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SALA DE
lectură

Festivitatea premierii 
unor sportivi campioni 
mondiali la gimnastică

feminină și la box 
profesionist

Luni dupa-amiază, în 
sala mare a prefecturii, am 
fost martorii festivității de 
premiere a echipei de
gimnastică feminină —
Campioană Mondială la
Lausanne, în Elveția, în
septembrie a.c. Echipa a 
câștigat medalia de aur — 
Simona Amânar, Gina Go- 
gean, Alexandra Mari
nescu, Claudia Presecan, 
Mirela Tugurlan, Corina

Ungureanu. La individual 
Simona Amânar — la să
rituri, Gina Gogean — 
la bârnă și sol, au obți
nut medaliile de aur, iar 
la sărituri — Gina Go
gean a intrat în posesia 
medaliei de bronz. Ală-
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PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
ROMÂN

Chemare către alegători
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Premierul a ridicat 
povara „bac“-uluî
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In data de 12 octombrie au avut loc la Simeria 
alegeri locale pentru funcția• de Primar al orașului.

în urma numărătorii voturilor s-a constatat că 
prezența la urne nu a fost suficientă pen‘-u validarea 
alegerilor, numărul de voturi valabil exprimatî fiind 
de 4 039 dintr-un total de 10 321 de alegători înscriși 
pe listele electorale.

în acest sens, Partidul Social Democrat Român 
mulțumește pe această cale populației care, înțele
gând că alegerile sunt făcute special pentru ca popu
lația să HOTARASCA pe cine dorește să investească

cu dificila sarcină și onoarea de a conduce comunita
tea, s-a prezentat Ia vot.

Deși gestul cetățenesc aj celor care s-au prezentat 
la urne a rămas în această fază fără finalitate, ne fa
cem o datorie de onoare din a informa și pe această 
cale populația orașului Simeria de rezultatele obținute 
după numărătoarea voturilor.

Număr de alegători prezenți la urne — 4104.
Număr de voturi valabil exprimate — 4 039.
Număr voturi nule — 63.
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Nu încape îndoială, 
ministrul Virgil Petrescu 
este un reformator. Con
siderând că denumirea de 

Ministerul Învățământului 
este erodată, probabil 
pentru că a rămas din- 
t,r_un alt guvern, a pur 
ces la schimbarea lui, 
botczându-l Ministerul 
Educației Naționale. Mare 
câștig, mare. în noua Lege 
a învățământului, nece
sară. firește, dl. minis
tru a adus argumente 
serioase în favoarea pre

tor măsuri. Ingenioși 
cum sunt, doar au ajuns 
în clasa a 
au fabricat 
lozinci anti 
Petrescu, 
cestuia nici 
nici mai 
demisia.

Lăsând 
faptul că 
prezenți pe străzi 
la culme învățătura, ba 
poate că cei mai mulți 
au fost mânați de ne
cunoașterea legii și de

Xll.a, elevii 
adihoc și 
MEN și anti 
cerându-i a- 

mai 
puțin

mult 
decât

la o 
nu toti

parte 
cei 

adoră
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Nume candidat Forma'/ nea 
politică

Număr de voturi 
obținute

Procent

loan Rovinaru P.S.D.R. 1920 47,54
Tot Romulus Alianța Electorală 

(PUNR-PRM-PDAR)
436 10.79

Stoica Gheorghe P.D. 429 10,62
Bădilă Isiviu P.N T 426 10,55
Gabor Alexandru _ -li 181 4,48
Irimia Pavel 155 3,84
Cthrmăzan Romi Independent 153 3,79
Armeanca Sabin P.S.M. 125 3,09
Bălțat loan P.D.S.R. 79 1,95
Manga Dorin Independent 51 1,26
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în mod normal aceste rezultate nu ar trebui să 
mai permită prea multe comentarii. Totuși câteva 
remarci se impun. Candidatul PSDR, loan Rovinaru, 
a confirmat pe deplin așteptările. Rezultatul însă 
.nu a mirat pe nimeni. în toată activitatea de până 

i acum, domnul Rovinaru a confirmat și populația a 
observat că este unul dintre puținii candidați credi
bili la funcția de primar al orașului Simeria.

< De altfel, numărul mare de candidați reprezen
tând mai multe formațiuni politice se poate explica 
’’«numai prin încercarea de a face un test electoral, după 

un an și jumătate de la alegerile locale precedente.
Rezultatele mai arată și altceva, și anume preo

cuparea PSDR de a alege și promova candidați care 
au calități, capacitate de efort și de a face față 
funcțiilor de răspundere.

în încheiere, ținem să mulțumim cetățenilor care 
au avut încredere în candidatul nostru, domnul Ioan 
Rovinaru, și facem un apel la toată populația ora
șului pentru o prezență mal substanțială la vot.

Vă mulțumim ! Și nu uitați:
Pentru o - administrație la dispoziția cetățenilor,
VOT ATI IOAN ROVINARU!
VOTAȚI MÂNA CU TRANDAFIRUL!
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dării geografici și a isto
riei României, acolo unde 
numărul elevilor 
preponderent 
maghiară, 
maternă a acestora, mă
sura determinând 
dezbateri și 
dispute încinse 
lamentul țării.

Tot în noua 
învățământului 
lează ca bacalaureatul să 
se dea la șase discipline 
față de patru, cât erau 
prevăzute în vechea lege, 
iar o recentă hotărâre a 
MEN menționa ca pro
bele orale, cinci la nu
măr, să se desfășoare 
într-o singură zi. Sare 
pe rană. Abia, așteptau 
școlarii să iasă și ei în 
stradă și să înjure guver
nul, 
ze“

este 
de etnie 

și în limba

acute 
controverse, 

în Par-

să_l 
pe

„binccuvânte- 
șeful lor 

la centru. Zeci de 
de elevi din mari 
multe orașe ale țării 
organizat marșuri 
protest împotriva aces-

de 
mii

Si 
au 
de

un spirit de solidari
tate, dacă nu și de a- 
ventură, trebuie spus 
că gestul lor a fost u- 
nul motivat. în lumea 
școlii se știe bine că se 
predă un volum exă 
gerat de materii, de 
cunoștințe, în pros multe 
ore, punându-i pe cei 
mai mulți elevi lâ ade
vărate corvezi. Așa se 
și face că puterea lor 
de asimilare se 
nucază, baga iui 
este scăzut, iar 
nul de absoivire 
un moment de 
de tensiune. Nici 
tatiile. oricât de multe 
și de competente, nu pet 
ajuta prea mult Iar la 
unele cadre didactice a 
apărut și o oarecare stare 
de lehamite, și 
cauza salariilor mici

dimi- 
final 

exame- 
devin* 

frică și 
medi-

din
Și

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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PUNR CONTESTA ALEGERILE 
DE LA SIMERIA

Sub semnătura preșe
dintelui Petru Șleolea și 
secretarului executiv Ion 
Deleanu, la redacție am 
primit o contestație prin 
care Filiala Hunedoara a 
PUNR își exprimă anumi
te puncte de vedere cu 
privire la desfășurarea a- 
legerilor pentru funcția de 
primar al c-Jtșu.u, Sime- 
ria. din 12 _‘omorie a.c.

