
SALA DE
LECTURA

IN ZIARUL DE AZI: • Avocatul pârât; 
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mintirile; • Grijile unor angajate de Ia țară; • 
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Show**; • Sport.
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pentru învățământul special; • Compania na
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Restructurare; • Satul azi.

VREMEA

Vremea va fi caldă 
pentru această perioa
dă. Cerul degajat din

timpul nopții so va înno
ra treptat peste zi, când 
izolat va ploua slab. Vânt 
slab din vest. Minimele 
vor oscila între 7—12 
grade C, iar maximele 
între 21—25 grade C. 
(Lucian Nistorj,

CUVÂNTUL
TOLERANTA COMPLICE

LIBER
Mergeam astă-vară dese

ori într-un sat din apro
piere. Călătoream de obi
cei cu același autobuz, a- 
parținând unei societăți co
merciale pe acțiuni. O 
mașină evident veche, dar 
curată și f.arte bine între
ținută, încât îți făcea plă
cere să te urci în ea. Mai 
ales că și șoferul era o 
persoană întru totul res
pectabilă, cu o ținută în
grijită, «urat și de o ire
proșabilă politețe în rela
țiile cu pasagerii. Ei, mi-am 
zis cu satisfacție, uite că 
se poate, uite că într-ade-

celui misregrup social re
lativ omegen: din cinci că
lători, doi îj restituiau la 
coborâre „domnului" șofer 
biletul. Nu știu câte dintre 
ace- ,e bilete le _ fi re- 
vândut ulterior în pro
priul folos, dar, oricum, 
rațiunea restituirii aceasta 
era, altfel la ce le-ar fi 
primit? Le primea cu na
turalețe, la vedere, ca pe 
un drept cuvenit, de la 
sine înțeles. Iar cei care 
i le dădeau făceau gestul 
cu aceeași natu -le'e, în
soțită chiar c. un zâm
bet dc simpatie fără nici
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Mai este sau nu nevoie de mineritul românesc?
Iată o întrebare la care 

numai o gândire diabolică, 
cum a fost cea care a 
produs haosul existent în 
prezent în mineritul româ
nesc, este capabilă să dea 
un răspuns clar la între
barea pusă în titlul acestui 
articol. Celebrele de acum 
ordonanțe nr. 9 și 22 pri
vind restructurarea în mi
nerit și disponibilizările de 
personal au produs efecte 
imprevizibile. Pe lângă 
reducerea subvențiilor pen
tru găurile negre ale eco
nomiei, la propriu, respec
tiv la minele c’.e cărbune, 
în cariere, la exploatările 
de neferoase și în alte 
sectoare adiacente (explo
rări miniere, cercetări în 
acest domeniu ș.a.), s-a 

I

ț „ARDEALUL LITERAR ȘI ARTISTIC** I 
w îl
1 A apărut nr. 2—3, anul 11/1997, al revistei „Ar- f 
1 dealul literar și artistic'*, editată do Grupul de pu- * 
I blicațil și editura „Călăuza", având ca director pe * 
‘ scriitorul Valeriu Bârgău și redactor șef pe poeta !> 
ț Mariana Pândaru. Numărul de față, extrem de inte- j 
«resant, reunește cronici literare si de artă, interviuri, I 
1 creație poetica, evocări, proză, eseuri. traduceri, ro- j 
I predttccrl de ariă ș.a. (M.B.) f
I

ajuns în situația să se pro
ducă un exod fără prece
dent al minerilor spre zo
nele de baștină, fenomenul 
respectiv atrăgând după 
sine serioase mutații și în

alte planuri ale vieții e- 
conomico-sociale.

Dacă după unele pro
grame întocmite de actuala 
putere era de așteptat ea 
la orizontul -.nilor 2000— 
2905 să se reducă cu 20—25 
la sută personalul din mi
nerit, iată că în mai puțin 
de trei luni de zile, furați 
de mirajul celor 12—20 de 

salarii acordate la dispo 
nlbilizare, au părăsit mi
neritul românesc nu mai 
puțin de 80 000 de sala • 
riați, din cei 175 000 cu
prinși în acest sector, coca 

ce reprezintă peste 40 la 
sută din angajații mine
lor.

Speriat de efectul de
zastruos al celor două or
donanțe, Guvernul s-a vă
zut nevoit să aducă mo
dificările de rigoare pen
tru a stopa plecările ne
controlate și păguboase 
pentru unele mine aflate 

Gluma zilei
ANINȚ

■ In curând se va ili-M-liidi- 
sărurilor... cu ilulml.

(Continuare in oag. a 2 a)

in pericol de închidere și 
părăsire totală. in acest 
sens s"a stabilit că de a- 
ciun încolo orice disponi
bilizare se va face numai 
cu aprobarea nemijlocită 
a conducerilor celor șase 
sucursale miniere din ța
ră, în raport de bugetul 
fiecărei unități. De aici 
se naște și teama pentru 
uiiii că, dacă înainte de 
vreme se dădeau șpăgi se
rioase, chiar și în valută, 
pentru angajări, dc acum 
lucrurile se inversează, 
destinația sumelor schim- 
bându-și obiectul în fa-

NICOLAE TÎRCOB

văr omul sfințește locul, 
uite că se poate pătrunde 
în atmosfera europeană și 
fără să ți se „dea" ceva 
anume, din afară, se poate 
intra și printr-o atitudine 
șj un comportament civili
zate, Ba poate în primul 

; rând prin acestea Căci 
ce înseamnă a Ci e ' -opcan? 
înseamnă înainte de toate 
a avea o mentalitate de 

, om civilizat. Celelalte de
curg de aici, pe.cale de 
consecință, una din alta. 
Investitorii străini, F.M.I.-ul, 
llanca Mondială nu sunt 
decât suportul material 
care insăfun absența unei 
mentalități adecvate, avan
sate, vor rămâne zadarnice 
așezai pe nisipuri mișcă-

1 toate1; Reflectam astfel, apetitul 
, filosofic fiindu-mi stimulat 
, de fiecare dată de am-
j bianța agreabilă pe care
. știuse s-o creeze acest șo- 
{ fer domn. Căci, nu-i așa? 
; nu puteai să-l consideri 
, altfel decât un domn. Ca 

să vezi cum te pot înșela 
1 aparențele. Fiindcă, la un 
I moment dat. toată euforia
' m?t c-vică fu brutal con- 
I trariată, eșuând brusc în- 
1 tr o dezamăgire cu miasmă 
■ d? Fanar. Ce s-a întâmplat? 
; Nu s-a întâmplat nimic a- 
; nume, nimic spectaculos, 
i decât că de Ia o vreme am 
’ observat o anumită prac- 
i-tiefi ce se urma rutinier, 
! intrată în obișnuință, to

lerată dc toți membri] a- 

o urmă aparentă de con
știință a vinovăției. Ei erau 
încredințați că fac o faptă 
bună, că‘i fac un serviciu 
„domnului" șofer, că sunt 
generoși. Sunt convins că 
dacă aș fi avut nefericita 
inspirație să le s, iu a- 
meni buni, „dor..nul“ ăsta 
șofer îi fură pe acționari, 
iar voi, prin „generozita
tea" voastră, deveniți com
plici la furt, — aș fi pro
vocat cea mai profundă 
consternare, ba chiar mâ
nie, riscând să fiu debarcat 
în brânci.

O dată cil constituirea 
României moderne, în vea
cul trecut, în mentalul ro
mânilor s-a cuibărit ideea 
nefastă că a fura statul 
nu poate fj o vină, cu atât 
mai puțin un păcat, ba, 
dimpotrivă, că e chiar o 
datorie s-o faci ori de 
câte ori ți se ivește oca
zia. Cine n-o face e un 
fraier, demn dc luat la 
mișto. Azi, mai mult ca 
niciodată, furtul de la 
stat a devenit pecete na
țională; furăm tot, intr-o 
frenezie de carnaval. Gă 
în cazul relatat maj sus 
nu e vorba dc stat, ci de 
acționari, n-are importanță. 
Amănuntul nu e perceput 
ca o diferență. „Populația" 
nu sesizează că diferența 
di litra acționarul de azi

RADU (TOBANU

(Conțin- ore în pag. a 2-a)

in desfășurare rbâtile (Stații
Cea de-a doua ediție a 

(estivalului „Serbările Ce
tății" a debutat luni (6 
oct.), cu simpozionul știin
țific dedicat personalității 
lui Francisc IIossu — Lon- 
gin (născut în urmă cu 
150 de ani in județul nos
tru), respectiv contribuției 
sale „în activitatea de e- 
mancipare socială, cultura
lă și națională a români
lor transilvăneni". Toto
dată, acest simpozion a 
făcut parte din rândul 
manifestărilor prilejuite de 
împlinirea celor 115 ani 
de activitate a Muzeului 
Civilizației Dacice și Ro
mane Deva, după cum pre
ciza dna Adriana Pescaru, 
directoarea Instituției.

După deschiderea pro
priu — zisă a „Serbărilor 
Cetății", de către primarul 

municipiului Deva. Mircea 
Munteanu, participanții la 
simpozion au făcut referiri, 
în lucrările prezentate, la 
câteva dintre cele mai 
importante aspecte ale ac
tivității iui Francisc Hossu 
— ftongin, avocat și om 
politic, „reprezentant de 
frunte al intelectualității 
ardelene". Născut la 2 
oct. 1847 (în comuna Zam). 
după absolvirea fa6Ultății 
de drept de la Pesta F. 
Hossu — Eongin avea să 
se stabilească definitiv la 
Deva (în 1872). S-a format 
în perioada unui plin pro
ces de expansiune social- 
politică, la hotarul dintre 
ultimele două secole, când, 
la fel ca în tot Ardealul, 
în ținutul Hunedoarei ro
mânii luptau pentru păstra
rea și afirmarea ființei 

naționale, cum se arata în 
lucrarea dlui Gligor Ilașa. 
Semnificația titlului lu
crării drei Adela Herban, 
.Francisc Hossu — Longin 

— figură marcantă a vieții 
publice hunedorene", a 
fost susținută și extinsă 
6U alt» repere ale activi
tății acestuia: contribuția 
la sprijinirea, cu bani și 
diverse donații, a războiu- 
Jm de independență din 
1877—1878 (dl. Viorel Vâ
nătorul, dar Și a învăță
mântului confesional pri
mar românesc din județul 
Hunedoara (dl. Dumitru 
Borna); importanța perl-

A consemnat 
GEORGETA BÎRI.A

(Continuare In pag. a 2-a)
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Mei este sau nu nevoie 
de mineritul românesc?

i Avocatul... pârât

(Urmare din pag 1)

voarea aprobărilor de dis
ponibilizări. Să sperăm 
însă că în realitate lucru
rile nu se vor petrece 
după un asemenea sce
nariu, destinul m.neritului 
românesc impunând în
demn la ra'j ’ne, la echi
libru și cumpătare, pen
tru că orire greșeală poa
te duce la cos‘uri incomen- 
surable, cu consecințe 
grave pentru întreaga e- 
conomie românească în an
samblul său.

Desigur că fiind t°n*ati 
să ia mulți ban; o dată în 
mână, unii mineri s-au 11- 
comit să aduna sum? n? 
care nu sperau să le aibă 
nici până la pensionare, 
dar ei nu s-au gândit în
să că acei bani se vor ter

mina și că ei au însemnat 
și o vânzare a propriilor 
locuri de muncă. Acum cei 
rămași, ignorând faptul că 
bugetul țării a fost golit, 
asemenea unui sac până 
la fund. ridică pretenții 
poate prea exagerate: de 
a li - se da indexările pro
mise și a: H se dubla sa
lariile. precum și alocarea 
a 7 OD® die miliarde lei pen
tru realizarea programului 
de restructurare, plus alte 
300 miliarde iei subvenții.

