 
Crișan este foarte aprecia
tă. Facem circa 1000 de 
pâini pe zi și toate trec în 
aceeași zi.

Red.: Ziceați că sunteți 
în sprijinul oamenilor ne
căjiți. Prin ce se manifes
tă asta, în principal?

D.M.: La noi vin să cum
pere oameni care au bani 
puțini, de aceea aplicăm un 
adaos comercial minim. 
Mergem până la maximum 
30 la sută, dar foarte rar 
ajungem acolo. Aplicăm, lâ 
produsele de strictă nece
sitate, adaos și de 10—20 
la sută.

Red.: Și totuși, în lila 
mai ales, mai sunt spații 
nefolosite.

D.M.: Așa este. Treptat- 
treptat însă le vom repu
ne în funcțiune, reprofi- 
lându-le acolo unde este 
cazul. Suntem dispuși să 
oferim spații pe contract
.■AV.V.'.V.W.W.V.W.V.W/.W? ■ WAW.WWA

Viorel Crișan, din Ghelari, speră ca în zona 
nădurenilor să se organizeze o mare întrecere Cu 
cei mai buni cai.

In urma apariției artico
lului intitulat „Telefonul 
cu... manivelă*,  în ziarul 
nostru din 18 septembrie 
a.c., referitor la postul te
lefonic de la Primăria 
Lunca Cernii, am primit 
din partea Direcției de 
Telecomunicații Hunedoa- 
ra-Deva următoarele pre
cizări: actualul post tele
fonic a fost pus în func
țiune în anul 1940, lungi
mea traseului fiind de 36 
km. Sunt menționate, de 
asemenea, perioadele de 
deranjament în fiecare lu
nă (în ianuarie, martie șl 
aprilie telefonul „nu este 
reclamat").

de închiriere, dar, din pă
cate, nu prea sunt cereri.

Red.: în Ilia sunt foarte 
mulți privați în comerț. Vă 
deranjează faptul acesta?

D.M: Nu. în măsura în 
carp privatizații fac o con
curență cinstită, loială, ceea 
ce se realizează mai rar. 
Noi însă avem cele două 
avantaje care sporesc me
reu și anume că aducem 
acasă la oameni produse 
de necesitate zilnică și a- 
plicăm adaos comercial 
mult mai mic. Așa îi atra
gem pe cumpărători spre 
noi. Și acest fapt este e- 
sențial pentru activitatea 
noastră.

Red.: Ca să dovediți că 
unitatea cooperatistă din 
Ilia pășește tot mai ferm 
pe propriile picioare ar tre
bui, poate, die președinte, 
să apelăm la ceva cifre 
cu tot limbajul sec al a- 
cestora.

D.M.: Am să apelez nu
mai la una. în cete opt luni 
trecute din acest an am 
realizat un profit brut de 
65 milioane de lei. Sigur, 
o mare parte din acesta 
l-am reinvestit în dotarea 
unităților cu mobilier, uti
laje, reparații ș.a. Poat- 
știți și dumneavoastră că, 
cu mulți ani în urmă. Ilia 
— cu toate condițiile gre
le din acea vreme — avea 
un comerț bun. mai bun 
chiar ca cel de la orașe, 
veneau mulți oameni din 
Deva să cumpere de’aici. 
Ei bine, spre acolo ne în
dreptăm și vrem să ajun
gem. ba chiar la mai sus 
decât atunci.

TRAIAN BONDOR, 
VALENTIN NEAGU

PRECIZARE
Majoritatea deranjamen

telor s-au produs în apro
pierea stânelor de ol (cir
cuitul telefonic din fir 
OL 3 mm a fost furat 
mereu), iar din analiza 
perioadelor de deranja
ment se observă că de
ranjamentele se grupează 
în perioada lunilor de 
vară, adică exact cit stau 
Oile la rniffițe Deși aceas
tă situație este eunoacii- 
tă de organele locale, nu 
avem cunoștință că s-ar 
fi implicat în vreun fel

QWAHWim LIBER
Mai sunt oameni

cinstiți, cu sufletul
conștiința curată

Vă adresez această scri
soare, pentru că presa 
este exponentul opiniei 
publice, de părerea căreia 
dumneavoastră ați ținut 
cont și de multe ori v-ați 
făcut ecoul ei. Decăderea 
economică și socială a Ro
mâniei. precum și degra
darea continuă a moravu
rilor și tradițiilor poporu
lui nostru, pierderea res
pectului și bunului simț 
în relațiile interumane a 
devenit o rușine națională. 
Gine se fr.ee vinovat că 
românul și a pierdut spe
ranțele și încrederea în 
devenirea tării la o reali
tate normală ?