în esență este vorba 
de faptul că de la Secția 
de votare nr. 4 s-au tri
mis urne volante la Căr- 
piniș și Uroi pe baza u- 
nui tate] nominal cuprin
zând circa 80 de persoa
ne care au solicitat sâ-și 
exprime votul la domi
ciliu. Tabelul a fost al

DIN SĂLILE DE JUDECATA

cătuit fără a avea la ba
ză dovada exprimării ce
rerii scrisă personal, ci 
una scrisă de un membru 
al familiei care a venit 
la vot, apel telefonic etc.

Tot în contestație se mai 
spune că la Uroi proce
dura de desfășurare a 
votării s-a efectuat pe 
capota unei mașini, că s-au 
încălcat prevederile arti
colului 69 din Legea 70/ 
1991.

Au fost semnalate ne
reguli și la alte secții de 
votare, drept pentru care 
respectiva formațiune po
litică a prezentat contes
tație la Circumscripția e- 
lectorală județeană. (V.N.).

FRECE M... FIEREA
dădea să moară, iar ziua 
să se nască, in depozitul 
de fier vechi au pătruns 
un grup de oameni și un 
camion.

— Ați adus caisata? — 
a întrebat E.B.

— Adus. Ți-o dăm la 
urmă.

După o vreme, camio
nul și însoțitorii lui au 
ieșit pe poartă. Unul din
tre ei i-a in tins paznicu 
lui o sticlă. Omul a 
luat-o. a privit-o, apoi 
s-a arătat nemulțumit:

— Numai una? Era 
vorba de două.

— Două am adus, dar 
una am golit-o cât am 
încărcat.

Cum-necum înțelegerea 
dintre ce; doi și vizita ce
lor cinci indivizi în curtea 
depozitului a ajuns acolo 
unde — in ruptul capului 
cum se zice —, ei n-ar fi 
vrut să ajungă, adică la 
poliție, unde au tost pu,i 
să-și scrie curicum vital 
și cu ce s-au îndeletnicit 
intr-o anumită noapte, 
1 ai apoi au ajuns in fața 
instanței de judecată.

Caisata — o știm mulți 
dintre noi și mai ales 
ferreile — este o băutură 
dulce. Celor la care ne-am 
referit în rându ite de 
maj sus ii s-a părut și 
mai și. dulce precum ... 
fierea.

TRAIAN BONDOR

Frumosul și-a dat mâna cu utilul
Frumosul și utilul s-au 

întâlnit joi, 9 octombrie 
a.c., la Căminul Cultural 
de centru al comunei Balșa, 
unde și-a dat concursul 
Ansamblul Doina Mure
șului" al Casei de Cultu
ră a municipiului Orăștie.

Opt primării și-au dat 
mâna în a elabora un pro
gram — cadru privind or
ganizarea manifestărilor 
prilejuite de Sărbătoarea 
Dacilor (6—12 octombrie) 
și anume: Primăria mu
nicipiului Orăștie. primă
riile comunelor Balșa. Be- 
riu, Geoagiu, Orăștioara de 
Sus, Mărtinești, Romos și 
Turdaș, toate aflate în 
aceeași zonă folclorică și 
nu cu mari diferențe ca 
formă de relief. Alături 
de ele s-a aflat Casa de 
Cultură Orăștie, Despăr
țământul Orăștie al Astrei.

Așa cum arăta dna Ro- 
dica Crișan, directoarea 
Căminului de centru Bal
șa, în cuvântul său de 
deschidere, „cultura nu 
are granițe, ea a unit 
dintotdeauna țări, guver
ne și oameni prin vorbă,

Premierul a ridicat povara

(Urmare din pag. 1)

a condiției sociale a 
școlii.

Acum li se îngreuna 
elevilor din clisa a 
XH.a și mai mult si
tuația. în priniu. > ănd 
că este mare numărul 
disciplinelor la care ar 
fi trebuit să susțină e- 
xamenul de bacalaureat 
(șase). însă ,egei este 
deia lege, din 1995, dai 
mai ales că toate cele 
cinci probe orale tre. 
buiau date încr-o singură 
zi. Că măsurile au fost 
exagerate o confirmă so
lidaritatea cu elevii a 
sindicatelor din învăță
mânt și a unui mare 
număr d? profesori. Este 
foarte clar că în a

port și obicei, fiecare în 
parte și toate la un loc 
ca păstrătoare de tradiție 
Și neam, oriunde se gă
sesc ele“.

Aplaudată așa cum se 
cuvine de nu puținii par
ticipant la această mani
festare a fost intervenția 
dnei prof. Vaidean, care 
s-a referit la începuturile 
existenței pe aceste locuri 
încărcate de istorie și până 
în zilele noastre.

A urmat apoi bogatul 
și frumosul spectacol de 
dansuri și cântece popu
lare pur românești. S-au 
întrecut dansatorii, care 
au prezentat jocuri spe
cifice zonei, precum și din 
zona Năsăudului. Au fost 
interpretate autentice cân
tece populare din zonă, 
altele din partea Sibiului 
și mărginimea acestuia, 
precum și din frumoasa 
zonă a Maramureșului.

S-au aflat in mijlocul 
sătenilor interpreți cu- 
noscuți ca Eugen Pistol, 
Ileana Rus, originară, prin 
descendenți, din Balșa și 
Mihai Petreuș, locuitor o

„bac"-uiui
ceastă variantă, baca
laureatul i-ar fi obligat 
pe elevi la eforturi mult 
prea mari, iar pe pro
fesorii din com side de 
examinare la o supra
solicitare.

Stând de vorbă cu 
elevii protestatari senin 
și zâmbitor, dl min sv-u 
Virgil Petrescu le-a pro
mis că va analiza pro
punerile lor și va a. 
dopta măsuri -orespun- 
zâtoare. Una din măsuri 
chiar le-a avansat-o: 
oieptul elevi'.cr de a 
avea mai mult? absențe 
nemotivate de la cursuri 
pentru a-și pregăti mai 
bine bacalaureatul.

Dacă nu ar fi spus 
asta ministrul Educației 
Naționale, am fi putut 

bună vreme al acestei lo
calități, alți interpreți ca 
Gheorghe Ioaneș, Carmen 
Militaru, Cristina Pascu 
și Cristian Rusalin din 
Orăștie și localitățile în
vecinate municipiului. Au 
fost acompamați cu măies
trie de taraful „Doina 
Mureșului" al Casej de ' 
Cultură Orăștie, condus ! 
de experimentatul acor- 
deonist Marius Stoica (so
norizare Ovidiu Dobre, co
regraf Vasile Popa).

Aducem pe această cale 
mulțumirile noast.e prima- j 
rului Orăștiei, Iosif Blaga, | 
tuturor celor care și-au 
găsit timp să fie alături ; 
de noi și au știut să ne { 
facă să lăsăm uitării alte 
griji și nevoi și-i asigu
răm că-i vom primi, ca 
bune și ospitaliere gazde, 
și cu alte ocazii.

SIMION METEȘAN, 
primar,

PETRU GAVRILA, 
secretar

Primăria comunei Balșa

crede că este gluma 
unui elev leneș, îndem- 
nfindu-și colegii să mai 
tragă „profului" o „țea
pă" și s-o șteargă la 
film sau la bilierd, că 
până vine „bacu' mai 
este. Dar enormitate* a 
rostit-o chiar marele re
formator al Învățămân
tului romfnese dl Vir. 
gil Petrescu.