ReprezentaBți ai guver
nului susțin că. în conti
nuare, se vor mai dispo- 
nibiliza*, ;o±rtși, 5—10' mii 
de salariați, in. limita bu
getului acordat sucursale
lor, regiilor și minelor. 
Implicațiile reale ale dis
ponibilizărilor vor fi cu
noscute, la adevărata lor 

dimensiune, nu peste mul
tă vreme, când cei dispo- 
nibilizați își vor termina 
rezervele bănești, fără să 
întreprindă vreo afacere, 
iar în zonele cu monopro- 
ducție, cum este și cazul 
Văii Jiului, în special, 
negăsindu-se o alternativă 
de absorbție a forței de 
muncă. în lipsa unei legi 
a minelor și altor legi spe
ciile mineritului, este 
greu de corectat imaginea 
degringoladei realizate, în 
mare viteză, care a cu
prins mineritul românesc, 
handicapul accentuându-se 
pe măsură ce iarna, cu 
greutățile ei inevitabile, 
pune stăpânire pe viața 
noastră. Dacă mai este sau 
nu nevoie de minerit în 
România, române să con
statăm pe propria piele. 

j i Dl. S.B. din Brad — 
■! fost miner, în prezent 
ț pensionar — a ajuns în- 
£ tr-o situație destul de în" 
£ tunecată ca să folosim o 
J metaforă. A fost căsătorit 
£ vreme de 6—7 ani cu o 
£ femeie dintr-un sat al co- 
J; munei Bueureșci și a lo- 
? cuit la socri, în perioada 
£ căsătoriei a adus casei o 
% mulțime de îmbunătățiri
> și a cumpărat un apar- 
£ tament în Brad. Soția 
£ dumnealui a cerut divorț
> și l-a obtinut. A urmat
* apoi împărțirea bunurilor 
£ și s-a trezit scos în stra- 
£ dă. Mi-a povestit cele 
Ș de mai sus — sigur, cu 
J, multe amănunte — re- 
£ cent, întâlnindu-se în fața 
£ unei săli de judecată a
• Judecătoriei din Deva. 
‘ L-am întrebat ce rost are

prezenta dumnealui acolo 

și mi-a răspuns:
— Am un proces cu un 

domn avocat.
S.B. mi-a spus și de 

numele avocatului, dar 
nu >1 consemnam, deo
camdată

— C ne pe cine a dat 
In judecată?

— Eu pe dumnealui.
— De ce?
— Fiindcă a zis. în 

procesele ce le-am avut 
cu fosta soție, că sunt 
bețiv, bolnav psihic și 
am boli- venerice. Ceea 
ce este o calomnie.

— Nu suferiți de bo
lile respective?

— Nu. Uitați-vă, am 
adeverință de Ia Spitalul 
din Brad, în care scrie 
că nu sunt în evidența 
dumnealor, aoicj nu om 
boli venerice și una de 
la Policlinica din Deva •W
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din care reiese că nu 
sunt bolnav psihic. în 
ce privește băutura, am 
martori că de naiaiti ani 
nu te eu nimic.

— Și ce-i cereți dlui 
avocat ?

— Daune morale. As
tăzi urmează să aibă 
tac a doua înfățișare, dar 
ae dl. avocat mu l-am 
«ăzut să fi veni*.

— Ei. poate să apară 
de acum încolo.

— Poate, dar nu cred, 
într-adevâr, avocatul 

dat în judecată de dl. 
S.B. n-a apărut în ziua 
aceea, dar omul îsj con
tinuă procesul Treaba 
este interesantă prin a- 
ceea că și un om al legii 
poate ajunge în calitate 
de pârât.

B. TURDEANU
• * " <.M W M "

Toleranța complice
(Urmare din oag I)

ți „proprietarul1* din gău
nosul slogan ceaușist „noi 
suntem proprietari, produ
cători și beneficiari1*, tre
ime care se voia una și

indivizibilă, dar care, în 
realitate, se reducea doar 
la a fi producători pe stoc. 
Și atunci fură fără alegere: 
ce mi-e una. ce mi-e alta?, 

Un clișeu uzat dar foarte 
drag patrioților de estradă 
zice că românul e tolerant.

Din păcate, de prea multe 
ori, toleranța aceasta nu e 
una a solidarității, ci a 
complicității și va rămâne 
încă mult timp ca o piatră 
de poticnire în dificilul 
proces de înnoire a menta
lităților.

SwbăiăLe @etății
(Urmare dir oaq 11

oadei în care a fost direc
torul Despărțământului De
va al „Âstrei1, (1895— 
1899) (dl. loach.m Lazăr); 
rolul său oolitic și apor
tul la afirmarea Deve, ea 
însemnat centru politic al 
Transilvaniei în acea vre
me (dl. Marcel Morar); 
„apărător in procese pen
tru cauza națională a ro
mânilor11 (dna Mana Raz- 
ba); „Francisc Hossu —

Longin și Societatea de 
Istorie și Arheologie a Co- 
mitaiulu- Hunedoara11 (dl. 
Gheorghc Firezak), la ai 
cărei membri autorul face 
referiri in memoriile sale. 
Memc-ri; publicate sub ti
tlul .Amintiri din viata 
mea11 (scrise după vârsta 
de 70 d° ani), arăta scrii
torul Radu Ciobanu. sub
liniind valoarea documen
tară a acestora.

☆
Prima zi a „Serbărilor

Cetății11 a fost marcală, 
în continuare, de marșul 
fanfarei Regimentului „Sjir- 
mizegetusa11 Deva prin cen
trul orașului.

între timp, Casa de Cul
tură găzduia cele două 
spectacole ale formației 
de teatru de păpuși „A- 
riel11, cu povestea „Coco- 
șelul neastâmpărat11 (adap
tare după Ion Pas, regia 
Maria Costea), în fața unei 
săli plină de veselia și 
neastâmpărul celor mici.

O splendidă imagine din Centrul municipiului reședință de județ.

Foto: ANTON SOCACI
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(_______ TWB 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
Secre;ele nisipului (r). 14,10 Șeicul (r); 
15,00 Tradiții; 15,30 Pro Patria; 16,30 
Tribuna rartidelor parlamentare : 17,10 
D.a; 17,35 Strada Libertății (s); 18,do Me
dicina pt. toți; 18,30 interactiv Teie-joc; 
19,00 Sunset Beach (si: 20,00 Jurnal- 21,00 
Teatrul Național de Televiziune prezintă: 
„Aerisirea*: 22,20 ..Danaidele" la New 
York; 23,00 Jurnal; 23,15 Mag. sportiv; 
23,4" Cultura în lume (do). 0,15 Studioul 
șlagărelor.

(_______ TVR2_______)
7,00 TV’M Telematinal; 8,00 Euronews;

8,55 Cu ochii-n 4 (ri; 9.55 Do. portret (r);

10,30 Teleenciclopedia (r); 11,30 Canary 
Wharf (r); 12,00 Sunset Beach <r); 12,45 
Istoria românilor... (r); 13,15 Un cântec pt. 
fiecare; 13,30 O altă putere (r); 14,00 Em. 
în ib. maghiară; 15,10 Limbi străine: ger
mana; 15,35 D.a; 16,00 Micaela (s); 16,55 
Șeicul (s); 18,00 Ilei-rup!; 19,00 Dreptul 
la adevăr; 19,30 Meridianele dansului; 
20,00 Secretul (s); 21,00 Avocatul poporu
lui; 22,00 Maigret și ecluza (f.p.): 23,30 
Club 2020; 0,00 Insomniile Corinei. Am
fitrion: Corina Chiriac; 0,30 TVM Mesag.

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

Burke (r); 10,30 Singură în noapte (f/r>; 
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a.; 
14,00 Știri; 14,20 Decepții (dramă SUA 
’85, ultima p.); 16,00 întoarcerea Sfân
tului (s); 17,00 D.a- 17,30 Telerebus; 18,00 
Cafea cu parfum de femeie (s); 19,00 Ob
servator; 19,45 Scarlet Pimpernel (f.ist. 
Anglia 1983); 21,30 Doctor Bramwell (s);
22,30 Milionarii de la.... 0,00 Aphrodisia.

[ANTENA 1 - TW-iIEVA)
8,00 — 14,00 Reluări; 17,00 Preciosa (s); 

17,40 D.a; 18,05 Provocarea naturii (doc); 
19,10 Casa de nebuni; 19,30 Farmacia de 
gardă (s); 20,00 F.a.: Roseana; 21,30 Spor
turi safari (doc); 22,30 Mămica detectiv; 
23,00 F-a.: Cursa fatală; 0,30 Serial ero
tic; 1,30 Videotext.

( . . PRO - TU )
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 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 
Tânăr și neliniștit (s); 16,15 Șoapte de 
iubire (s)- 17,00 Știri; 17,15 Fată-n față 
cu Ilie Șerbănescu; 18,00 Am întâlnit și 
români fericiți; 18,25 Știri; 18,30 Cine 

este șeful? (s); 19,00 Știi șl câștigi! (cs);
19,30 Știri. 2045 Beyond Obsession (f.p. 
SUA ’94); 22,05 Știri: 22,15 F»m. Bundy 
(s); 22,45 Sledge Hammer (s); 23,15 Știri; 
23,45 Ilibernatus (co. Fr./It. 1969) cu 
Louis de FunÂs- 2,45 Știri.

( PRO - TV - DEVA )
6,15 — 6,45 Desene animate; 6,45 — 7,00 

Știri locale (r); 18,00 —18,05 Știri pe scurt; 
18,05 — 18,25 „No comment11. Vorbiți aici; 
22,05 — 22,15 Știri locale.

( DEVASAT + «■>)
8,00 — 13,30 Reluări; 14.00 Vi

deotext; 17,00 Preciosa; 17,40 Desene ani- 
m:'?; 18,05 Provocarea naturi1 (doc.): 1940 
Casa de nebuni; 19,30 Farmacia de gardă; 
20,00 Ro • ana (f); 21,30 Safari; 22,30 Mă
mica polițist; 23,00 Dead heat (f); 0,30 
Serial erotic; 1,30 Videotext.
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în preliminariile 

C.M.

Irîanda-România
Stabătă 11 octombrie va avea 

ioc ultima partidă din grupa a 
VIH-a a preliminariilor Campiona
tului Mondial ce ae va desfășura 
anul viitor in Franța, a tricolorilor 
noștri in compania Irlandei. Pen
tru această partidă, selecționerul 
Aaghei lordănescu a convocat ur
mătorul lot de jucători: Stelea, Stân- 
®acăa, Lobonț — Dan Petrescu, Do
boș, Cicfootariu, Selymes, Filipescu, 
Petoeeanu, Dulca, leneși, Ad. Ma
tei — Hagi, Gică Popescu, Gâlcă, 
Denis Șerban, I. Dumitrescu, Dori
nei Munteanu, Gabi Popescu — Vio
rel Moldovan, Adrian Ilie. Lăcătuș, 
Cratoveanu. Din acest lot (lărgit) 
lordănescu se va opri la 18 fotba
liști ce vor face deplasarea în Irlan
dă. Wu a fost convocat fundașul 
centrad Prodan, fiind suspendat.

Deși generalul a convocat pe len
eși (Rapid) pe care Lucescu l-a 
schimbat în meciul cu Steaua, pe 
Ad. Matei (mereu abonat la carto- 
«tașe colorate) și pe Lăcătuș care, 
să fim obiectivi, selecționerul do
rește să-l recompenseze, în acest 
mod, ipentru activitatea sa, luni du- 
pă-amiază s-a renunțat la jucătorii 
lidboBț, leneși și Ad. Matei.

Întrucât contractul lui Iordănes- 
cu la echipa națională se apropie 
de final, președintele FRF Mircea 
Sandu a precizat că indiferent da
că rămâne în continuare ca selec
ționer A. lordănescu sau va veni 
att antrenor, contractul nu se va 
încheia pe o perioadă -mai mică de 
doi ani. Generalul a declarat: „Deo
camdată, nu am în minte decât 
jocul cu Irlanda, fiindcă vreau să 
încheiem grupa cu fruntea sus. Pâ
nă la primăvară, avem tot timpul 
să luăm o decizie".