Falșii politicieni, răsă- 
riți după revoluție ca ciu
percile otrăvite, într-un 
mediu poluat, mulțimea 
de demnitari și înalti func
ționari incompetenți în 
administrarea treburilor 
statului, apariția unor hoți 
cu diplome pe post de di' 
rectori de bănci si în in
stituții vitale fie statului 
au dus la prol.ferarea de 
neconceput a ccrup+iei, 
fauna de aventurieri, care 
au invadat România pen
tru afaceri oneroase, în 
complicitate cu înalți dem
nitari, care aduc imense 
pagube financiare statu
lui, mă fac să mă gândesc 
cât de tena e. istovitoare 
și plină de sacrificii este 
munca și lupta dv., care 
doriți progresul acestui 
popor amărât, alături de 
acei oameni care au rămas 
încă cinstiți, cu sufletul și 
conștiința curată.

Vă rog să luați în con-
mmrm aaoocio e=ic=ic=ii=]e=3

1,5 miliarde de lei pentru Liceul 
de educație fizică și sport Deva?

La o recentă întâlnire 
cu ziariștii, prefectul ju
dețului Hunedoara a ară
tat între altele că după 
strălucitele rezultate ob
ținute la recentele cam
pionate mondiale de gim
nastele din municipiul 
Deva, prefectura a elabo
rat un proiect de hotă
râre âe Guvern privind 
alocarea unor fonduri 
pentru Liceul de Educa
ție Fizică și Sport Deva.

Pentru repararea sălii 
de gimnastică da aici »-au 

pentru soluționarea si
tuației.

După repararea mași
nii de teren cu care se fao 
intervențiile pe acest tra
seu telefonic, se va tre
ce Ia pregătirea traseului 
pentru Iarna 1997/1998, 
efectuându-se defrișări de 
vegetație. îndreptări da 
stâlpi, fixarea circuitelor 
Pe «25KU refacerea Sa
durilor etc.

Gu toate eforturile pe 
care le face Direcția da 
Telecomunicații Hunedoa-
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«
siderare rugămintea ca să 
se propună Guvernului 

'României un referendum 
în rândul populației, în 
care să se ceară reintro
ducerea în Codul Penal a 
pedepsei cu moartea, pen
tru infracțiunile grave ca
re atentează la securitatea 
și siguranța statului.

Acestea ar fi : • deterio
rarea liniilor de înaltă ten
siune și a rețelelor electri
ce; • spargerea și furtul 
din magistralele de com
bustibil; • tăierea și dis
trugerea fondului fores
tier în afara normelor le
gale ; • dezorganizarea,
prin furt, a componente
lor din rețeaua de căi fe
rate ; • delanidările finan
ciare ce depășesc un mi
liard de lei; • crimele ca
lificate ca deosebit de gra
ve; • traficul de droguri 
devenit un pericol real 
pentru sănătatea și viito
rul tinerilor noștri. Pe de 
altă parte, introducerea în 
Codul Penal a unui articol 
care să absolve de răspun
dere penală cetățenii care 
săvârșesc fortuit o crimă 
în legitimă apărare, dacă 
sunt agresați cu arme de 
orice fel, ei sau familiile 
lor.

Sunt țări care fac parte 
din Uniunea Europeană și 
din NATO și în care pe
deapsa cu moartea este în 
vigoare. Și în acele țări, 
stabilitatea socială e la un 
înalt nivel, din toate punc
tele de vedere.