Din fericire s-au găsit 
măsuri. Primul ministru 
Victor Ciorbea a dispus 
ca și în inul șe.lur 
1997—1998. examenul de 
bacalaureat sa se dea 
tot la parru materii. 
Iată cum guvernul ce
dează din nou, in fața 
unei măsuri ’nsuficient 
pregătite de membri ai ca
binetului. Prea multe gafe.
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Informații
*Note * 0 linii
PĂDURE CELOR 

IN DREPT
Ocolul silvic f .ieria este 

angrenat cu răspundere în 
aplicarea Legii fondului 
funciar în raza sa de 
activitate. Până în pre
zent — cum am reținut 
din discuția ce am avut-o 
recent cu dl Vladimir 
Luncan, conducătorul u- 
nității — au fost atribuite 
circa 745 ha pădure unui 
număr de 1100 cetățeni 
ce au dovedit cu acte că 
au drept asupra acesteia. 
Suprafața care mai tre
buie pusă în posesie este 
de numai 5 ha.

SERVICIU 
AGRICOL 

COMUNAL
Consiliu] local Bia a 

creat — printr-o hotărâre 
adoptată recent - înfiin
țarea unui servicru agr * 1 
col compus dintr-u» agro
nom, topometnst agent 
agricol ș.a. Principala sar
cină a acestuia este veri
ficarea modului cum a-a 
aplicat Legea fondului 
funciar, corectarea gre
șelilor In acest domeniu, 
rezolvarea reclamațiilor 
cu privire la măsurarea șl 
atribuirea pământului

CAISATA DULCE
Un domn pe nume E.B. 

s-a ințeles cu aitul pe 
care-1 cheamă P.L. și au 
pus la cale o mică aia- 
cere. P.L. era un individ 
fără căpătâi și fără rost, 
iar celălalt avea o func
ție de mare importanță m 
această perioadă când se 
/tură tot și de t-ate, speci
fică perioadei de tranzi
ție ce o străbate ta. a. 
și anume era paznic la 
depozitul de fier vechi 
din Simeria al S.C. „Side
rurgica" SA. " ie„ca.a. 
înainte de a bate palma 
intre cei doi a avut loc 
următoarea discuție;

— Oameni, mei — patru 
sau cinci — vor veni așa, 
când se crapă de ziuă. 
Tu te faci că nu-i vezi — 
a propus P.L.

— Și dacă-i văd ?
— Nu pricepi? Poți să-i

vezi, dar te prefaci eă 
nu. Poți să și pleci de 
la fața locului unde te 
îndeamnă gândm

— Ce capăt pentru trea
ba asta ?

— O sticlă de băutuiă. 
Cam ce ți-ar dori inima?

— Caisata îmi place.
— Buuun. îți trimn o 

sticlă de jvmate de 
litru.

— Două.
— De acord, două. Bate 

palma.
In noaptea stabilită, pe 

la vremea când noaDtea

cetățenilor din cele nonă 
sate ce alcătuiesc com. - 
na ș.a.

CUM STAU, 
DE FAPT, 

LUCRURILE?
Dl Nicolae Cioază a 

venit, cu mai muițj ani 
în urmă, în satul Târnă- 
vița, comuna Brănișca, 
unde a cumpărat casă și 
pământ asupra cărora are 
acte în regulă. Dl N.C. a 
primit pământu; ce-i re
venea, mai puțin 15 ari. 
Venit la redacția ziarului 
nostru domnia ■>. ne-a 
spus că a fos Ie mai 
multe or; la prmiana co
munei și a solicitat să se 
meargă la fața (oului și 
să i se măsoare supra
fața respectivă dar de 
fiecare dată a i> s tratat 
cu refuz. Așa stau lucru
rile, die primar Corneanu, 
sau altfel ?

TRAIAN BONDOR

MIERCURI. 15 OCTOMBRIE

( TVR 1 )
6.00 La prima oră: 9,00 TVR Cluj-N.; 

10,05 TV’R lași; 11,00 TVR Timișoara; 
12,05 Misterele S.P (r): 13,00 Secrelele 
nisipului (r): 14.00 Fotbal Divizia A: Di
namo — Steaua <d>: 16,30 Tribuna par
tidelor parlamentare; 17.10 D.a: 17,35 Ca
sa de piatră ts); 18.00 Medicina pt. toti:
18,30 Interactiv Tele-joc; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal: 21,00 Memorialul 
durerii (do); 22,00 Un secol de cinema:
23,15 Jurnal; 23,30 M?g. sportiv; 23,45 
Cultura fn lume idol: 0,15 Studioul șla
gărelor

(_______ TVR2 }
7,00 TVM Telematinal; 8.00 Euronews;

8,30 D.a; 8,55 Cu ochii’n 4 (r); 9.00 Por
trete în Acvaforte <rl: 10.30 Teleencicto- 

pedia (r); 11,30 Canary Wharf (r): 12.00 
Sunset Beach (r); 12,45 Istoria românilor 
povestită de prof N Djuvara (r); 13,30 
O altă putere (r); 14,00 Em. in Ib. maghia
ră; 15,10 Limbi străine: germana; 15.35 
D_a; 16.00 Micaela (s); 16.55 Cristal iS): 
18,00 Hei-rupl Ilei-rapl; 19,00 Dreptul la 
adevăr. 19,30 Meridianele dansului: 20,00 
Secretul (s); 21,00 Avocatul poporului; 
22,00 Scara în spirală <f SUA 1946); 23,30 
Club 2020; 0,00 Insomniile Corinei; 0,30 
TVM Mesager.

( ANTENA 1 )
6,30 Tele-Dimineața. 9.40 Legea lui 

Burke (r); 10,30 fntre dragoste și onoare 
(f/r); 12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 
DjB; 14,00 Știri; 14,20 O miză crucială 
(f.a. SUA 1994. ultima p.l; 16,00 întoar
cerea Sfântului (s); 17,00 Djl; 17,30 Te
fere bus; 18,00 Cafea cu parfum de femeie 
<s>; 19.00 Observator; 19.45 Machbeth (f. 
ist. Anglia 1996). 21.55 Doctor Bramwell 

(s); 22,50 Milionarii de la...: 0,20 Aphro- 
disia; 0.35 Teleshopping.

(ANTENA I - TV-DEVA)
8,0' — 8,15 Știri locale (r); 9,00 — 9,30 

Plai de cant și dor; 17,30 — 17,45 Inter
viul săptămânii; 17,45 — 18.00 Știri lo
cale; 19,30 — 19,45 Știri locale (r>.

( PRO - TV 1
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9.00 Tâ

năr și neliniștit fr); 9.46 Sledge Hammer 
<r); 10,15 MASI1 (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 iubire 
(s|; 17,00 Știri: 17,15 Fată-n fată cu Iile 
Șerbănescu: 18,00 Am întâlnit și români 
fericiți; 18.25 Știri- 18.30 Cine este șeful? 
(s): 19,00 Știi si câștigi! (cs): 19.30 Știri;

20,15 Keys to the Kingdom (dramă SUA 
’91); 22,05 Știri; 22,15 Fam Bundy (s);
22.45 Sledge Hammer <s); 23,15 Știri;
23.45 Cinemateca PRO TV fe-

[ PRO - TV - DEVĂ1
6,15 — 6,35 Interviurile L. . alters;

6.35 — 6,45 Desene a ‘ —.ate; 6.45 —
7,00 Știri locale (r); 18,"0 — 13,05 Știri 
pe scurt ; 18.05 — 18,25 No Comment • 
Vorbiți aici ; 22,05 — 22.*" ~ ’ locale.