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

După tragerile la sorți 
de la Geneva

La Geneva a avut loc tra
gerea la sorți a meciurilor din 
turul al doilea al Cupel UEFA 
și Cupa Cupelor ale căror în
tâlniri se vor disputa la 21 
și 23 octombrie (turul), res
pectiv 4 și 6 noiembrie retu
rul.

Iată programul complet al 
meciurilor din Cupa UEFA:

Ajax Amsterdam — Udine- 
se Calci®; Sporting Praga — 
Dinamo Tbilisi; FC Metz — 
Karlsruher SC; RC Strasbourg 
— FG Liverpool; Inter Mila

no — Olympique Lyon; Ra
pid Viena — TSV I860 Mun- 
chen; MTK Budapesta — Cro
ația Zagreb; Spartak Mosco- 
va/FC Sion — Real Vallado
lid; Schalke 04 — RSC An- 
derlecht; Aarhus GF — Twen
te Enschede; Athletic Bilbao
— Aston Villa; AJ Auxerre
— OFI Creta; Steaua Bucu
rești — SC Bastia; Rotor Vol
gograd — Lazio Roma: Atle
tico Madrid — PAOK Salonic; 
FC Bruges — VFL Bochum.

Turul la 21 octombrie, re
turul la 4 noiembrie.

ARBITRII SI OBSERVATORII 
LA ETAPA DIN 12 OCTOMBRIE 1997 

DIVIZIA D
MIN. GHELARI — CONSTR. HUNEDOARA, arbitri : 

Stan Hanzl, Sorin Ciotlăuș, Gabriel Macavei, obs. Cornel 
Cărare.

VICT. CALAN — F.C. PAROȘENI-VULCAN: Vasile 
Capotescu, Cornel Popcșcu, Constantin Dănilă, obs. Viorel 
Stanca.

CASINO ILIA — METAL. CRIȘCIOR: Nicolae Pân- 
dăreiu, Adrian Costea, Silviu Medrea, obs. Pavel Marincău.

C.F.R. MARM. SIMERIA — MIN. ANINOASA: Valen
tin Verdeș, Nicolae Albulcscu, Ștefan Chiriță, obs. loan 
Deac.

A.S.A. AURUL BRAD — MIN. LIVEZENI: Zoltan Ger- 
gely. Andrei Torok, Cornel Pop, obs. Cantemir Buciuman.

MIN. BĂRBĂTENI — MIN. TELIUC: Liviu Precupaș, 
Marius Coste, Valentin Iacob, obs Mircea Pădurean.

RETEZATUL HAȚEG — F.C. DACIA ORAȘTIE: Petru 
Zlate, Petre Popa, Robert Keksedy, obs. Ilie Ștefănita.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
VICT. DOBRA — CIF ALIMAN BRAD: M. Otmeni- 

san, A. Csiki, M. Lucaci, obs. L. Kelemen.
SANTOS BOZ — AVÂNTUL ZRAPȚI: M. Brândușa, 

F. Danciu, C. Orbonaș, obs. A. Groza.
GLORIA BRETEA ROMANA — MIN. II GHELARI: 

T. Melha, N. Sebeș, D. Stanca, obs. P. Spărios.
UNIREA VEȚEL — GLORIA GEOAGIU: I. Adam, C. 

Dineș. S. Ștefan, obs. D. Toma.
FORESTA ORAȘTIE — FOTBAL ST. DEVA: D. Hai- 

diner, F. Sterian, D. ilincea. obs. E. Munteanu.
DE LA SUBCOMISIA 

DE DISCIPLINA A ARBITRILOR
Arbitrii Eugen Ambruș și Tiberiu Haidu — Deva au 

fost suspendați pe o etapă, pentru aplicarea eronată a re
gulilor de joc, la meciul Unirea Vețel — Foresta Orăștie; 
arbitrii Tiberiu Niistor și Daniel. Lada — Simeria. au fost 
suspendați pe 3 și 2 etape, pentru lipsă de curaj și fer
mitate, la meciul Gloria Bretea R. — Fotbal St. Deva; ar
bitrii FI. Iacob și Marin Paraliță — Petroșani au fost sus
pendați pe două și respectiv o etapă, pentru aplicarea ero
nată a regulilor de joc, la juniori — Casino Ilia — Constr. 
Hunedoara și A.S.A. Aurul Brad — Metalul Crișcior.

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR 
ȘI ECHIPELOR DIN DIVIZIA D 
ȘI CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Comitetul Executiv al Federației Române 
de Fotbal, în ședința din data de 3 octom
brie 1997, a stabilit ca Ia nivelul echipelor 
de divizia „D“ și din campionatul județean. 

mini-perioada de transfer al jucătorilor de 
fotbal să se devanseze la data de 13—15 oc
tombrie în loc de 3—5 noiembrie 1997,

Secretar A.J.F., 
VASILE NEMEȘ

De la Comisia
Campionatului Județean

Din nou acte de indis
ciplina la Bretea Româ
nă. La mecwdl Gloria — 
Fotbal Start Deva, din 
lipsa măsurilor de orga
nizare a jpcului, un grup 
de șpecia-tori au .pătruns 
pe teremd de joc. îm
brâncind arbitrii, iar ce
tățeanul Coposescu Ovi- 
diu a lovit pe arbitru și 
în acest incident și jucă
torul Oprea Ovidiu, de 
la AS Gloria Bretea, și-a 
încercat și el rezistența 
pumnului, asupra arbi
trului de centru.

Comisia Campionatu
lui județean analizând

faptele consemnate de 
arbitru și observatorul S. 
Bogdan a hotărât: sus
pendarea dreptului de or
ganizare, pe teren pro
priu. a jocurilor de aca
să, pe 4 etape și amenda
rea asociației sportive, 
suspendarea jucătorului 
Oprea Ovidiu, pe patru 
etape și amendă, iar ce
tățeanul Coposescu Ovi
diu a fost amendat de 
către politie. Au mai fost 
suspendați 8 jucători, pe 
câte o etapă. în total s-au 
aplicat amenzi In valoa
re de 200 000 de lei.

REZULTATELE ETAPEI :
CIF Allman Brad — Foresta Orăștie 1—1
Fotbal Start Deva — Unirea Vețel 2—3
Gloria Geoagiu — Gloria Bretea Română 2—1
Minorul II Ghelari — Santos Boz 0—3
Avântul Zdrapți — Victoria Dobra 1—0

CLASAMENTUL

man Brad; Santos Boz — Avântul Zdrapți: Gloria 
Bretea Română — Minerul II Ghelari: Unirea Vețel 
— Gloria Geoagiu; Foresta Orăștie — Fotbal Start 
Deva.

1. Santos Uoz 6 5 0 1 11— 3 15
2. Unirea Vețel 6 3 3 0 14— 7 12
3. Avântul Zdrapți 6 4 0 2 11—10 12
4. Foresta Orăștie 6 3 2 1 14— 8 11
5. Victoria Dobra 6 2 2 2 9— 8 8
6. Gloria Geoagiu 6 2 2 2 8—11 8
7. Minerul 11 Ghelari 6 2 n 4 6—11 6
8. CIF Alimun Brad 6 1 2 3 8—11 5
9. Fotbal Start Deva 6 1 1 4 8—11 4

10. Gloria Bretea Rom. 6 1 0 5 5—14 3
ETAPA VIITOARE: Victoria Dobra CIF .Aii-

M DIVIZIA A
Campionatul 

Tineret — rezerve
4MS&ULTAȚELE ETAPEI A X-A: F.C, National

— FC-M. (Bacău 0—0; „U" Cluj — Dinamo 2—1 ;
Farul — Petrolul 0—1; Oțelul Galați — Foresta Făl
ticeni 6—0; Jiul — Univ. Craiova 0—4; Sportul Stud.
— CiF. Chindia 5—2; Gloria Bistrița — F.G. Argeș 
0—4; Steaua — Rapid 1—1.

Etapa viitoare, la 15 octombrie.

CLASAMENTUL
1. ■sportul 10 7 2 1 22—15 23
2. Petrolul 10 6 3 1 26—11 21
3. Steaua 9 6 3 0 21— 6 21
4. Rapid 10 5 4 1 19— 4 19
5. Oțătal Galați 10 6 1 3 26—18 19
6. Univ. Craiova 9 6 0 3 26— ff 18
7. Cluj 10 6 0 4 19—12 18
8. ftC. Argeș Dacia 10 5 2 3 23—14 17
9. C.S.M. Reșița 10 5 0 5 20—24 15

10. FC.M. Bacău 10 3 5 2 17—12 14
11. F.C. Farul 10 4 2 4 17—19 14
12. Dinamo 10 3 3 4 15—19 12
13. FC. Național 9 2 3 4 14—15 9
14. Foresta Fălticeni 10 3 0 7 8—25 9
15. Ci. Chindia 10 2 l 7 16—30 7
16. Gloria Bistrița 10 1 2 7 5—15 5
17. (Mul Petroșani 10 ■ 1 8 10—25 4
18. Ceahlăul P. Neamț 9 1 0 8 7—40 3

| DIVIZIA Bl
REZULTATELE ETAPEI A 9-A : Metrom Bra

șov — Dunărea Călărași 2—1; Poli. Iași — Gloria 
Buzău 1—1; Astra Ploiești — Dunărea Galați 1—0 ; 
F.C. Onești — Metalul Plopeni 6—1; Petrolul Moi- 
nești — Tractorul Bv. 3—1; Poiana Câmpina — Ro- 
car Buc. 5—1; AS. Midia — Foresta II 1—0; F.C. 
Brașov — Nitramonia Făgăraș 3—0; Precizia Săcele 
— Dacia Unirea Brăila 2—<1.

CLASAMENTUL
1. Astra Ploiești 9 8 1 0 23— 6 25
2. F.C. Onești 9 7 1 1 29—11 22
3. F.C. Brașov 9 6 2 1 15— 6 20
4. Tractorul Brașov 9 5 1 3 15— 8 16
5. Metrom Brașov 9 5 1 3 11— 7 16
6. Midia Năvodari 9 5 1 3 14—16 16
7. Rocar Buc. 9 4 2 3 12—11 14
8. Precizia Săcele 9 4 2 3 10—11 14
9. Petrolul Moinești 9 4 1 4 21—17 13

10. Nitramonia Făgăraș 9 3 1 5 13— 9 10
11. „Poli** lași 9 3 1 5 7—11 10
12. Dacia Un. Brăila 9 3 0 6 20—18 9
13. Foresta II Fălticeni 9 2 3 4 10—11 9
14. Gloria Buzău 9 2 3 4 10—20 9
15. Metalul Plopeni 9 2 3 4 4—16 9
16. Poiana Câmpina 9 2 2 5 10—14 8
17. Dunărea Galați 9 1 3 5 8—18 6
18. Dunărea Călărași 9 0 2 7 6—28 2

ETAPA VIITOARE : Dunărea Galați —• A.S. Mi-
dia; Dunărea Călărași — F.G. Onești; Met. Plopeni 
— Astra Ploiești; Nitramonia — Metrom; Dâciâ Un. 
Brăila — F.C. Brașov; Foresta II — Poiana Câmpi
na; Gl. Buzău — Petrolul Moinești; Rocar — „Poli" 
Iași; Tractorul Bv. — Precizia Săcele.