V. OCNEANU, 
Deva, cartierul Gojdu

solicitat 2,5 miliarde de 
lei. După ultimele infor
mații. primite de dom
nul prefect de la Minis*  
terul Sporturilor, se pare 
că respectiva instituție 
va primi 1,5 miliarde de 
lei.

în același context, dl 
Pompiliu Budulan a pre
cizat că foarte curând la 
prefectură va fi primită 
echipa de gimnastică a 
României șl campionul 
mondial de box Mihai 
Leu. (V.N.)

ra, lungimea mare a cir
cuitului telefonic (36 km) 
nu permite o audiție mul
țumitoare. această defi
ciență eliminându-se nu
mai odată cu trecerea a- 
bonatului telefonic pe su
port radio.

Acest lucru va fl po
sibil deoarece recent Gu
vernul României a sem
nat un contract cu Gu
vernul SUA. pentru acor
darea unui împrumut ne
rambursabil. ce va fi fo
losit pentru țalefonizarea 
mediului rural prin siste
mul radio pu acces mul
tiplu — DECT.
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j DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICA (
i HUNEDOARA — DEVA ț

. Principalii indicatori ai economiei ! 
! județului Hunedoara în luna ; 
; august 1997

- v n ___t — în procente —

( august 1997 față de:
iulie august media 8 luni 1997

i 1997 1996 lunară față de
l--------- ------------------------ -- 1996 8 luni 1996

Producția industrială 84,4 823 90,9 91,0
’ Numărul mediu ai salariaților
î din industrie 99,9 96,7 96,4 97,4
ț Productivitatea muncii în industrie 84,5 85,1 94,3 93,4
ț Export 1023 214,4 174,9 128,8
l Producția principalelor produse
’ industriale
, — huilă netă - 71.6 78,5 74,9 90,9
i — oțel 121,3 112,0 jto n 102,1
’ — laminate 84,9 92,2 103,3 97,8
1 — ciment 80,5 50,8 79,7 79,4
ț — berc 84,8 83,5 143,2 88,8
ț — carne tăiată în abatoare 72,1 24,4 22,8 453
| — lapte de consum 82,8 59,5 66,6 703
| — pâine 98,5 563 59,2 71,6
| Efectivele de animale la 31. 08. 1997
i Bovine 99,2 963 99,4 96,5
? — la populație 993 973 1003 973
’ Porcine 100,2 913 101,6 91,3
i — Ia populație 101,6 95,5 1073 953

Ovine :s,8 94,7 89,9 94,7
ț — la populație 98,8 94,1 89,4 94,1
i Păsări 943 49,9 56,8 49,9
| — la populație 943 97,1 112,0 97,1
1 Venituri saiariale medii nominale
J — brute 109,1 160,5 190,9 1633
1 — nete 108,6 166,6 192,5 166,6
i Prețurile de consum ale populației
’ — total 1033 259,1 X X
’ — mărfuri alimentare 103,9 258,6 X X
> — mărfuri nealimcntare 102,7 255,1 X X
\ — servicii
i______ r _____

104.8 275,2 X X •
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Știri de la C. C. I. 
Hunedoara

Misiune de 
afaceri în 

Olanda
în perioada 13—18 oc- 

tcibrie 1997, ministrul 
indus' .-iei și comerțului 
dl Că. Popescu Tăric-.a- 
nu va efectua o vizită în 
Olanda, însoțit de o mi
siune de oar ?ni de afa- 
c?ri. Societățile comercia
le care doresc să parti
cipe la această acțiune 
vor - comunica până . la 
data de 1 octombrie a.c. 
— cel mai târziu —, de
numirea și coordonatele 
firmei. Persoana de con
iac’, dna Ancuta Cc î- 
U, telefon: 01/6135271.

«.Festivalul 
râchiei 

din Banat"
Camera de Comerț șl 

Industrie și Consiliul Ju
dețean Caras-Severin or
ganizează „FESTIVALUL 
RACHIEI DIN BANAT", 
care se va desfășura în 
stațiunea Băile Herculane 
în perioada 23—26 octom
brie 1997. Sunt invitate 
să participe societățile 
comerciale care produc

sau comercializează bă
uturi alcoolice, festivalul 
constituind și un bun pri
lej de contacte de afa
ceri și contractări.