( DEVASAT + )
8,00 — 14,00 Reluări; 17,00 Preciosa 

(s); 17,40 D.a.; 18.05 Provocare» naturii 
(doc.); 19.10 "asa de nebuni (s;; 20,00 
Un joc pentru o mare ofertă /f.a.>; 21,40 
Oameni Ia treabă (f.a.): 23.00 Dragoste 
adevărată (f.a.j; 0,30 Serial erotic; 1,30 
Videotext.
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Fără îndoială, capul l 
de afiș al etapei a 11-a , 
din Divizia A de azi 1 
este partida Dinamo ( 
— Steaua. De ani de i 
zile, meciurile dintre J 
aceste două cunoscute | 
formații, indiferent de 
forma în care se află j 
și tocul în clasament, 1 
sunt considerate ade- ț 
vărate derby. De aceas- i 
tă dată, at&t Steaua cât ’ 
și Dinamo nu se află 
între primele trei Io 
cnri in clasament. Mi
litarii au coborât pe

De la Comisia
Handbal masculin

AZI, E1APA
În divizia a
locul cinci (au un joc 
mai puțin, cu Univ. 
Craiova), iar Dinamo 
a urcat, din a doua ju
mătate a clasamentu- 

ț lui, pe locul 7. Dar așa 
i 
ll I 
1 I
1 l 
y •

t

l
i
I
i

Siderurgica Hd. — 
Metalul Copșa M. 

35-33 (19-24)
Disputată în cadrul etapei a 4-a a Di

viziei A, seria Vest, la handbal masculin, 
întâlnirea dintre cele două formații a fost 
viu disputată. în prima repriză, oaspeții 
au dominat mai mult și, drept urmare, la 
pauză conduceau cu 5 goluri diferență. în 
partea a doua a partidei, hunedorenil au 
intrat mult mai deciși pe terenul de joc 
și au jucat cu mult mai multă dăruire. 
Așa se face că în final au obținut o vic
torie muncită, dar pe deplin meritată.

SIDERURGICA HUNEDOARA (antre
nor Constantin Logofătu): Codreanu, Dră- 
gol, Crainic (cu 2 goluri marcate), Rotar 
8 g, Rada 7 g, Rusu 12 g, Radu 2 g, A- 
ciobăniței 4 g. Păun, Ivanciuc, Butoi, 
Molnar.

Sâmbătă, ÎS octombrie a.c., handbaliștii 
hunedoreni se vor deplasa la Oradea, un
de vor întâlni formația Constructorul O- 
radea. Le dorim mult succes!

VIOREL NICULA

Campionatului 
Județean

Comisia Campionatului Județean în șe
dința din 9 octombrie 1997, analizând ac
tele de indisciplină a unor jucători și 
membri din secțiile de fotbal manifestate 
la jocurile de fotbal din data de 5 oc
tombrie a luat următoarele măsuri disci
plinare:

> cum remarcam la înce
put, mec ul se anunță . 
a fi foarte disputat Ă 
și chiar Stoichiță re- j 
marca că va fi un meci ) 
„care pe care", echili
brat, deschis oricărui 

j rezultat, așa cum îi stă 
1 bine la un derby.
.' Considerăm că al doi- 
l le» meci „tare“ se va 
ț desfășura la Craiova, 
i între Universitatea și 
J O țe 1 u 1 Galați. în 
) schimb. Rapid (cu Jiul) 
l și F.C. Argeș (cu „U" 

Cluj) au sarcini ușoa-
1 re, in fața a două for- 
l mâții ce se află într-o 
- situație precară. în Giu- 

lești e posibil să se în
registreze scorul eta
pei. lată și programul 
celorlalte întâlniri de 
azi: Foresta — F.C. Na
țional; F.C.M. Bacău — 
C.S.M. Reșița; Farul — 
Ceahlăul; Petrolul — . 
Sportul Studențesc; F.C. > 
Chindia — Gl. Bistri- ț 
V» iSABIN CERBI) '

t
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Rezultate bune ale 
boxerilor hunedoreni

La recentele Campionate Naționale de 
box la tineret care au avut loc în perioada 
6—12 octombrie la lași, trei pugiliști de 
la Clubul Siderurgica Hunedoara au ob
ținut rezultate frumoase: Dorin Vaida, 
categ. 57 kg, și Constantin Roșea, categ. 
91 kg, au obținut medaliile de bronz șt 
locurile trei, iar Claudiu Moldovan (ctg. 
48 kg) s-a clasat pe locul 4. Rezultate bu
ne datorate și conducerii clubului, an
trenorului Cezar Corduneanu și instructo
rului sportiv, Ștefan Birleanu (prof. Mir
cea Strbu)

ARBITRII ȘI OBSERVATORII 
ETAPA DIN 19 OCTOMBRIE, DIVIZIA D I 

. FJC. PAROȘENI VULCAN — CONSTR. IIUNE- F 
I DO ARA. arbitri: Adrian Costea, Silviu Medrea, *

* Mircea Brândușa; obs. Doru Toma. ț
* METALUL CRIȘCIOR — VICTORIA CALAN : | 
ț Ionel Oârstea, Daniel Dudaș, Ioan Filipoiu; Mircea »
♦ Sârbu L
« MIN. ANINOASA — CASINO ILIA: Beniamin I 
I Popescu, Vasile Pintilei, Ioan Clinei; Petru Spărios. |
• MIN. LIVEZENI — C.F.R. MARM. ' “
I Claudiu Suciu,. Ioan Lavu, Liviu Precupaș; Vasile
I Nemeș.

■ MIN. TELIUC

SIMERIA : •
i*

____ ______  — A.S.A. AURUL BRAD: Adrian l
■f Radu, Andrei Csiki, Marian Lucaci; Lazăr Kelemen. î 
« F.C. DACIA ORAȘTIE — MIN. BĂRBĂTENI : j 
J loan Mândru, Daniel Ilincea, Cornel Pop; Achim * 

I Nechif. ț
RETEZATUL HAȚEG — MIN- GHELARI: Ionel i

* Adam, Daniel Tirt, Răzvan Avram; Gyusi Varhonic.

{ ... _________ ___________
țdărelu, D. David, D. Stanca; obs. I. Simion. GLO- I
♦ RIA GEOAGIU — FORESTA ORAȘTIE: V. Gavri-1 
|lă, S. Barbă. N. Albulescu; N. Sebeș. MIN. II GHE- *......... .......... — .. . ,— „ ----- .

I♦I♦ 
I♦

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
CIF AL. BRAD — FOTBAL ST. DEVA: N. Pân- I

f LARI — UNIREA VEȚEL: D. Haidiner, E. Magyari, 
4 A. Tibichi; D. Târșa. AVÂNTUL ZDRAPȚI — GLO- 
| RIA BRETEA R.: A. Torok, I. Pană, Gherghel ; 
IS. Bogdan. V1CT. DOBRA — SANTOS BOZ: M. 
| Coste, E. Kovacs, G. Danciu; M. Dima.