DIVIZIA
Juniori

REZULTATELE ETAPEI A 8-A. din 5 oct. 1997 :
Constr. Hunedoara — Victoria Călan 4—1
F.C.M. Paroșeni-Vulcan — Casino Mia 17—0
Metalul Crișcior — C.F R. Marmosim Simeria 3—1 
Minerul Aninoasa — Aurul Brad 0—3
Minerul Livezeni — Minerul Bărbăteni 3—1
Minerul Teliuc — Retezatul Hațeg 10—1
Dacia Orăștie — Minerul Ghelari 7—0

nedoara; Victoria Călan — C.SV
Casino Ilia — Metalul Crișcior: C.r.K. Marmosim — 
Minerul Aninoasa: A.S.A. Aurul Brad — Minerul 
Livezeni; Minerul Bărbăteni — Minerul Teliuc; Re 
tezatul Hațeg — Dacia Orăștie.

CLASAMENTUL
1. Dacia Orăștie 8 6 2 0 34— 7 20
2. Aurul Brad 8 5 1 2 22— 7 16
3. C.S.M. Paroș-Vulc. 8 4 3 1 43—11 15
4. Minerul Aninoasa 8 5 0 3 25—13 15
5. Minerul Ghelari 8 5 0 3 16—16 15
6. Constr. Hunedoara 8 4 1 3 20—18 13
7. Minerul Bărbăteni 8 3 3 2 21—15 12
8. C.F.R. Marm. Sim. 8 3 3 2 17—12 12
9. Victoria Călan 8 3 1 4 20—16 10

10. Metalul Crișcior 8 3 0 5 17—23 9
11. Minerul Livezeni 8 2 3 3 14—21 9
12. Minerul Teliuc 8 2 0 6 22—31 6
13. Retezatul Hațeg 8 1 1 6 11—46 4
14. Cas'ino Iha 8 1 0 7 7—53 3

ETAPA VIITOARE: Min. Ghelari -• Constr. Hu
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BURA LEX, SED LEX DURA LEX, SED LEX

i A omorât 
! și a fugit

Să nu-ți vină să crezi 
I că într-o noapte, în jurul 
; orei patru, într-un sat 
i cum este Bulzeștii de 

Sus, un om poate fi o- 
i morât în timp ce se de- 
* plasează pe un drum. Și 
\ totuși, acest lucru s-a pe- 
i trecut. Nu cu multă vre- 
I me în urmă, Iosif Rîm- 
1 boi, de 46 de ani, din lo- 
! calitate. a fost surprins

și accidentat mortal de 
un autovehicul. Făptașul 

ț a părăsit locul acciden- 
ț tului, lăsându-și victima 
/ în ghearele morții. In ve- 
1 derea identificării și prin- 
t derii rfutorului, poliția e- 
ț fectuează cercetări.

i la furat cu 
I autoduba
' Un grup 1 format din 
) trei indivizi s-a apucat '■ 

să fure fier vechi din jn- 
i cinta SG Siderurgica- SA 
i Hunedoara. Șl nu ori- 
) cum, ci cu autodubă-, A- 

șa se face că poliția din- 
ț Hunedoara îi cercetează 
i pe Ghăza Cîrlig, Manole 

Moldovan, ambii fără o-
' cupație și pe loan Che- 
\ telcș. șofer la SG Pani-

DUPÂ un singur 
CONTROL A RAMAS 

FĂRĂ 13 000 000 DE LEI I

Credem că cei de la SG 
Bogdana Comimpex SRL 
Lupeni au priceput acum 
că unde*i lege nu*i toc
meală. Și iată de ce. La 
un control al comisarilor 
Gărzii Financiare, aici 
s-a constatat că s-au fă
cut plăți în numerar peste 
plafonul celor cinci mi
lioane de lei, cât este le
gal. Depășirea a fost de 
1,2 milioane de lei. Ei bi
ne, în acest caz, amenda 
a fost de 10 000 000 de 
lei I

Tot cu acest prilej s-a 
constatat că firma nu a 
respectat înregistrarea 
cronologică a operațiunilor 
patrimoniale. A urmat în
că o amendă de 2 000 000 
de lei. Socoteala este sim
plă. nu-i așa ?

ELECTRONICELE 
LA APEI

O firmă din Deva și 
este vorba de SG Exval- 
com SRL avea amplasate 
la Ilia jocuri electronice. 
Nimic deosebit desigur, 
dar acele jocuri nu erau 
autorizate. Societății i-au 
fost confiscați 1 557 000 
de lei, la care s-a adău
gat o amendă de o ju
mătate de milion de lei.

BROKER, DAR CUM ?

Controlul efectuat de 
comisarii Gărzii Finan
ciare la SC Bob Star SRL 
Hunedoara a adus în aten
ție un fapt mai puțin cu
noscut. Iată despre ce este 

cor SA din Hunedoara.
Autoduba cu care cei 

trei au pornit-o la furat 
aparține unității unde lu
crează șoferul. Valoarea 
fierului furat era de a- 
proximativ 800 000 de lei.

Și la Călan, la „Sider- 
met", se fură. Nu chiar 
cu autoduba, ci cu căru
ța. Era ora două din 
noapte când Sabina Li
liana Filip, de 27 de ani, 
cu cinci copii minori, și 
Lăcrămioara Muntean, de 
19 ani, un copil minor — 
au sustras fontă cenușie 
în valoare de 890 000 de 
lei.

Hoții la fier de mărci Nici
beton

Au dat hoții iama șl 
la fier-betonul de la SG 
„Energoconstrucția" SA- 
Mintia. Dar nu orice fel' 
de hoți, ci chiar cei plă-, 
tiți să-l apere de hoți. 
Concret, Poliția Munici-- 
piului Deva cercetează 
cinci indivizi care, în 
noaptea de 27/28 septem
brie a.c., au furat de la 
amintita firmă 3 500 kg 
de fier-beton. Primul a 
căzut în plasa poliției Re > 
mus Daniel Rus, șofer 
la SC „Transporter" SRL' 
Hațeg. El a fost depistat 
în jurul orei 23, în timp 
ce transporta marfa în 
valoare de 10 000 000 de 
lei.*

Complicii sunt Dorin 
Răsmerița, Ionel Tără- 
boanță și Florin loan 

Garda Financiară contraatacă
vorba. Asociatul firmei 
Valeriu Caval a efectuat 
la un moment dat un curs 
de broker în Deva. Chel
tuielile pentru acest curs 
în valoare de 1,2 milioa
ne de lei au fost însă tre
cute pe societate. Or, a- 
cest lucru s-a făcut cu în
călcarea Legii 87/1994 A- 
sociatul a fost obligat să 
verse la bugetul statului 
impozitul de Ia care s-a 
sustras. S-a aplicat și o 
amendă de 300 000 de lei.

NEPTUN A RAMAS 
FARA KENT

Chiar așa, cei de la SG

Groza, toți angajați al 
firmei păgubite. Ultimul 
era și paznic! Al cincilea 
este Iosif Ridvaldm, șo
fer la unitatea din Hațeg.

Chiar de 1 octombrie, 
aflându-se la locuința lui 
Rus Virgil din Ocolișu 
Mare, comuna Bretea Ro
mână, minorul R.D. din 
localitate în timp ce se 
juca împreună cu fiul a- 
cestuia a furat nu mai 
puțin decât 5000 de mărci. 
Au fost recuperate 4400.

Recidivistul 
de 19 ani
La Deva, poliția îl cer

cetează în stare de reți
nere pe un tânăr de 19 
ani, un recidivist fără o- 
cupație care, într-o di
mineață pe la ora 8, de" 
la un elev de la Liceul

Neptun Serv Alin SRL 
Orăștie au rămas fără o 
anume cantitate de țigăFi 
Kent pentru care nu a" 
veau documente legale de 
proveniență. Contravaloa
rea acestora a fost con
fiscată, iar amenda a fost 
de 600 000 de lei.

TRANSPORTURI 
FĂRĂ BANI ?

Cam așa ceva s-ar pu
tea înțelege din ceea ce 
s-a petrecut la SG Vida 
Expedition Export SRL 
Deva. De ce ? Pentru că 
aici s-au efectuat trans- 

Minier Deva, a sustras 
un lănțișor de aur. Ul
terior, lănțișorul a fost 
predat la o casă de a- 
manet. Hoțul se numeș
te Petru Robert Ungu- 
reanu.

Un alt fost condamnat, 
dar din Orăștie, este cer
cetat de poliție pentru 
faptul că a sustras de la 
un producător particular 
aflat în piața din loca
litate suma de 150 000 de 
lei. Liviu Mailat se nu
mește și are 20 de ani. 
Banii au fost înapoiați 
omului.

1

grădinițele nu
scapă de

tâlhari
Atât de pus pe treabă . 

era Flaviu Bcrchi din ! 
Simeria încât nu s-a pu- 1 
tut opri până nu a spart ț 
Grădinița nr. 1 din lo- ț 
calitate. Putea găsi to- l 
tuși ceva mai bun de fă- ) 
cut, mai ales că nu avea 1 
o ocupație stabilă. A fu- l 
rat Flaviu bunuri de la / 
copii în valoare de 400 000 1
de lei. Tot el este și au- ț 
torul a două furturi de i 
biciclete. ’

porturi fără a fi înregis
trate veniturile realiza
te. în aceste condiții, a- 
menda primită a fost de 
300 000 de lei, iar impo
zitul de la care s-a sus
tras adică 974 000 de lei 
s-a făcut venit la bugetul 
statului.

FARA evidența 
ZILNICĂ

0 amendă de o jumăta
te de milion de lâi au 
primit și cei de la . SG 
Ziana Impex SRL Orăș
tie. Și aceasta pentru un 
lucru foarte simplu: nu 
s-a ținut evidența zilnică 
a veniturilor realizate de 
la un joc electronic de 
noroc pe care îl avea am
plasat. De luat aminte, 
nu ?

„Intre regi, între popoare, între particu
lari, cel mai tare iși dă drepturi asupra celui 
mai slab, și aceeași regulă e urmată de ani
male, de materie, de elemente etc., astfel în
cât totul se execută în univers prin forță; și 
această orânduire pe care noi o dezaprobăm cu 
oarecare aparență de justiție, este legea cea mai 
generală, cea mai neclintită si cea mai veche 
a naturii4* (VAUVENARGUES'

Regimul pașapoartelor 
în România (I)

Nu cu multă vreme în 
urmă, Guvernul a emis o 
Ordonanță privind regi
mul pașapoartelor în țara 
noastră. Respectiva Ordo
nanță are cinci capitole și 
cuprinde o seamă de ele
mente noi, obligații, pre
cum și sancțiuni la regi
mul pașapoartelor.

Să începem prin a spu
ne că cetățenii români au 
garantat dreptul la liberă 
circulație, la eliberarea și 
deținerea unii} pașaport. 
Acest document face do
vada identității și cetățe
niei titularului și îi dă 
dreptul de a ieși și de a 
intra în țară prin oricare 
dintre punctele de trece
re a frontierei deschise 
pentru traficul interna
țional de călători. De ase
menea, pașapă'ttul' dă 
dreptul titularului la asis
tență și protecție din par
tea misiunilor' diplomatice- 
și oficiilor consulare- ale 
țării noaktre. ■

•In Condițiile ’ legii, tipu
rile de pașapoarte ‘ elibe
rate cetățenilor sunt: di
plomatic, de 'serviciu și 
simplu. Cetățenilor români 
aflați- în străinătate, care 
nu mai posedă documen
te de călătorie, misiunile 
diplomatice -Și consulare 
le vor elibera, la cerere, 
pașapoarte consulare. Tre
buie precizat că pașapor
tul se eliberează cu o. va- 
labilitate‘ inițială de cinci 
ani și poate fi prelungita 
o singură dată, fără 'a se 
putea depăși 10 ani de la 
data emiterii. In schimb, 
la intrarea în țară, pașa
portul consular iși pierde 
valabilitatea.

Capitolul II al Ordonan
ței cuprinde între multe 
altele și 20 de categorii de 
personal care au dreptul 
la pașapoarte diplomatice. 
Intre acestea intră pre
fecții și președinții const- 

i liilor județene. Pașapoar
te de serviciu pot primi, 

I atunci când călătoresc în 
misiuni oficiale, subpre- 
fecții, primarii municipii
lor și orașeZor, alte cate
gorii de personal.