Taxa de participare es
te de 300 000 de mii de 
lei, in care sunt incluse 
cheltuieli de participare 
și rec’amă, închiri ea 
standurilor de expunere, 
cheltuieli privind paza și 
prc'ecția • bunurilor expu
se. Cazarea și masa vor 
fi asigurate la I’ -1 Ro
man (100 000 lei/pers./zi), 
sau la Hotel Hercules 
(8o 000 iei/pers./zi).

Informații la tel. "55/ 
211316; tel. fax: 055/ 
220114 — C.C.I. Caraș-Se- 
verin, str. P. Maior, nr. 
71, CP. 1 — 96, 1700 — 
Reșița.

Târguri- 
expoziții 
la Bacâu
Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultu
ră Bacău anunță că, 
în perioada 23—27 oc
tombrie 1997, va orga
niza cea de a IV-a edi
ție a Târgului specializat 
PETROCHIM și prima e- 
diție a SALONULUI AU
TO. De asemenea, pen
tru a lărgi sfera de con
tacte între producători și 
comercianți, în data de 
24. 10. 1997, se va des
fășura acțiunea promo-

țională PARTENERIAT 
ECONOMIC pentru toa
te societățile comerciale 
a căror activitate se cir
cumscrie producției și co

mercializării prod''selor din 
ramura chimiei și petrochi
miei, mașinilor, echipa
mentelor și tehnologiilor 
specifice, materiilor pri
me și materialelor: de 
asemenea producției și 
comercializării de auto
vehicule indigene și de 
import, pieselor de schimb 
și accesoriilor auto, lu- 
brtfiantilor, vehiculelor 
comerciale și industriale, 
echipamentelor de pro
tecție, service și servicii 
în transporturi interne 
și ‘internaționale.

☆

Camera de Comerț ți 
Industrie a județului Hu
nedoara vă invită să par
ticipați la dezbaterea: 
„MODIFICĂRI ÎN LE
GEA AMORTIZĂRII (LE
GEA 15/94) A ACTIVE
LOR CORPORALE ȘI 
NECORPORALE: CON
SECINȚE LA NIVELUL 
AGENTILOR ECONO
MICI".

Dezbaterea va avea loc 
Ia București, Sala de 
Marmură de la Comple
xul Ex pozițional RO- 
MEXPO, In data de 9 
oct. 1997. ora Jî.

Informații suplimenta
re și înscrieri 1» sedfai 
C.C.I. din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 35, eam. 
204, tel. 212924, 216792.

DUMITRU HURUBA
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ANUNȚ

Scoate la concurs în data de 20 octombrie * 
1997 următoarele posturi vacante :

— MEDICI VETERINARI

— ASISTENȚI VETERINARI

DIRECȚIA SANITARA VETERINARĂ | 
HUNEDOARA — DEVA

I
w

I
I
I
*

I
*

Relații suplimentare la sediul unității din I 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 226 Biroul
personal. (3005)

TIMSHEL S.A.

I
I 
I 

cu mașină | 

AVANTA- j

Vindem en gros
Q morcov

• salată verde

* miere albine

• porumb

* grâu

Telefoane 217338; 642614, (3004)

CRIȘClOR. Monumentul eroilor.

Angajează agenți comerciali 
proprie si experiență.

CÂȘTIGURI DEOSEBIT DE 
JOASE.

Solicitanții vor trimite scrisoare de inten- |
ție și C.V. la adresa S.C. Timshei S.A., Of. • 
1, Căsuța 91, Satu Mare, 3900, până la 03.10. | 
1997, data poștei. J

i
I* 
I
w 

I 
w

I

SC COMTOUR LOWE SRL DEVA 
Str. Sântuhalm, nr. 1,

ANGAJEAZA:

• bucătar
• ospătar
• barman
Salariul 400 000 lei. Relații la telefon . 