ANUL IX • NR, 19.°'

Pentru lovirea intenționată a adversa
rului și comentarii repetate la deciziile 
arbitrilor au fost suspendați din activita
tea competițională jucătorii:

— LADO ROBERT — CIF ALIMAN 
BRAD, STANCULESCU PAUL — AS 
SANTOS BOZ, PĂTRUNJEL ALIN, de 
la MINERUL II GHELARI, câte două 
etape:

— ACHIM OVIDIU de la AS GLORIA 
GEOAGIU, pentru lovirea intenționată cu 
piciorul a arbitrului DURLESCU CLAU
DIU, a fost suspendat din activitatea 
competițională pe 6 etape. Jucătorii sus
pendați din activitatea competițională au 
fost și amendați tn raport cu faptele co
mise.

Pentru neaslgurarea asistenței medica
le la jocul de juniori de către MINERUL 
ANINOASA la jocul cu ASA AURUL 
BRAD din 5 octombrie, rezultatul meciu
lui s-a omologat cu 3—0 în favoarea e- 
chipei AURUL BRAD, iar conducerea 
MINERULUI ANINOASA a fost sancțio
nată cu BLAM.

Conducerea secției de fotbal AS RETE
ZATUL din Hațeg se convoacă la ședința 
Comisiei Campionatului Județean, joi. i6 
octombrie 1997, ora 17. pentru analiza jo
cului disputat în data de 5 octombrie cu 
MINERUL TELIUC și actuala configu
rație a echipei în clasament.

DE LA SUBCOMISIA
DE DISCIPLINA ARBITRI

Arbitrii Ghcorghe Avram și Emilian 
Gheorghe — Petroșani se suspendă 5 și 
2 etape pentru interpretarea eronată a 
regulilor de joc la meciul Constr. Huned. 
— Victoria Călan. Arbitrul Florin Bo- 
bâlcă — Hunedoara, se suspendă 2 etape 
pentru neprezentare Ia jocul de juniori 
Constr. Hunedoara — Victoria Călan.

• _____ * — e — • — a —— • mi * — • • a^ • • -

I 1

< DIVIZIA O
Ik Juniori

REZULTATELE ETAPEI A IX-A, din 12 octom- | 
I brie : Mjn. Ghelari — Construct. Hunedoara 0—0 ; . 
‘ Victoria Călan — CS.M. Paroșeni-Vulcan 0—3: Ca- I 
I sino Ilia — Metalul Crișcior 2—0; C.F.R. Marmosim J 
I Simeria — Mm. Anmoasa 3—1: A.S.A. Aurul Brad — ■ 
J Min. Livezeni 8—1; Min. Bărbăteni — Min. Teliuc I 
I 1—0; Retezatul Hațeg — Dacia Orăștie 2—6.
' CLASAMENTUL I

1. Dacia Orăștie 9 7 2 0 40— *J 23
2. A.S.A. Aurul Brad 9 6 1 2 30— 8 19
3. C.S.M. Paroș. Vulcan 9 5 3 1 46—11 18
4. Minerul Ghelari 9 5 1 3 16—16 16
5. Minerul Aninoasa 9 5 0 4 26—16 15
6. Minerul Bărbăteni 9 4 3 2 22-15 15
7. C.F.R. Marm. Simeria 9 4 3 2 20—13 15
8. Constr. Hunedoara 9 4 2 3 20—18 11
9. Victoria Călan 9 3 1 5 20—19 10

10. Metalul Crișcior 9 3 0 6 17—25 9
11. Minerul Livezeni 9 2 3 4 15—29 9
12. Minerul Teliuc 9 2 0 7 22—32 6
13. Casino Ilia 9 2 0 7 9—53 C
14. Retezatul Ilațcg 9 1 1 7 13—52 4

ETAPA VIITOARE — a X-a C.S.M. Paroșeni-
I Vulcan — Constr. Hunedoara; Metalul Crișcior — ’ 

Victoria Călan; Min. Aninoasa — Casino Ilia; Mln. i
I Livezeni — C.F.R. Marmosim Simeria; Min. Teliuc I

— A.S.A. Aurul Brad; Dacia Orăștie — Min. Bărbă- > 
‘ tenl; Retezatul Hațeg — Min. Ghelari.
I _ •
* a mmm a • — f mmm t -mm a mm. -saa^ a * — a a a a^a

'clasamentele f
■ WM «■■■■■ 11 
inale]

i
■ ale calificării din 11
11 preliminariile 1

11
1 CM ’98
1It GRUPA I 1
II DANEMARCA 8 5 2 1 14— 8 171

2. Croația 8 4 3 1 17—12 15 IJ 3. Grecia 8 4 2 2 11— 4 14
Bosnia 8 3 0 S 9—14 9!J5. Slovenia 8 0 1 1 5—20 ‘1

1 GRUPA A II-A 1
ANGLIA 8 6 1 1 15— 2 191

I2. Italia 8 3 3 8 11— 1 If 1
Polonia 8 3 1 4 10—12 1011I4. Georgia 8 3 1 4 7— » io|

r Moldova 8 0 0 8 2—31 1
1 GRUPA A ni-A - II

II1- NORVEGIA 8 6 2 0 21— 2 201
II2* Ungaria 8 3 3 2 10— 8 12?
|3‘ Finianda 8 3 2 3 11—12 11
II4 Elveția 8 3 1 4 11—12 10
II5. Azerbaidjan 8 1 0 1 3—22 3I
II GRUPA A IV-A 1
I1* AUSTRIA 10 8 1 1 17— 4 25
I2 SCOȚIA 10 7 2 l 15— 3 23
•3. Suedia 10 7 0 3 16— 9 21

1 Letonia 10 3 l 8 10—14 10
5. Estonia 10 1 1 8 4—18 f|| S. Belarus 10 1 l 8 5—21 4

1 GRUPA A V-A

h BULGARIA 8 6 0 2 18— » 18
ii2- Rusia 8 3 2 1 19— 5 K 1
•3. Israel 8 4 1 3 9— 7 13 J
I4- Cipru 8 3 1 4 10—15 10

1 Luxemburg 8 0 0 4 2—22
1 u GRUPA A VI-A

1. SPANIA 10 8 2 0 26— 6 26'
II2. Iugoslavia 10 7 2 1 29— 7 23 1
I3* Cehia 10 3 1 4 16— 7 16 1
™4. Slovacia 10 5 1 4 18—11 16 J
I5* Feroe 10 2 0 8 11)^—31 6

1 Malta 10 0 0 10 2—31
1
ii GRUPA A VII-A

H

OLANDA 8 6 1 1 26— 4 19
II2. Belgia 8 6 0 2 20—11 18
I3* Turcia 8 4 2 2 21— 9 14
«4. Țara Galilor 8 2 1 5 20—21 7
|5. San Marino 8 0 0 8 0—42 0

| GRUPA A VIll-A

I1 ROMÂNIA 10 9 1 0 37— 4 281

12* Irlanda 10 3 3 2 22— 8 18|
S3* Lituania 10 5 2 3 11— 8 Iî|
I4* Macedonia 10 4 1 5 22—18 13.