DESPRE 
PAȘAPOARTELE 

SIMPLE

în rândurile ce urmea
ză vom insista asupra 
pașapoartelor simple. A- 
cestea se eliberează de 
Ministerul de Interne prin 
Direcția de pașapoarte sau 
serviciile teritoriale sub
ordonate. Cererile pentru 
eliberarea acestora se de- 

i pun personal la serviciile 
I teritoriale pe raza cărora 

este domiciliul. In cazuri 
temeinic motivate, cere
rile pot fi depuse prin 
mandatar, cu procură spe
cială autentificată.

Ordonanța prevede că 
pașapoartele simple se e- 
liberează în termen de 20 
de zile de la data depu
nerii cererii. In ceea ce 
privește copiii, trebuie 
spus că persoana care a 
împlinit 14 ani, are drep
tul la pașaport individual 

dar, la cererea părinților 
ori a reprezentantului le
gal, în situații motivate 
se poate elibera pașaport 
individual și copiilor care 
nu au împlinit vârsta de 
14 ani. Până la vârsta de 
14 ani; copiii pot fi în
scriși în pașaportul pă
rinților, iar pentru înscrie
re în pașaportul unui pă
rinte este necesar con
simțământul scris al ce
luilalt părinte.

O altă chestiune cuprin
să in Ordonanță este a- 
ceea că, în cazul îmbol
năvirii grave ori al dece
sului unei rude apropiate, 
efectuării unui tratament 
medical de urgență, cită
rii într-un proces în străi
nătate sau în alte situații 
temeinic justificate, ter
menul de eliberare a pa
șaportului este de cel mult 
trei zile.

CUI l SE POATE 
REFUZA ELIBERAREA 

PAȘAPORTULUI

Și acum câteva ches
tiuni de interes privind 
faptele ‘pentru care unul 
cetățean i se poate refuza, 
temporar, eliberarea pașa
portului, iar dacă i-a fost 
eliberat. îi poate fi retras, 
ori i se poate suspenda 
dreptul de folosință. In 
primul rând, dacă este 
învinuit sau inculpat in
tr-o cauză penală și ma
gistratul dispune institui
rea măsurii interdicției 
părăsirii localității, în sco
pul asigurării bunei des
fășurări a procesului pe
nal, indiferent de faza în 
care se află. Acelorași 
restricții este supus cel 
care este urmărit pentru 
creanțe exigibile mai mari 
de 25 000 000 de lei, dato
rate unor persoane fizice, 
juridice sau statului, iar 
executarea acestora nu 
este garantată tn acest 
caz, măsura se ia la ce
rerea celor interesați da
că plata creanțelor a fost 
dispusă prin hotărâre ju
decătorească rămasă defi
nitivă și irevocabilă. De 
asemenea, tot în această 
categorie de persoane in
tră și cei care au săvârșit 
în țară ori în străinătate 
fapte de natură să aducă 
atingere siguranței națio
nale, menținerii ordinii 
publice, protecției sănă
tății sau moralei ori drep
turilor și libertăților fun
damentale ale altei per
soane.

Refuzul eliberării, retra
gerea ori suspendarea 
dreptului de folosire a pa
șaportului se comunică 
în scris in termen de 15 
zile de la data luării mă
surii, iar împotriva aces
tei măsuri se poate face 
contestație în termen de 
30 de zile de la data co
municării. _■

Pagină realizată de

VALENTIN NEAGU
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Răsfoind 
amintirile

Era doar un copil, abia 
terminase clasa a treia 
când a venit cu părinții 
la Brad de la Ghindari, ju
dețul Mureș. „îmi amintesc 
că orașul avea pe-atunci, 
prin '63, doar trei blocuri.. 
M-am adaptat destul de 
repede, am crescut aș pu
tea spune o dată cu ora
șul, unde mi-am făcut și 
studiile liceale".

Amintiri, o filă dintr-un 
album autobiografic. Răs- 
foindu- în continuare, dna 
Agnes Epure se oprește la 

1 o dată importantă, la a- 
cea zi din '75 în care s-a

din cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj 
N., devenind jurist. Profe
sia o obligă la studiul con
tinuu . al legislației. „Aici, 
la Primărie, atmosfera de 
lucru este deosebită, mă 
înțeleg bine cu persoane
le cu care colaborez" — 
aprecia. Care-i în esență 
activitatea dumneaei? „în
tocmesc materialele pen
tru ședințele consiliului lo
cal, particip la aceste șe
dințe, uneori și la oficie
rea căsătoriilor, suprave
ghez activitatea autorității 
tutelare, respectiv corecta

Destăinuiri
Parfum oriental, gratie și gingășie.

Foto — ANTON SOC ICI

! O ladă sau Ș 
! un degetar? !

Cineva mi*(t recoman
dat, dacă vreau să-i uit 

| pe cei care nuau deza-
. măgit, să le pun de o
| parte calitățile — pe ca- 
. re altă dată le vedeam in 
(exclusivitate — și să le 

scot in evidență defec
tele. Astfel — zicea per- 

I soana respectivă — nu
' m-ar durea atât, dezamă-
j girea și despărțirile ar
, fi mai ușoare...
t Dar eu mă intreb : 
1 Oare ce e mai dureros:
Isă trăiești in suflet cu

o „ladă de amintiri" fru-
I moașe sau să porți „de-

qetarul" plin cu dispreț 
j si ură * Deși sunt o fire
I destul de pesimistă, in-
‘ -ere să văd părțile po-

Ave ale vieții, de a-
? ceea prefer să duc in
I timpul viitor doar amin

tirile frumoase ale tre- 
I cutq/ui. Pe mine nu mă

ajută ura și disprețul, șt 
apoi cred că acestea sunt

motivele permanente ale ' 
durerii sufletești. Pre- | 
fer să-i iubesc pe cei ca- ; 
re mi-au făcut răul, să-i | 
accept și să pot spune: «

— „lartă-i Doamne, că >

j j
i* 

nu au știut ce fac". i
Dacă cineva m-a dez- • 

amăgit nu e pentru că i 
ei nu a putut da mai • 
mult ci pentru că eu am ț 
așteptat, mai mult din > 
partea sa. ■

Să cerem fiecăruia cât | 
poate să ne dea și să ] 
iertăm greșelile semeni- | 
lor noștri așa precum o » 
Mamă își iartă copilul j 
ce a făcut rele. j

INA DELEANU ‘

• » MM < M

f

cu

îmbrăcăminte,
modă, lux

0 „înțelepciunea minții
0 „La îmbrăcăminte, cu 

toată depărtarea".

• • •
l

nu constă în haine*. 
PROVERB ANTIC 
marc curățenie; la lux,

cunoscut cu un tânăr o- 
fițer ce avea să-i devină 
soț. Era pe-atunci studen
tă la „Drept” și s-au cu
noscut printr-un coleg. O 
zi binecuvântată, cum spu
nea, căci „ne înțelegem 
foarte bine, mai rar ase
menea comuniune de gân
duri. De fapt Și în fami
lia părinților mei exista 
acel* echilibru menținut 
prin respectul soților unul 
față de celălalt".

La câțiva ani de la că
sătorie, prin '83, vine pe 
lume primul și unicul lor 
copil, o fetiță. Gabriela es
te azi în clasa a VII-a a 
Școlii generale 1. „Un copil 
crescut la creșă și la că
min, pe care n-a avut ci- 
ne-1 răsfăța. Dar ne-a adus 
numai bucurii. învață foar
te bine, participă la olim
piade. Ea este marea noas
tră bucurie”.

Dna Agnes este secreta
ră la Consiliul local Brad 
de peste un an, penulti
mul loc de muncă fiind a- 
cela de șef birou adminis
trație publică locală și au- " 
toritate tutelară. A mai lu
crat până în ’92, când a 
venit la primărie, și la 
Spitalul orășenesc și la O- 
ficiul de șomaj al DMPS. 
Posturi bugetare cu sala
rii modeste. în paralel, a 
urmat Facultatea de drept

întocmire a anchetelor so
ciale, a altor acte admi
nistrative".

După munca sedentară, 
de birou, la sfârșit de săp
tămână se relaxează lu
crând în grădina de legu
me laolaltă cu cei ai ca
sei. își face timp la sfâr
șitul zilei și pentru lectu
ră. Dacă ceva și-a dorit 
din toată inima acel lucru 
a fost o bibliotecă frumoa
să pe care a reușit să și-o 
completeze- rând pe rând. 
„Fiecăruia ne place să ci
tim — spunea cu un zâm
bet deschis. O carte bună 
ne face fericiți. Ga și o 
revistă, un ziar în care gă
sim ceea ce ne interesea
ză". Mai crede că-1 bine 
să sugestionezi copiluljui 
tău, chiar de mic, ce să 
facă în viață, ce meserie 
i s-ar potrivi. Amândoi 
doresc ca fiica lor să de
vină peste ani medic. în
clinația spre carte, firea in
dependentă a Gabrielei, 
modestia (n-a avut nicioda
tă pretenții mari de la pă
rinți, înțelegându-le po
sibilitățile materiale mo
deste) sunt dovezi că feti
ta și-a asumat ideea pă
rinților, că sufletul ei de 
copil vibrează la unison 
cu eel al mamei și al ta
tălui ei

ESTERA SÎNA

PROVERB ROMANESC
0 „Să nu ne rânduim viața și portul după mo

dă, ci după cum ne învață obiceiurile părinților noș
tri*.

SENECA
0 „Veșmintele costisitoare sunt dovada sărăciei 

spiritului".
SAINT-BERNARD

Q „Toate gătelile nu fac decât să ascundă defec
tele: adevăratul triumf al frumuseții constă în a 
străluci prin ea însăși**.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
0 „Luxul este o crimă împotriva umanității ori 

de câte ori un singur membru al societății suferă 
și se știe că suferă".

JEAN D'ALEMBERT 
0 „Sunt oameni care și înlăuntrul sufletului 

se îmbracă după modă*.
BERTHOLD AUERBACH 

Selecție de ILIE LEAI1U

Grijile unor angajate de la țară
D obicei femeile au mai 

multe griji toamna, când 
fac pregătiri pentru iarnă. 
Iar dacă sunt și angajate, 
este și mai dificil pentru 
ele. Ce să mai spunem a- 
tunei de cele ce locuiesc 
la sat. care pe lângă gri
jile deja enumerate, le 
mai au și pe cele de strân
gerea recoltei și punerea 
ei la păstrare?!

Tot ce s-ar putea spu
ne este că se străduiesc 
să le facă pe toate și cât 
mai bine. Câteva aseme
nea femei am cunoscut Ia 
Vorța. La Sectorul Vorța 
II al Exploatării Miniere 
Vețel funcționează o canti
nă care asigură zilnic 200 
de porții de mâncare pen
tru cei care lucrează în 
subteran. Aici, la sector, 
servesc o masă caldă la 
intrarea în șut 60 de mi
neri. ceilalți beneficiari 
fiind de la Troița Vețel și 
Uzina de Preparare Min
tia.

Cum cantina era în re
novare, se servea hrană re
ce, timpul disponibil fiind 
folosit de lucrătoarele can
tinei pentru pregătirea u- 
nor conserve de iarnă (cas
traveți murați, ardei pen
tru umplut ș.a.). După 
terminarea lucrărilor gru
pul social și cantina (ca
re are sală de mese, bu
cătărie și cameră frigo
rifică) vor arăta mult 
mai bine grație pardo
selii din gresie, faian- 
țării.