1221113. (2952)1

Prec zare la anunțul j 
Direcției județene a | 

drumurilor — RA Devaj
Documentația noastră pentru licitație se »

\ J
ț poate procura începând cu data de 30. 09. ’97. I 
i ___________________ i

RECEP PLUS I'
CALCULATOARE 

IMPRIMANTE 
COPIATOARE 

pEVA Bei OECEB/XL Bl. F»
Tel. 2 12726 218205

Fu in: ANTON SOCACI

> MIERCURI. 1 OCTOMBRIE 1997.ANUL IX, • NR. 1984



AbonaWehl'lâ ziarul
5I,CUVÂNTUL LIBERI

I
k

| ..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
| apropiat de dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
I avantajoasă de a intra in posesia lui.

! COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
I LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
J LUNa. PLUS TAXELE POȘTALE.
| Avantajul abonamentului este în conți- 
» nuare evident, de șapte exemplare primite gra- 
| tuit pi lună Țață de cumpărarea cu bucata, 
î '• • ■ ' '!>n nro*>d  abonamentului.
■ NU UITATI ! REINNOITI-VA ABONA- 
| MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
» nu av îți abonament, solicitați factorilor poș- 
| tali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 
I fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și Ia 
| factorii poștali — numai cu bani în numerar 
J —» iar Ia Rodipet. Ia sediul din Deva. în 
| numerar si prin virament. Relații la telefoa- 
! nele 213007. 233178.
I RAMANEȚ1 CU NOII
| IlAMANEM AI DUMNEAVOASTRĂ.
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VÂNZĂRI - 
' CUMPĂRĂRI

Depozit—magazin
Situat in incinta S.C. Polidava S.A. Deva, 

str. 22 Decembrie, nr. 257.

EN GROS ȘI EN DETAIL

— pate FICAT, 05 g
— pate FICAT, 125 g
— pate „SARMIS", 125 g
— pate FICAT, 200 g
— carne porc cu fasole
• berc „SILVA" 1/2 1
• bere „REGUN" 1/2 1
• berc „SILVA" 0,33 I
• bere „SILVA" (neagră) 1/2 1
• vodcă 1/2 1
• rom 1/2 1
• rachiu alb 1/2 1
• lichioruri diferite 1/2 1
• apă minerală BIBORȚENI 1,5 1
• hârtie igienică

• Vând apartament 3 
camere, ultracentral, mobi
lat, interfon, Satu Mare. 
Inforpiatii tel. 215729.

(2971)
■ Vând apartament trei 

camere, etaj 2, Simeria. 
Vând teren intravi’an în 
Sântuhalm — 650 mp — 
10 000 lei/mp și grădină 
1800 mp — 5000 lei/mp. 
Tel. 660839. (2952)

• Vând apartament două
cariere, str. Minerului, bl. 
25, ap. 57. Tel. 625345, 
625025. (2975)

• Vând apartament doua
camere, bloc Devasat, etaj 
3. Tel. 233202. (7536)

• Vând urgent, ieftin,
Fiat Duna Diesel, 1700 
cmc, an fabricație 1986, 
înmatriculat, numere noi, 
CI, VT. Tel. 054/613579, 
seara. (7534)

• Vând casă la șosea, 
trei camere, spațiu corner, 
cial, apă, gaz, curte, gră
dină, Călan. Tel. 730412.

(7533)
• Vând Dacia 1310, an 

fabricație 1987, 5 viteze. 
Informații tel. 223872.

(7531)
• Vând urgent Dacia

1310, preț negociabil, 
8 909 000. Tel. 623128, 
627547. (2969)

• Vând casă, str. Mă- 
rășesti, nr. 22, tel. 22*761.

(2957)
• Vând urgent SRL. Tel.

223817. (2959)
• Vând urge.it casă în

Călan, :.r. 1 Mai, nr. 23, 
cu trei camere, bucătărie, 
gaz metan. (2960)

• Vând apartament trei- 
camere, vizavi Liceul Tra
ian, preț 46 milioane, ne
gociabil. Tel. 621798. (2963)

• Vând ma,ină de spă
lat Alba Lux 12, stare 
excepțională. Tel. "29588.

. (2965)
• Vând Dacia 1310, an 

fabricație 1990. preț 3500 
PM, negociabil. Tel. 623618.