5. islanda 10 2 3 5 11—16
8 Liechtenstein 10 0 0 10 3—52 II

GRUPA A IX-A 1
II *• GERMANIA 10 6 4 0 23— 9 221I*: Ucraina 10 6 2 2 10— 6 20 J
|3. Portugalia 10 5 4 1 12— 4 19
!4 Armenia 10 1 5 4 8—17

Irlanda de Nord 10 1 4 5 6—10 7
6 Albania 10 1 1 8 7—20

1 MECIURILE DE BARAJ
1
11 După cum se știe, cu excepția Scoției, echipele

clasate pe locul 2 vor susține meciuri tur-retur de
barai pentru calificarea la C.M. •98 din Franța. lată
programul acestor partide. după tragerea la sorti
de luni. 13 octombrie:

CROAȚIA -- UCRAINA » RUSIA — ITALIA ;
■ IRLANDA — BELGIA; UNGARIA - IUGOSLA-
! VIA.
B Turul la 29 octombrie, retu rul la 15 noiembrie
|ae

w >*••«•••« • • • • •• •••••••••««••a
-r
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PROFIT
FĂRĂ IMPOZIT

Comisari ai Gărzii Fi
nanciare au constatat că 
la SC Alcom SRL Hune
doara era restantă calcu
larea impozitului pe pro
fit în sumă de 9 039 000 
de lei. Majorările de în
târziere se ridică la 
1 698 000 Iei.

De asemenea, firma a- 
vea restant de plată 
TVA-ul, în valoare de 
15 650 000 de lei. Pentru 
acesta s-au calculat ma
jorări de întârziere în su
mă de 11 116 000 de lei.

în total, la bugetul sta
tului, respectiva firmă tre
buie să verse 12 816 000 de 
lei.

LEGEA JOCURILOR 
DE NOROC

Legea 87 din 1994 stipu
lează și statutul activită
ții jocurilor de noroc. în 
acest sens, se precizează 
că activitatea acestora tre
buie impozitată cu o cotă 
adițională de 22 la sută.

Acest lucru nu s-a pe
trecut însă și la SC Lilia
cul SRL din Brad. S-a 
calculat că aici, în peri
oada ianuarie — august

Defăimarea
„Defăimarea este lucrul 

cei mai grozav; prin ea 
doi simt care nedreptă
țesc, iar unul este cel ne
dreptățit. intr-adevăr, cel 
care defăimează face o 
nedreptate, întrucât în
vinuiește pe ce) care 
nu-i de față • iar ce
lălalt săvârșește o nedrep
tate prin faptul că crede 
înainte de a cunoaște e- 
xact (cum stau lucrurile); 
iar cel care lipsește de la 
convorbire e nedreptățit de 
ei fiindcă de unu] e bâr 
fit, iar de celălalt e so
cotit că-i rău".

HERODOT 

a.c., venitul realizat» din 
jocurile de noroc a fost de 
835 000 de lei, pentru care 
nu s-a plătit impozit.

Amenda a fost de 
300 000 de lei, iar impozi
tul de 184 000 de lei a 
fost vărsat la bugetul sta
tului.

Garda Financiară contraatacă
MAJORĂRI

PESTE MAJORĂRI

Când s-a tras linie și 
s-a adunat, majorările de 
întârziere de la SC Iter- 
com SRL Hunedoara s-au 
situat la mai bine de 
33 000 000 de lei! De ce? 
în primul rând pentru 
faptul că nu a virat la 
bugetul statului impozitul 
pe profit în valoare de 
30 966 000 de lei.

Nici TVA-ul, în sumă 
de 61900 000 de lei nu a 
ajuns acolo unde trebuia.
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AMENDA 
ȘI MILIONUL

Exact 1 000 000 de lei 
au primit amendă cei de 
la SC Oriental Mariș SNG 
Hunedoara. De ce ? Pen
tru simplul fapt că în pe

rioada 27 septembrie — 
1 octombrie a.c., aici nu 
s-au întocmit la termen și 
conform cerințelor legale 
documentele primare de 
venituri realizate.

CALCULE ERONATE

în schimb, cei de la SC 
Iulio MP Serv SRL Brad 
și-au calculat eronat im
pozitul pe profit. în su
mă de 24 000 000 de lei!

Societatea a fost obliga
tă să-și plătească impo
zitul și a primit o amen
dă de 1 000 000 de lei.

PENALITĂȚI 
DE ÎNTÂRZIERE

Și cel de la SG Poster 
Braun România Import 
Export SRL Deva au fost 
controlați de comisari ai 
Gărzii Financiare. Aceș
tia au constatat că TVA-ul 
și impozitul pe salarii nu 
au fost calculate în ter
menul legal

Penalitățile de întâr
ziere pe care au trebuit 
să Ie verse la bugetul sta
tului au fost de 5,5 mi
lioane de lei.

APROAPE
SASE MILIOANE 

DE LEI

Cam aceleași treburi 
s-au constatat șl la SC 
Prod Serv Dan SRL din 
Deva. Și aici, majorările 
de întârziere privind cal
cularea impozitului pe 
profit au fost de 5,5 mi
lioane de lei.

De asemenea, TVA-ul 
nu a fost achitat Ia ter
men, calculându-se și aici 
majorări în valoare de 
304 000 lei. Suma totală 
care trebuie virată de fir
mă la bugetul statului 
este de aproape șase mi
lioane de Iei.

Capitolul III al Ordo
nanței privind regimul 
pașapoartelor în România 
cuprinde o seamă de sanc
țiuni. încă de Ia început 
se precizează că încălca
rea dispozițiilor ordonan
ței atrage, după caz, răs
punderea civilă, materia
lă, disciplinară, contra
vențională sau penală.

Constituie contravenții 
următoarele fapte: nepre- 
darea de către titular a 
pașaportului diplomatic 
sau de serviciu în terme
nul și condițiile stabilite; 
nepredarea de către titu-

Regimul pașapoartelor 
în România (II)

Iar, unității emitente, a 
celui de al doilea pașa
port valabil, în termen de 
cinci zile lucrătoare de 
Ia încetarea situației care 
a determinat eliberarea a- 
cestuia; reținerea pașa
portului sau a altui docu
ment de călătorie de că
tre persoane neautorizate 
de lege, precum și darea 
drept gaj a acestuia. A- 
ceste contravenții se sanc
ționează cu amenzi între 
200 000 de lei și 500 000. 
lei.

Un alt grup de contra
venții se sancționează cu 
amenzi între 400 000 lei 
și 800 000 de lei. Ne refe
rim la pierderea, deterio
rarea sau distrugerea pa
șaportului. ori a altui do
cument de călătorie, din 
culpa titularului. Declara
rea în mod repetat în ter
men de cinci ani a pier-, 
derii, deteriorării sau dis
trugerii pașaportului sau 
a altui document de că
lătorie, din culpa titula
rului și efectuarea de mo
dificări sau adăugiri în 
pașaport ori alt docu
ment de călătorie, dacă 
fapta nu a fost săvârșită 
în altfel de condiții în
cât, potrivit legii, să con
stituie infracțiune se 
sancționează cu amendă 

între 700 OOo de Iei £ 
1500 000 de lei.