în această cantină mun
cesc câteva femei care 
fac zilnic naveta din zo
nă. Administrator este dna 
Anuța Burtă, bucătar- 
șef dna Angela Căsălean 
și bucătărese Corina Na- 
trapci, Galenia Ștefan și 
Marioara Buruiană. Ele 
gătesc pentru cei ce in
tră în subteran și servesc 
două mese pe zi (la in
trarea în schimburile I

și II). Și tot ele se vor 
ocupa și de aproviziona
rea, în perioada urmă
toare, cu cartofi, rădăci- 
noase.- cu alte produse ne
cesare în sezonul friguros.

O altă doamnă, Argen
tina Marian, este agent 
agricol la Primăria Vorța. 
Ga să ajungă la birou 
pleacă dimineața la ora 6 
din Certeju de Jos, mer
gând pe jos. Copiii — fe
tița la liceu, în clasa a 
X-a și băiatul în primul 
an de profesională la Ilia 
— fac naveta (încă de 
când erau în clasa a V-a) 
cu autobuzul. Dar până 
să ajungă la el și de la 
el acasă mai merg o oră 
pe jos. Așa că o pornesc 
de-acasă dimineața la 5 
și se întorc după-amiaza 
târziu. Greu și obositor. 
Dar n-au de ales dacă 
vor să studieze.

E toamnă, e frig, încep

ploile mocănești— și zilele 
devin tot mai scurte. 
Când ajunge acasă, dna 
Argentina e obosită și de 
multe ori înfrigurată. Dar 
fiind soție și mamă tre
buie să-și facă datoria și 
în gospodărie. Iar sâm
băta. când nu-i timp urât, 
participă Ia muncile câm
pului. Așa-j la țară. Doar 
iarna ce mai au bietele 
femei puțin răgaz. însă 
nici atunci nu stau. Fo
losesc timpul pentru a 
țese covoare și carpete, 
mai ales cele din Visca, 
celelalte „ștrincănesc", spu
ne dna Argentina. Deci 
tot în folosul familiei 
trudesc femeile. Căci pen
tru cele de la țară odih
na e posibilă doar în săr
bători, iar concediul nu-i 
pentru relaxare și distrac
ție ci tot nentru muncă.

VIORICA ROMAN

„Ți-ai lăsat portul și te-ai făcut doamnă? Eu nu pot*. 
Foto — ANTON SOCACI

Salată de castraveți
Se spală și se scurg 

’ 1 kg de castraveți. Se
• taie (necurățați) în ron-
• dele fine. Se adaugă 3-4 
; cepe curățate și tăiate

peștișori; un ardei iute 
’ tocat; 3-4 gogoșari spă-
• lăți și curățați de semin- 
» țe și vinișoare iuți, tă-
• iați felii subțiri; o cren- 
i guță de cimbru, 10 boa- 
’ be piper; se amestecă 
*1 toate într-un vas inoxi-
• dabil. Oțetul (o parte la
• 2 părți de apă) cu sare
.r—<

ANUL IX • NB muu

i i
după gust se fierbe. 1 
Când dă în clocot se ; 
toarnă peste salată și se 1 
acoperă, lăsând să se * 
răcească. Atunci se scur- ♦ 
ge zeama, se dă din nou • 
in clocot și se pune pe L 
castraveți. Legumele se i 
opăresc de 3 ori, după * 
care se pun în borcane * 
mai mici, bine îndesate. • 
Se leagă borcanele, în * 
care s-a adăugat și oțe-1 
tul și se pun la păs- • 
trarc. !

7
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„Idee.a naționalâ este foarte putemîcâ, iar 
Ardealul nu este obiect de târg"

Conferința de presă or
ganizată de Filiala jude
țeană a Partidului Națio
nal Liberal Convenția De
mocratică a debutat brusc 
cu întrebările ridicate de 
eiariștd, la care dl Nicolae 
Cerveni, președintele aces
tei formațiuni politice, a 
oferit răspunsuri extrem 
de irite resante, tranșan
te, unele chiar brutale. 
Punctăm principalele în
trebării și răspunsuri. ÎN
TREBARE: Se afirmă, în 
unele publicații, că 
P.NL.C.D, ar fi un par
tid mic, de buzunar. Sun
teți de acord cu această 
afirmație ? (RĂSPUNS: Ca
tegoric nu. întrebarea 
este tranșantă, dar nu mă 
incomodează. Dar să vă 
răspund. Partidul nostru 
a plecat din start cu cir
ca 4 5BD de membri. Va
loarea unui partid, într-un 
stat democratic și de 
drept, nu constă în numă
rul de membri, ci în ca
litatea Tși activitatea aces
tora. în prezent P.N.L. 
C.D oscilează între 20 și 

, 22 000 de membri. î.: Câți 
primari are partidul dum
neavoastră în prezent ? 
R.: Precis nu știu, nu-mi 
plac statisticile. Dar du
pă unificarea cu P.L. ’93 
numărul primarilor și con
silierilor a crescut. I-: 
Cum apreciați actele lui 
Valerian Stan și ce i s-a 
întâmplat dumnealui ? R.: 

iEI a greșit pentru că a

luat în serios lupta împo
triva corupției. El nu tre
buia tras la răspundere 
și sancționat pentru că a 
făcut ceea ce trebuia să 
facă — adică a scos în e- 
vidență fapte de tip ma
fiot. î.: Ce părere aveți 
de modificările ae se pre
conizează la Legea învă
țământului și Legea admi
nistrației locale ? R.: Dl

ria mea circula o poezie 
din care am să citez câ
teva versuri: „Al nostru e 
atâta timp... îl vrem, îl 
cerem, e supremul țel/ Și 
vai de trădător și de mi
șel/ Că-1 vom scuipa și-l 
vom lovi cu pietre". Cât 
timp vor circula astfel 
de versuri nu văd posibi
lă independența Ardea
lului. I.: Ce ne puteți

CONFERINȚĂ DE PRESA

senator Tokaci, care este 
liberal, afirma că cele 
două legi, pe fond, sunt 
bune, iar modificările nu 
sunt esențiale și ele nu 
trebuie făcute prin ordo
nanțe guvernamentale. în 
România am avut o ad
ministrație centralizată, ori 
în democrație, autonomia 
locală este obligatorie în
tr-un stat de drept. î.: în 
această parte a țării cir
culă o idee care susține 
autonomia Ardealului. Cum 
considerați o asemenea a- 
titudine ? R.: Sigur că în 
România, unde se vorbeș
te de trilaterale, euro- 
regiuni etc., unora le-a in
trat în cap și o asemenea 
idee, care este foarte pe
riculoasă. Să vă spun un 
lucru: suntem în faza când 
îdeea națională este la 
noi foarte puternică, iar 
Ardealul nu poate fi su
biect de târg. în copilă

spune despre funcționa
rea Convenției Democra
tice din România? R.: 
C.D.R. își continuă consu
marea stării de spirit ce 
a adus-o în fruntea țării. 
Perspectiva ei depinde de 
cum va fi condusă, ce fa
ce, cum se va achita de 
obligațiile asumate în fa
ța electoratului. î. : Dl A- 
drian Severin a făcut niș
te declarații care au aprins 
presa și opinia publică. 
Cum comentați gestul său? 
R.: Declarația ministru
lui de externe este, intr-a
devăr, incendiară. Dum
nealui, ca ministru, deți
ne o mare răspundere și 
nu are voie să facă de
clarații în nume personal. 
Ca om, are voie să afir
me, de pildă, că dna GH- 
da Lazăr este frumoasă, 
dar ca ministru nu. Mai 
ales când este vorba de 
probleme ce privesc inde

pendența și siguranța sta
tului. Problema este va
labilă și în ce-i privește 
pe dl Ciorbea sau dl Stoi
ca, care fac și dumnealor 
declarații uneori surprin
zătoare. 1. : Lupta antioo- 
rupție s-a intensificat, dar 
nu avem corupți dove
diți. De ce? R-: în ce mă 
privește, m-arn implicat în 
ea. Eu am dispus aresta
rea dlui Temișan și nu o 
să mă las până nu duc ca
zul la capăt. I-: Se afir
mă că țărăniștii vor să se 
impună în C.D.R. Așa 
este ? R.: în CiD.R. nu 
există democrație. î.: Ve
deți posibile alegeri an
ticipate? R.: Nu. Câinele . 
nu pleacă de lângă măce
lărie, iar opoziția încă nu 
este opoziție. Dl Iliescu 
este un bun politician. 
Revenind la dl A. Seve
rin, susțin că este un im
postor ce trebuie demas
cat. I.: L-ați apăra în fa
ța instanței, dacă va ajun
ge acolo ? R.: Da, mese
ria mea de avocat mi-o 
cere. în ce-1 privește pe 
dl Brucan, el ar trebui să | 
se lase de politică și să 
vândă bretele. 1

Evident, conferința de 
presă a fost mult mai bo
gată în idei, dintre care ' 
le-am selectat pe cele mai 
importante, iar întrebările ; 
și răspunsurile le-am sin
tetizat cât s-a putut.

TRAIAN SONDOR

Tanta si ’ I
Barul din gara munici

piului Petroșani avea o 
sală de servire mică, în
ghesuită, cu mese și sca
une scunde și foarte apro
piate. Petru F. a condus 
pe cineva la acceleratul de 
noapte și, după ce trenul 
a plecat din gară, a intrat 
în respectivul local să bea 
o cafea. A luat obiectul 
de la tejghea, apoi s-a 
așezat la măsuță unde 
stătea șt Constanța V., pe 
care o cunc^tea din ve
dere. Ce au .vorbit cei do, 
nu are însemnătate. Cert 
este că Petru F. a ieșit 
singur din local, iar Con
stanța V. a rămas să vor
bească ceva cu un individ 
pe nume Radu T.. după 
care a ieșit pe peron și 
i-a zis celui cu care a stat 
la masă.

— Mă conduci acasă că 
mi-e frică singură, noap
tea?

— Sigur.
Au pornit-o spre centrul 

municipiului, discutând. La 
un moment dat, Petru F. 
a zis:

— N-am țigări. La ora 
asta — uite că s-a făcut 
două noaptea — unde aș 
putea găsi?

— Știu eu un bar în 
cartierul „colonie", care 
este deschis non-stop.

— Hal acolo.

taina ei
Radu F. n-a observat 

după el și Tanța se ții 
aproape un individ ca 
nu era altcineva dec 
cel cu care vorbise Tan 
înainte de a ieși din bar 
din gara Petroșaniului.

Când perechea a ajui 
în cartierul „colonie", tc 
mai într-un loc întunece 
Petru F. s-a trezit atac 
de individul din , 
care, după ce i_a cărat 
serie de pumni, l-a p 
gubit de o importantă si 
mă de bani și de ceas 
de pe mână. Petru F. 
scăpat cumva din mâini 
atacatorului și a luat-o 
fugă. Constanța V. și Rac 
T. și-au unit cărările îi 
depărtându-se de loci 
agresiunii. N-au apuc, 
să facă vreo 100 de paț 
că o mașină a poliției di 
Petroșani, alertată de p, 
tru F.. a frânat în drepți 
lor. Perchezionați, asupi 
lir sau găsit banii : 
ceasul păgubitului.

în fața instanței. Cor 
stanța V. nu vrea să spun 
ce a discutat în bar c 
Radu T. — problemă car 
constituie cheia întreg 
întâmplări și de unde 
pornit, se pare, tâ'- 'rit 
Adevărul însă — aș jr 
se întâmplă întotdeaun 
— va ieși Ia suprafață.

TRAIAN BONPOR

t

Duminică
Duminică a fost o » 

însorită de toamnă și 
mulți deveni au profitat 
de timpul fmamos. La 
una din extremitățile a- 
rașttlui, de la ipiața ro
șilor spre pădurea De
jan ^era des tiflă .agitație. 
Mulți cumpărători ți 
privitori erau la piațA, 
destui consumatori la 
salba de «nini-localmî 
și, peste drum, credin
cioși pe care bisericnoța 
nuri mai putea cuprin
de. Era plin de oameni 
și in cimitirul Bejan, u- 
nii ven ți la mormintele 
celor dispăruți, alții lu
crând la cavouri, deși era 
duminică.