(7528)
• Vând casă Petrucean 

• Sabin, localitatea Birtin,
nr. 49, corn. Vața de Jos, 
jud. Hunedoara. (7529)

• Vând 5 mc bolțari ci

ment și piese Lada 1500. 
Tel. 211510 (7530)

• Vând casă mare cu
anexe și 4 ha teren arabil 
în localitatea Chieșd, jud. 
Sălaj (zonă minieră căr
bune). Informații Oradea, 
tel. 059/155169,' zilnic o- 
•rele 17—22. (2944)

• Vând apartament trei 
camere, central. Tel. 218116.

(2978)
• Vând urgent aparta

ment două camere, str. 
Liliacului, bl. 24 A, sc. 
D, etaj 2, ap. 38, ocupa- 
bil imediat. Informații tel. 
232131, c _le 8—15. (2980)

• Vând apartament două
camere, parter, posibilități 
privatizare. Orăștie, Mure
șului, bl. 18/36. (2400)

• Vând casă în Geoagiu 
Băi (două apartamente, gaz, 
telefon). Tel. 648169. (3006)

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente po
tentă, frigiditate, afrodisiace 
01 '- 6376273, 018/606134.

(OP)
• Societate comercială

vinde următoarele: 1)
chioșc metalic din alumi
niu, situat în Hunedoara, 
str. Ion Creangă, în su
prafață de 15 mp, împre
ună cu mobilierul din do
tare aferent; 2) chioșc mo. 
talie din aluminiu, situat 
în Hunedoara, bdui Dacia 
(stația de autobuz), în su
prafață de 9 mp, împreună 
cu mobilierul din dotare 
aferent. Informații la tel. 
054/217899. (2966)

• Vând Ford Orion Die
sel, an fabricație 1985, 
neînmatriculat, preț 3300 
DM. Tel. 232371. (2929)

PIERDERI;-)

acționar pe numele Stanciu 
Monica-Violeta, eliberat de 
Casial Chișcădaga — Deva.

(0187537)
• Pierdut legitimație, că

lătorie pe numele Molnar 
Iulia, rjr. 6870. Se declară 
nulă. (2956)

• Pierdut pașaport pe 
numele Roșu Gheorghe A- 
lexanflru. Se declară nul.

(7532)

(L LICITAȚII! 1
“ <

• Casa de cultură a Mu
nicipiului Deva organizează 
licitație pentru lucrarea 
punct termic în data de 
13. 10. 1997, ora 9. Caietul 
de sarcini se poate ridica 
de Ia Casa de Cultură în
tre orele 8—15. Taxa de 
participare se achită în 
preziMa licitației. Alte in. 
formații la tel. 216882.

InchirieriI
• închiriez apartament 

două camere, nemobilat, cu 
telefon, Bălcescu. Tel. 
672170. (7535)

( Oferte de
L SERVICII

• Angajez vânzător ma
gazin scule si motounelle. 
Condiții: bărbat, studii
medii, vârsta maxim 35 
ani. Informații tel. 230613, 
219348. (2798)

• Angaj -z șofer profe
sionist, c.'.tcg. B, C, E. cu 
vechime de cel puțin 5 
ani în meserie. 22757G, 
673268. (2970)

(..DECESE. 1

• Membrii Asocia
ției luptătorilor din 
Decembrie 1989 Deva 
sunt alături de familia 
colegului și prietenu
lui Panduru Carol și 
deplâng dispariția tra
gică a soției sale 
PAULINA PANDURU 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace; (2977)

• Consternați de 
vestea tristă a cutre
murătorului accident, 
prin care i s.a frânt 
firul vikții, în plină 
tinerețe, bunei și blân
dei
PAULINA PANDURU 
ne exprimăm' profunda 
noastră compasiune, 
împărtășind durerea 
familiei îndoliate. Bu
nul Dumnezeu să vă 
dea putere pentru a 
înfrunta această dra
mă. Familia Radu.

• Pierdut certificat de
naștere pe numele de U- 
ritescu Cristian. îl declar 
nul. (3605)

• Pierdut mânză roșie, 
2 luni, relații Orăștie, str. 
Muzicanților, nr. 24. (2601)

• Pierdut legitimație ser.
viciu pe numele Amarl- 
noaie Carmen. O declar 
nulă. (2232)

• Pierdut legitimație de 
văduvă veteran, nr. 10015 
pe numele Suciu Maria. O 
declar nulă.