La capitolul „Dispozi
ții finale". Ordonanța pre
cizează că cetățenilor ro
mâni care și-au stabilit 
domiciliul în străinătate 
le este asigurat dreptul de 
a reveni oricând în țară, 
temporar sau definitiv. 
Iată și alte chestiuni de 
interes: • Cetățenii ro
mâni care și-au stabilit 
domiciliul în străinătate, 
precum și cei aflați tem
porar, pentru perioade mal 
mari de șase luni, se pot 
înregistra la misiunea di- £ 

plomatică sau oficiul con
sular al României din ța
ra de domiciliu ori reșe
dință. • Furtul pașapor
tului se declară în termen 
de 48 de ore la unitatea 
de poliție pe teritoriu] că
reia a fost constatat. • E- 
liberarea unui pașaport 
simplu în locul celui de
clarat, furat ori pierdut 
se face numai după ce 
titularul prezintă dovada 
publicării pierderii- ori fur- 
tului în Monitorul Oficial 
al României. • în cazul 
declarării în mod repetat, 
în termen de cinci ani, a 
furtului sau pierderii pa
șaportului, termenul . de 
soluționare a cererii de e- 
liberare a unui nou docu
ment poate fi prelungit 
până la confirmarea celor 
declarate, dar nu mal 
mult de șase luni. • Ce
tățenii români aflați în 
străinătate vor declara 
furtul pașaportului la au
toritățile de politie com
petente. iar pierderea a- 
cestuia la misiunea diplo
maticii sau la oficiul con
sular român.

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU

t

Hoții au fost 
identificați

depistat în aceeași zi de 
către lucrători ai Poli
ției orașului Hațeg.

Poliția Municipiului 
Hunedoara a identificat 
pe cei care au furat au
toturismul lui Gheorghe 
Crișan, din colonia Brazi- 
Rîu de Mori.

Autoturismul a fost 
pistat în apropierea 
nej cariere de nisip 
Hășdat. în mașină,
lițiștii i-au identificat pe 
Vasilică Laurean 
de 21 
Silviu 
Ambii 
doara,
locuiau fără 
le la Hășdat.

S-a stabilit că cei doi, 
împreună cu Daniel Ci- 
lian. de 22 de ani, din 
Brazi, fost condamnat, 
au furat autoturismul, 
pe care I-a condus 
lian, deși nu avea

Violatorul 
din Vața de Jos

de scandal, mai ales că 
era și în stare de ebrie
tate.

Pentru că a fost refu
zat de gardianul public 
Roman Nicolae, aflat în

nr. 7 din Vulcan a ră
mas fără cablu de ali
mentare. Acest lucru, 
întrucât doi indivizi din 
oraș l-au furat. El se 
numesc Cristian Vaș și

de-
u- 

din 
po-

de ani și 
Lup,
sunt 
fără

Pop, 
Daniel 

de 19 ani.
din Hune- 
ocupație și 
forme lega-

La Brad, polițiștii 
cercetează pe Marcel Mi- 
heț, de 28 de 
localitate, zidar 
Construct SRL

Aflat el prin 
rea comunei Vața de Jos 
într-un lan de porumb 
a încercat să violeze o 
tânără de 18 ani din lo
calitate.

A reușit doar să ajun
gă în arestul poliției.

11

ani, din 
la SG 

Deva.
apropie-

Agresorul

Florin Gheorghiu 
doar 17 ani, i 
Călan, iar o 
stabilă nu și-a 
că. A găsit el 
tr-o seară ceva

are 
din

Aflăm de la Politie»

Alexandru Varga, Ionel 
Băicoană și Zoltan Fo- 
dor. Toți sunt recidiviști 
și nu au loc de muncă.

Ei au escaladat gardul 
Secției de stâlpi hidrau
lici din Vulcan, de unde 
au furat cupru în va
loare de 27 000 000 
lei.

Tragedie pe DN 7

de

Din accident 
tat decesul lui 
rănirea ușoară 
patru pasageri
două autoturisme.

a rezul- 
Daniel șl 
a altor 
din cele

Maria a plecat 
la piață

post la primăria orașu
lui, să folosească telefo
nul, Florin l-a agresat 
și i-a rupt uniforma, du
pă care a dispărut 
la locul faptei. A 
însă Identificat șl pre
zentat parchetului cu pro
punere de arestare.

de 
fost

Paul Sebeș. Primul
18 ani, iar cel de-al 
lea 38 de ani.

Valoarea cablului
care cei doi l-au furat 
a fost de circa 10 000 000 
de lei.

are 
doî-

20 
la 

Ora-

pe

Hoții la cupru I
Macaraua fără 

cablu de alimentare
este

i ocupație 
găsit tn- 
însă în- 
sămânță

0 macara aflată îri 
curtea Școlii generaleCel de-al treilea a

Rămânem tot Ia Vul
can unde poliția cerce
tează alți trei hoți. De da
ta aceasta este vorba de 
cupru. Hoții se numeso

Daniel Jucu avea 
de ani și era student 
conservatorul din 
dea. Spunem avea întru
cât, în urma 
gedii care s-a 
pe DN7, în 
Mintia, Daniel 
dut viața.

Mal exact, în timp ce 
el circula corect prin 
acea zonă, un alt auto
turism, datorită explo
zie! unui cauciuc, a In
trat pe contra sens, lo
vind mașina în care că
lătorea tânărul.

Maria 
Diosig, 
are 27 

fără forme le- 
orașul Vulcan.

unei tra- 
petrecut 

localitatea 
și-a pier-

De loc, 
este din 
Bihor. Ea 
și locuia 
gale în 
Și a plecat ea într-o zi 
Ia piață. Profitând de 
neatenția unui vânzător 
de la punctul de desfa
cere al SG „Andaluzia" 
Eomexim SRL 
șani, a sustras 
valoare de 
100 000 de lei.

De remarcat
avea

Varga 
județul 
de ani

Petro- 
haine fti 

aproape

că Maria 
antecedente penale.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.P.J. nUNEDOARA'
I
I
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privind a- 

locuinței,
Precizările 

pliegrea. legii
! apărute, cu un timp in 
turmă în ziarul 
gji trezit reacții din par- 
fca multor locuitori ai 
Devei. Cei mai revoltați 
sunt posesorii de anima
te domestice, pentru care 
RAGCL ’ '
pretinde taxe 
consumurile 
Pentru foarte 
soane singure 
tația unui animal de a- 
partament constituie o 
greutate, iar aceste taxe 
absurde le duce la dis
perare. Cum șă suporte

nostru.

anunță că va. 
în plus la 

colective, 
multe per
și alimen-

treacă în rândul consu- 
matorilor-locatari. Și chiar 
să plătească mult mai 
mult decât oamenii. Dacă 
unei persoane lunar i se 
va cere pentru apă caldă 
între 15—21 de mii lei, 
unei pisici îi revin 50 de 
mii lei ? De ce ? In ra
port cu oamenii suntem 
mult mai wiici. Or, după 
aceste taxe ar rezulta că 
avem dimensiunile unui 
elefant. Și-apoi noi, pi
sicile, ne curățăm sin
gure blana și vai de mâi
nile celui care ar în
drăzni să ne facă baie I 
Dar și în cazul celor ca-

SCRISOARE DE LA UN PISOI

aceste cheltuieli, cum 
să renunțe la apropierea 
unei ființe foarte atașa
te de. stăpânul ei, poate 
singura lui mângâiere ?

Dna M., posesoare a 
două pisici, avea lacrimi 
în ochi vorbind despre 
valoarea exagerată a a- 
cestor taxe. Este singură 
și pisicile sunt o mare 
bucurie în fiecare 
când revine acasă, 
facă acum ? Să le 
ce în drum, să le 
pentru că nu are 
bani ? Dar ce să facă cei 
care au mai multe pi
sici ?