Soarele și pădurea, ca
re a început să-și schim
be culoarea frunzelor, 
te chemau la plimbare. 
Și erau câțiva vizitatori 
la cabană sau prin pă
dure. Iar cei care s-au 
aventurat s-o străbată 
au avut bucuria să des
copere poieni pline cu 
brândușe de toamnă, a- 
devărată încântare pen
tru ochi.

Aerul purificat aici de 
poluarea din oraș, căl
dura soarelui și frumu
sețea pădurii te îndem
nau să rămâi cât mai

la Beian |
* 

mult posibil. Numai că i 
cei care nu și-au adus* 
merindea de-acasă ris- f 
cata să moară de foame. | 
„Sunteți primii de azi ♦ 
dimineață (și era ora ♦ 
14,00 — n.n.) care întrea- J. 
bă de mâncare — ni s-a î 
răspuns la Cabana Bejan. j 
Așa că ne-am mulțumit * 
ca niște napolitane (ae- ♦ 
raal pădurii și mișcarea 1 
ue făcuseră poftă de î 
mâncare), cu bore, puți-1 
nă „plajă" pe terasă și * 
cu muzica ce spărgea li- ♦ 
niștea peisajului. »

La întoarcere, după J. 
câteva ore petrecute în I 
natură, am regăsit aceas- f 
tă zonă limitrofă a ora- t 
șului aproape pustie .» 
și cimitirul, și bisericu-J. 
ța și piața erau goale. I 
Iar intrarea în strada * 
Eminescu ne-a fost „sa- J 
lutată« de un vânt ră-1 
coros, care nu adia lân- J. 
gă pădure. Aveam în I 
suflet bucuria unei zile |’ 
însorite și calme de | 
toamnă dar și o undă» 
de tristețe la gândul că l 
azi rom anul a ajuns t 
atât de sărac încât nu-și I 
mai permite nici măcar * 
un mic la iarbă verde. ♦

VIORICA ROMAN f
M— • - V

Monumentul eroilor di n comuna Brănișca, căzuți 
în al II-lca război mon diaL

Foto: ANTON SOC ACI

I CURSUL VALUTAR
| 7 OCTOMBRIE

Cursurile incluse în această listă au la bază , 
cotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă i 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în | 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. .

1 7 OCTOMBRIE 1

I. i dolar SUA 7 684 Iei
i marcă germană 4 378 lei1» 100 yeni iapi.uezi 6 312 lei!• 1 liră sterlină 12 450 lei!• 1 franc civetian 5 316 lei
1 franc tiancez 1 302 lei 1

• 100 lire italiene 446 lei |

!magazin
Situat în incinta S.C. Polidava S.A. Deva, •
22 Decembrie, nr. 257.

Depozit
■

‘ str.
i

i
1 *

EN GROS ȘI EN DETAIL

Titlul spectacolului Tea
trului de Revistă Deva, 
desfășurat vineri (3 octom
brie) — „Tranzit Show 
’97" — ar putea reprezen
ta mai mult decât un 
simplu titlu; semnificația 
sa reflectă, mai degrabă, 
starea de fapt existentă la 
ora actuală în activitatea 
Teatrului de Revistă de- 
vean și, în general, a re
vistei românești.

Căci nu era de imagi
nat. nu-i asa, ca tranziția 
noastră deja cea de toa
te zilele să nu-și întindă 
carapacea și peste scena 
teatrelor, mai bine zis 
peste bugetul acestora. 
Care scenă, ar putea între

Tranziție și „Tranzit show“
ba oarecine, căci teatrul 
din Deva nici măcar pe 
cea proprie n-o mai are 
(deocamdată)... Și cum 
strălucitoarele decoruri 
nu se pot procura pe.„ 
ochi frumoși, și cum 'ba
lerini sau balerine ai mai 
găsi prin alte părți, dar 
cu ce să-i ademenești ca 
să-i aduci la Deva. nu 
prea mai rămân multe de 
ales.

Varianta la care s-a a- 
juns în prezent este oare
cum un compromis artis
tic: spectacolul-concert,

mai puțin costisitor, mal 
accesibil, cu „numere" dis
tincte, dar, e adevărat, nu 
tot atât de spectaculos ca 
revista. Scurte recitaluri 
și sketcli-uri de actualita
te a cuprins și spectacolul 
amintit care, din păcate, 
s-a jucat cam cu un sfert 
de sală (sala mare a Ca
sei de cultură). Și dacă 
replicile și umorul mai su
portă îmbunătățiri, în 
schimb se poate aprecia 
că la ora actuală Teatrul 
de Revistă din Deva are. 
câteva voci bune, iar re

venirea orchestrei de con
cert (dirijor Ștefan Moță- 
țăianu) e mai mult decât 
bineverfită.

Alături de aceasta, î-au 
binedispus vineri pe spec
tatori actorii Isabela Ha- 
șa, Zina Romancscu, Păs
torel Vulcu, Cristina Fur- 
dui, Mihai Feier, interpre- 
ții Radu Cristea, Liliana 
Stroe, Adriana Trif, Da
niela Ocneanu, Roxana 
Olșanschi, Florin Mure- 
șan și invitatele Irina So- 
roiu (aceeași voce de ex
cepție) și Mariana Anghel, 
într-un spectacol regizat 
de Petru Mărilă.

GEORGETA BÎRLA

I
* 
toI*
1

1to
I
I

T
— W-

— pate FICAT, 65 g
— pate FICAT, 125 g
— pate „SARMIS", 125 g
— pate FICAT, 200 g 

came porc cu fasole

• bere „SILVA4' 1/2 1

• bere „REGUN" 1/2 1

• bere „SILVA" 0,33 1

• bere „SILVA" (neagră) 1/2 I

• vodcă 1/2 1
• rom 1/2 1
• rachiu alb 1/2 1

• lichioruri diferite 1/2 I

• apă minerală B1BORȚENI 1,5 1
• hârtie igienică

I

t

I
I

I
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SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR DEVA

Organizează licitație publică pentru vânzarea mijloacelor fixe cu- ‘ 
prinse in lista de casări care se poate consulta la sediul unității din De- |
va, str. A. Vlaicu, nr. 25.

Licitația va avea loc la sediul unității în data de 11. 11. 1997 și în \ 
continuare în fiecare zi de marți până la lichidare. I

Informații suplimentare la tel. 230699. i

____________________ I
Abonament ia ziarul !
„CUVÂNTUL LIBER ’ ) !

*
,-CUVANTUL LIBER" este ziarul cel mas ' 

apropiat de dumneavoastră. |

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

COSTUL UNUI ABONAMENT PE j 
LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ I 
LUNA. PLUS TAXELE POȘIAiE. j

Avantajul abonamentului este in conți- « 
nuare evident, de șapte exemplare primite gra- I

* 
tuit pK lună fată de cumpărarea cu bucata. | 
adică jumătate din prețul abonamentului.

NU UIT AȚI ! REINNO1ȚI-VA ABONA- I 
MENIUL LA ..CUVANIUL LIBER- iar dacă I 
nr avjți abonament, solicitați factorilor poș- • 
tal 5 vă facă. I

OARTE IMPORTANT ! Abonamentele se > 
fac i ghișeele oficiilor poștale din județ și la J 
fact, .’ii poștali — numai cu bani in numerar | 
—, tar la Rodipet. la sediul din Deva. in ' 
numerar si prin virament. Relații la telefoa- | 
nelc 213007, 233178.

3AMANE1T CU NOB I
JAMANEM Al DUMNEAVOASTRĂ. î

S.C. DECEBAL S.A. DEVA
Piața Unirii, nr. 8, [

* 
angajează prin concurs electrician auto ca- | 

tegoria V—VI.
Concursul are loc în data de 16. 10. 1997, | 

ora 10, la sediul societății.

S.C. CEREALCOM S.A. DEVA I

Comercializează cantități nelimitate de fă- I 
ină albă tip 600 la preț fără concurență de . 
1950 lei/kg inclusiv TVA.

Informații la sediul unității din Deva* str. ■ 
a* dealului, nr. 2, tel 211335 sau 215322. (913039) •

Reprezentanța J Aleea Plopilor, bloc 8.et I. ap. 054-6215SDEV,

i instalează
.- ’ Sisteme automate de supravegnere și alarmare 

la efracție și incendiu
/■' Sisteme de televiziune cu circuit închis

Sisteme de control al accesului prin cartele 
k'?" Sisteme de interfonie și videointerfonie

' Alarme auto
Geamuri termoizolatoare și securizante

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII HUNEDOARA — DEVA
Anunță abonații telefonici din municipiul Deva că datorită lucrărilor*

t

Aleea Crișului, bl. 52.
Bejan, Streiului. Eminescu, bl. Z 1, Z 2, G, 60, 61, 62, 64, 65, 66,!; 

69. 70. 73, 77, 78, 79 și 105.

J de modernizare a rețelei de telecomunicații din cartierul Micro 15 in
J luna octombrie a.c. vor fi afectate următoarele zone:
■:

68,

!

Lucrările se vor finaliza până la sfârșitul lunii octombrie. ;►
ÂV1W.VZAV.W.’,W1VAV.V.VA’A^V>VA\W.,AVWAVA\VAW.¥AVAVAY
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r
Vinde, Ia prețuri de importator, preturi*

------------„ - - - . ' •
*

1. Stand nr. 1 din incinta complexului |
i*

2. Hunedoara — centrul vechi, str. Con-l
♦ stantin Bârsan, nr. 1. I

Hunedoara — b-dul Dacia, nr. 47, Mi-f 
»
I»
i 

lămâi, **

I♦
1 

. I Îm-r
■ 
I*
I*
I

Foarte important!!
S.C. SCORPION

*
I

I fără concurență, prin depozitele din:
**
J „Eurovenus" Sîntuhalm.

<
• 3 
j cro 5.
I*
I

1
I «
IF 
I 
î 
î * 
I * 
I

♦

URMĂTOARELE PRODUSE: 
CITRICE (banane, portocale, 
mandarine, grepuri) 
LEGUME (roșii, castraveți, ceapă) 
PUI — import Ungaria 
PULPE PUI — import Ungaria 
PARIZER (pasăre, porc, curcan) — 
port Ungaria 
ULEI — import si indigen 
PASTE TOMATE import 
Etc.

T

i

1

1
FILIALA ELECTROCENTRALE HAȚEG ț

condiții:

j
Hațeg și ț

i
ocuparea | 

„ _____ ___ __ desfășura în data de 20.1
ț 10 1997. ora 10, la sediul filialei din Hațeg, |

str. Progresului, nr. 38 bis, jud. Hunedoara. t 
‘ț înscrierile la concurs se fac Ia biroul Re- > 
i surse Umane, din filială, prin cereri, însoțite 1
’ de următoarele : ț

— copii după actele de studii; ț
— curriculum vitae; Â
— acte doveditoare din care să rezulte că i 

n «iwv ■ c !>■ O i o £
a 

(cap. IX): J
are să re- »

încadrează conform legii următoarea ca
tegorie de personal:

— 2 economiști. în următoarele
— studii superioare economice;
— domiciliul în raza orașului 

zona limitrofă:
— vârsta maximă 50 ani;
— nota minimă 

ț postului este nota 8, 
) Concursul se va

necesară pentru

I1» ___ __________ __ _______________ ___
| nu este patron sau asociat la firme înregistrate 
i conform dispozițiilor legale;
■ — copie după carnetul de muncă (

— fișă de examen medical din care să * 
i zulte dacă persoana este aptă pentru postul pe i 
T care candidează; ț
ț — copie de pe cazierul judiciar. ț
ț Tematica și bibliografia se găsesc la sediul i 
ț filialei, biroul Resurse Umane. i
A _________ ______ _ 1

,V<hyWW/rf^WVW//AWAViW>WZA¥AWAW.W1¥iW.WAW.W YAWVAVAW/VVVVriV,
$

Din 19951 
dolarul nu a mai putut ține pasul 
cu Fondul Național de Investiții,

h
■

|l

ii -s

• '
0
W) c 
3

I’ !•

::• • 
j
;!■ I
■ :

Știați că FNI a înregistrat încă de la în
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. în contextul unei piețe de 
capital tot mai dinamice, în continuă ascen
siune.