• Pierdut certificat de

• Sunați azi — 054/ ) 
627527. Start mâine! 1 
Selecționăm persoane 1 
pentru pregătire gra- : 
tuită în domeniile: ’ 
marketing direct, in. ț 
ventar, management. I 
Experiență non — ne- . 
cesară! (2964) >J

{COMEMORĂRI]

• Adâncă durere în 
suflet și un gol dc nc- 
înlocuit a lăsat în 
inimile noastre pentru 
totdeauna moartea ful
gerătoare a- celei care 
a fost

ALBA RODICA 
MARIA, 

suflet nobil, deosebit, 
de o bunătate nețăr
murită șî aleasă ome
nie. Te voni plânge 
veșnic.

Soțul Sorin, fiica 
Sorina, părinții, soa
cra, fratele, cumnata 
și nepotul ' -drei. Nu 
te vom uita niciodată. 
Slujba de înmormân
tare va avea loc azi 
ora 11 la Vorța. (2986;
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“ Arad
ORGANIZEAZĂ

CONCURS DE ADMITERE ÎN DATA DE 5 OCTOMBRIE 1997 LA 
FACULTĂȚILE AUTORIZATE PRIN HOT VRARE A GUVERNULUI 

ROMÂNIEI
Facultatea de Drept
Facultatea de Marketing
Facultatea de Științe Umaniste
Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Colegiul Universitar de Asistență Socială 
Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori

Școala Postliceală de Tehnică Dentară
Școala Postliceală de Birotică
Colegiul Universitar de Cadastru, 
Topografie, Administrarea teritoriului
Colegiul Universitar de Cosmetică Medicală

Pentru candidații declarați admiși se asigură, contra cost, cazare în cămine și masa la 
cantinele Universității. •

ÎNSCRIERI — în perioada 24 septembrie — 1 octombrie a.c., la secretariatele facultă
ților. Informații suplimentare la telefoanele:
057-256391 sau 057-256815, Campus Universitar; Școala Postliceală de Tehnică dentară,
Facultatea de Drept, Științe Umaniste, Colegiul de Asistență socială, Colegiul Pedagogic. 
057-230416 — Marketing, Colegiul de Cadastru,Școala Postliceală de Birotică. 057-254108 •—
Facultatea de Educație Fizică și Sport. 057-280335 — Rectorat.
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• Se implinesc doi ani 
de Ia dispariția fulgerătoare 
a celei caro a fost o bună 
fiică, soră și mătușă

• Cu adâncă durere, 
familia anunță înceta
rea din viață a celui 
care a fost un bun soț, 
tată și bunic

DORNAUER IOAN 
(IANCSI) 

Trupul neînsuflețit se 
află depus la Capela 
Cimitirului Romano 
Catolic din I)cva, str. 
Eminescu. Funeraliile 
vor avea loc joi, 2 
octombrie 1997. la ora 
14 (2981)

ANGELICA BOGDAN 
Iți vom păstra o veșnică 
amintire. (2953)

• Colegii din c;.- 
drul Direcției de Te. 
lecomunicațil Hune
doara —• Deva sunt 
alături do ing. Diana 
Brănișteanu, greu în
cercată de pierderea 
tatălui

Dr. EUGEN TODORAN 
Sincere condoleanțe.

(2982)

• Cu aceeași durere 
în suflet, soția Vio
rica anunță că azi 1 
octombrie se împlinesc 
șase luni de la trece
rea în neființă a ce
lui caro a fost

MIRCEA GLIGOR 
DumncZOl.1 să-1 odih
nească! /?955)

• Soția Marcela, fiica 
Diana și nepoata Laura 
anunță cu nețărmurită du
rere trecerea în neființă 
a celui care a fost dragul 
lor sot, tată și bunic

Dr. TODORAN EUGEN 
înmormântarea aro loc în 
I. 10. 1997, ora 14, în Ci
mitirul Eminescu. (0187538)
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