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

I

*
•.
I

I '

!;
«J 

d- -. zȘi

diul

F N

cu se-

I
(FONDUL national de investiții’

Fondul Național de Investiții este ad ministrat de SOV Invest SA București, 
în Splaiul Unirii nr. 6. bl. B3A. sector 4. București, tel. 33O-54ÎO.

FNI este un fond de invenții din categoria de risc mediu Performanțele ant^ioare 
ale fondului nu reprezintă o garanție a rea lizărilor viitoare.

Telefon Hunedoara 054/233492; 092/ 274208.
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( AraitERSĂRll

e amne, Eliza Orșa 
la aniversarea zilei de naș
tere, multe flori, urări de 
bine, sănătate și „La multi 
ani din partea celor 
dragi.

spre Sântuhalm spre Deva. 
Tel. 213526. (3070)

• Vând apartament două 
camere parter zonă cen
trală Simeria. Tel. 660644.

(3214)

•X*X*XvXw?XvZ»>■••••«••• • » •••-• n

XvXvX'XvXv.y CUVÂNTUL LIBER

f VÂNZĂRI - 
l CUMPĂRĂRI
• Vând urgent casă, a- 

nexe gospodărești, grădină 
1,50 ha, teren arabil, 1 
ha pădure în sat Gârbo- 
vița, 31. jud. Alba. Tel, 
058/733418, după ora 19,

(2994)
• Spray contra ejaculă

rii rapide, medicamente po
tenta, frigiditate, afrodisi- 
ace, 01-637C173, 018-606134,

(OP)
• Vând casă, patru ca

mere, bucătărie, pivniță, 
șură, grajd, Strei Săcel. TeL 
731716, după ora 18.

(3208)
• Vând Dacia 1300. Tel.

«13484. (3228)
• Vând apartament 4 

camere, str. Libertății. 
Vând mobilă. Tel. 615932.

(3222)
• Vând avantajos apar

tament 2 camere. Informa
ții tel. 626617, Deva. (3038)

• SG Ana Exim SRL 
vinde sobe teracotă, trans
port domiciliu. Tel. 620411.

(3225)
• Vând urgent aparta

ment două camere îmbu
nătățiri, Minerului, bl. 25, 
ap. 57. Tel. 625345, 625025.

(3223)
• Vând urgent aparta

ment 2 camere Micro 15 
și apartament 3 camere 
decomandate. îmbunătățiri 
Tel. 627811. (3224)

• Cumpăr teren arabil 
în zona Uzinei de apă 
■Deva, partea dreaptă din

• Vând cadă baie din 
fontă nouă 1700 și garni
tură baie nouă. Tel. 614267.

(3072)

• Vând apartament 3 
camere, Al. Romanilor, bl* 
23, sc. 1, ap. 19, Deva.

(3073)

• Vând apartament trei
camere preț avantajos. Si
meria, tel. 66179#. (3074)

• Vând casă, curte, gaz, 
grădină, localitatea Tur- 
das. Tel. 216708, Deva.

(3075)

• Vând apartament 2
camere, Hunedoara, str. 
Mureșului, nr. 1—6, bloc 
G 47, ap, 52. (2243)

• Vând societate comer
cială, 1992. scutită de im
pozit. Tel. 717401. (2242)

• Vând convenabil Dacia
1300, 1986. RK. Tel. 651584, 
Brad. (6945)

• Vând două cazane fa
bricat țuică, 110 șl 250 li
tri. Tel. 650444. (6946)

• Vând Renault 18, a-
variat, și IFA W 50, izo
termă. Tel. 231867. (6947)

• Vând urgent casă în 
Sîntămărie Orlea. nr. 111, 
strada Bisericilor. (2652)

• Cumpăr porci pentru
sacrificare. Tel. 232214; 
211443. (912077)

tivitate de comerț, in ba
za autorizației 13710/1997, 
eliberată de Consiliul Ju
dețean Hunedoara. (3221)

(matrimoniale)
• Lazăr Pavel, 57 ani, 

sat Birtin, nr. 117, comu
na Vața de Jos, pensionar, 
nefumător, fără viciul al
coolului. caut femeie fără 
obligații, fără copii, de 
vârstă apropiată șl mai 
ales să nu consume bău
tură. (Grt.)

( pierderi li

I ÎNCHIRIERI. ]

• Pierdut certificat ac
ționar nr. 11799876, pe nu
mele Hunta Antoniu și nr. 
11799877, pe numele Hun
ta Florica, eliberate de SG 
Alro SA Slatina. Le de
clar nule. (2241)

• Vând apartament, etaj 
1, str. Bejan, bl. 77, ap. 
48, Deva. Tel. 054/620984.

(2402)

• Vând 1000 mp teren 
zona ITSAIA. Tel. 219646, 
sau 617393. (2403)

• Vând trei mașini 
de tricotat manual, în 
perfectă stare de func
ționare, preț negocia
bil. Deva, 212405.

• Vând motor bicicletă 
nou, bicicletă damă, cursi- 
eră, piese Dacia 1100. Tel. 
•54/642723. (2415)

• Vând Dacia 1310, O- 
râștie, tel. 641987, zilnic 
după ora 16. (2416)

• Vând cazan țuică, 70
litri, preț negociabil. Tel. 
642788. (2417)

• Vând talon Toyota,
Starlet, plus piese schimb. 
Relații tel. 724573. (2244)

LDECESEl ~1
• Caut urgent spa

țiu comercial, central, 
60—100 mp, pentru 
magazin. 063-226448. 
după ora 21. (3219)

• Închiriez spațiu co
mercial zona Mărăștj și a- 
partament vilă. Tel. 222023.

(3077)

OFERTE DE 
. SERVICII

• Familia îndurera
tă anunță cu tristețe 
încetarea din viață a 
celei care a fost o bu
nă fiică, mamă și bu
nică

FLORICA I.ASCU 
înhumarea azi, 8. 10. 

1997, ora 13, în Cimi
tirul ortodox din Be
jan, cu plecare la ora 
13,45 din Capela ro- 
mano-catolică din str. 
Eminescu, Deva.

(3246)

'ANGAJAM REDACTORI
« Ziarul „Cuvântul liber** Deva angajează,
♦ prin concurs:
+
1
* 
I«
i*
I
i

I* ...
j rioare.
1 Concursul va avea Ioc în ziua de 27 oct. 
ja.c., ora 10. Ia sediul redacției din Deva, bdul 
J1 Decembrie, nr. 35.
J Doritorii vor depune, până la data de 20 
î octombrie a.c„ Ia secretariatul redacției, cere- 
+ rea de participare Ia concurs, copie după di- 
l ploma de studii, autobiografie.
*
I
* 
I
*

I
I
♦

■*
I
♦
I

♦ din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea
■

I

• REDACTORI

Condiții de participare la concurs:
— tineri până Ia vârsta de 30 de ani;
— domiciliul stabil în municipiul Deva;
— de preferință persoane cu studii supe-

AGENȚI1LE 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 î

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI

• SC Silog Electronics 
SRL Deva angajează ingi
ner calculatoare, inginer 
vânzări. Informații la tel. 
216759, 233061. (3215)

Tribunalului județean); — la chioșcul dsn 
^CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă mt. • 
Izinul „Comtim"; — F 
ITIERUL MICRO 15 (stația de aut 
! „Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Daci 
716926).

* • BRAD, strada Republicii
f 650968), la sediul S.C. „MERCUR".

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- 
1 gazinul „Palia".
i • HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
\(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, 
i 770735.
| Agențiile ziarului nostru asigură, la 
*j taxe rezonabile publicarea cu maximă 
1 promptitudine a tuturor anunțurilor de 
j mică și mare publicitate.

la chioșcul din CAR-

tel.

(tel.• Familia Gavriloiu, 
soția Sofia, fiul Silviu, 
fiica Ramona. împreu
nă cu nepoții, Sergiu 
și Adelina, anunță în
cetarea din viață a 
celui care a fost un 
om minunat, 

învățător RADU
GAVRILOIU

59 J ani
înmormântarea va 

avea loc joi, 9. 10. ’97, 
ora 13, sat Ludeștl. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace !

(2418)

• Angajez șofer categ.
D, Deva, N. Grigorescu, 
nr. 21. 611618. (3066)

• Montez gresie, faian
ță, parchet, ipet, zugră
vesc. Tel. 624195. (3229)

• Distribuitor produse 
cosmetice, angajăm agenți 
de vânzări pentru Deva și 
Hunedoara. Preferabil po
sesori carnet conducere 
auto. Tel. 230899, 224549.

(3235)

ț 
CHIOȘCURILE j 

DE DIFUZARE A ZIA- j 

RULU1 „CUVÂNTUL j 

LIBER** AU INTRAT î

ț

I

f

PRODUSE NOI:
(( DIVERSE î

• pungi l’VC — 300 ici bucata

O țigări de Tg. Jiu:

— Carpați — 2 300 Ici
— Dacia — 3100 lei
— Amiral — 3100 Iei
— Snagov — 3500 lei

• țigări de Timișoara:

— Carpati — 2200 lei
— Dacia — 3000 lei
— Buccgi — 2200 lei
— Bega — 2400 Ici
— Snagov — 3500 lei
— Tim — 2500 lei
— Amiral — 3000 lei

• brichete
• chibrituri — 150 lei
• creioane CHINA, cu radieră —
• fise pcimise auto — 3 000 Ici
• lame ASTOR — 700 lei
• lame GILLETTE — 1 100 lei
• caiete (48 file) — 1 600 Iei
• pixuri — 800 lei
• stilouri CHINA — 4 000 lei.

400 Li

• SG ,.Ilvotrans“ SA
Ilia anunță Adunare Ge
nerală a Acționarilor, care 
va avea loc în data de 
15. 10. 1997, la sediul so
cietății, ora 10,00. (3201)

• înscriu mașină pe re
patriere, urgent. Informa
ții tei. 054-612979. familia 
Marian. (30G7)

• SG Ilațegana SA Ha
țeg, str. Progresului, nr. 
29, convoacă adunarea ge
nerală a acționarilor în 
data de 20. 10. 1997, ora 
10, la Cinematograful din 
Hațeg. Ordinea de zi va 
fi afișată la sediul socie
tății. Relații cuplimenta- 
re la sediul societății sau 
la tel. 054-770550. (6297)

• SG „Prescom-Auto“ SRL 
Orăștie, str. Progresului, nr. 
57, anunță majorarea adao
sului comercial și a tarifu
lui orar — 10 000 lei/h — 
25 000 lei/h, începând cu 
data de 1 noiembrie 1997.

(3233)

• Asociația Familială 
„Bonte" Brad practică ac

«»• w4

WRIGLEY ROMANIA
paulii în. vederea db'z\r01târirdîSttibiițici renumitelor produse de 

igumă dc mestecat Wrigley ? Orbit,.
Spearmint's Opiiblcniint, jufcybruit ji Hubba Bubba

REPREZENTANT ZONAL
in ftEVA SI

( undidi:■? •

— V/0 3Q ani •
^[)citms de Con (îneci 
Ji/S lil âtllotUI IMIi !■>!■

Se oferă;
—Instruite în
miklcrnC
- un venit f(5ârte;.âtră(Țîv5n'ncoTd.'' 
cu vânzările

— angajament pe lei men TU”-' 
—autoturism de Serviciu

Din partea' .ccloj: p . • ■. fiSlcplânl un lelcfon 3;i
■nun«nU2JWl«B2a2(>02j?3i,ri
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