Dintre mesajele primi
te, unul ne-a reținut a- 
tenția atât prin motiva
țiile aduse cât și prin u- 
morul pe care-l degajă.

„Când i-am auzit pe 
stăpânii mei că trebuie 
să plătească și pentru 
mine consumuri de apă 
am crezut că glumesc. 
Doar când am auzit la 
televizor că pentru cei 
care au câini și pisici 
RAGCL pretinde între 
50 șl SO de mii de lei pe 

am înțeles că e 
de altceva decât 

glumă. Sau poate 
o glumă proastă.

seară 
Ce să 
arun- 
ucidă 
destui

1 lună, 
vorba 
de o 
cil e 
pentru că n-am aflat să 
fie vreo lege care să im
pună ca animalele să

re acceptă acest supliciu, 
este absurd să crezi că 
se consumă atâta apă 
caldă, chiar de-ar fi să 
li se facă baie de trei 
ori pe zi.

Și așa începusem să 
mă simt rău auzindu-mi 
stăpânii lamentându-se 
mereu că-i tot mai scum
pă carnea, că mănânc 
prea mult șl intr-o zi o 
să le pap șl urechile. 
Ce se va întâmpla acum 
cu mine ? Dar mai ales 
cu confrații mei, 
stau tot timpul în 
Eu cel puțin sunt 
nuit 
mult și să vin la 
pâni doar ca să mănânc 
și să mal trag un pul de 
somn în siguranță, fără 
teama de a fi atacat de 
veșnicii noștri dușmani, 
câinii. Dar apropo de a- 
ceastă vrăjmășie, cred că 
ar trebui s-o lăsăm la o 
parte și să protestăm îm
preună împotriva aces
tor măsuri. Protestele 
se poartă și de obicei 
protestatarilor li se face 
pe voie. Ce-ar fi deci să 
ne arătăm ți noi ghea
rele și colții ? Aș vrea 
să-și spună și alții cu. 
vântul, ca de la pisoi... 
la PISOI ?" Scrisoarea 
este semnată „UN PISOI 
NELINIȘTIT". Fără co- 
mentorii!

să hoinăresc

care 
casă? 
obiș- 
mal 
stă-
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văzută de GARABET IBRĂILEANU
O „Femeilor nu le place să fie tratate ca niște 

sanctuare, cu genoflexiuni și cădelnițări, chiar când 
tămâia e de cea mai bună calitate".

0 „Ați observat că în amor, pentru femei sub- 
țietatea intelectuală, finețea nervoasă sunt indife
rente, chiar neprețuite, dacă nu disprețuite ?“.

0 „Când o femeie îți dă în sfârșit fericirea, nu-i 
așa că privești cu atâta simpatie lumea întreagă, în

cât îți devine simpatică chiar și femeia pe care ai 
părăsit-o și pe care n*o puteai suferi ?“.

0 „Corpul unei femei tinere — elasticitatea lui, 
rotunjimile calde, finețea și luminozitatea epidermei 
— este realizarea formală și structurală cea mai de
săvârșită a materiei vii, este miracolul suprem înfăp’ 
tuit de natură după miliarde de dibuiri și încercări 
neizbutite, este termenul ultim al evoluției cosmice".

0 „Pentru o femeie, toți bărbații sunt bărbați, 
afară de acela pe care nu-1 mai iubește".

0 „Nimic mai nivelator decât prezența femeii 
iubite cu pasiune. De obicei, ea dă inteligență pros
tului și tâmpește pe cel inteligent".

Selecție de ILIE LEAIIU

I

(QmiLnțai'i
Prețurile care au săltat 

rând pe rând la toate bu
nurile de consum, la ener
gia electrică și termică, la 
apă și la tot felul de ser
vicii ne obligă la a ne chi
vernisi cu atenție fiecare 
bănuț câștigat cu efort.

In cea mai mare parte, 
femeile sunt cele care fao 
piața, fiind deci primele 
care cunoso barometrul 
prețurilor, care din păcate 
dacă nu urcă se menține- 
ridicat.

Tot ele fac curățenie, 
spală, calcă, gătesc, pregă
tesc cămările iernii. Gu. e- 
forturi mari, sau cu cos
turi asemenea. Cum afirma 
zilele trecute o gospodină, 
„a rămas de domeniul tre
cutului vremea când ne 
aprovizionam cu cantități 
mari de legume și zarzava
turi pentru iarnă, când în
chideam în borcane aro
mele cât mai multor fruc
te de tot felul, când pre
param diferite ghiveciuri și 
zacuscă. Acum ne limităm 
la puțin cantitativ, că sor
timental nici nu mai in
tră în discuție".

Neajunsurile ne fac să 
renunțăm la multe alte 
practici comode și utile. 
Spre a economisi kilowați, 
folosim aspiratorul mult

mai rar. Se recurge mai des 
la mătură și la curățatul 
covoarelor pe bară. Spăla
tul rufelor se mai face și 
manual, punând în funcție 
mașina de spălat doar la 
lenjerie și prosoape, iar de 
călcat se calcă doar ce-i 
neapărat necesar.

La ce s-ar mai putea 
renunța ? Mintea iscodi
toare și ascuțită a femei
lor găsește întotdeauna 
alte și alte mijloace. Nu
meroase femei se mulțu
mesc cu câte un perma
nent anual, renunțând la 
obișnuitul lor coafat, lu
nar sau săptămânal, dar 
și la manichiură, pedichiu
ră, tratamente cosmetice, 
descurcându-se singure la 
capitolul „înfrumusețare".

Desigur, reflecțiile aces
tea nu sunt general vala
bile. Sunt și persoane ca
re nu renunță la nimic șl 
mai ales la modă, frumu
sețe, la alte plăceri pen
tru că le dă mâna.

Gelor mai multe le-a 
rămas însă speranța. In 
rest, sănătate să fie. Vor 
veni poate și zile mai bu
ne, când câștigul ne va 
ajunge chiar și pentru 
micile capricii.

VALI ARDELEANU

de
• Am primit de la dna 

G., o cititoare fidelă a zia
rului nostru, o rețetă de 
vin de măceșe. Pentru 
prepararea ei avem nevoie 
de 1/2 kg măceșe uscate 
și pisate sau 1 kg (poate 
fi și mai mult) de măceșe 
proaspete. în 12 litri de 
apă călduță se dizolvă 
2 1/2 kg zahăr și se pune 
siropul peste măceșe. Se 
adaugă o lămâie tăiată șl 
drojdie (cât o nucă) dizol
vată. Damigeana se miș
că zilnic, timp de 3 săp
tămâni, când vinul e gata 
și se poate trage de pe 
măceșe.

măee.Le. r
• Altă rețetă presupu

ne 2 kg măceșe brumate 
peste care. într-un borcan, 
turnăm un sirop călduț 
din 2 kg zahăr și 5 I apă. 
Borcanul se acoperă și se 
lasă la fermentat 20—30 
de zile. Se strecoară în
tr-o damigeana, închisă 
ermetic și pusă la rece. 
După depunerea drojdiei, 
cu un furtun se pritocește 
(se trage în sticle), fără să 
se tulbure; se astupă cu 
dopuri opărite. Din măce
șele rămase se mai poate 
prepara o tranșă de vin 
cu aceleași cantități șl In 
aceleași condiții.

Uod iiitia
E toamnă
Și frunze «ad pe-alei 
și in mine
Florile toamnei mă fac 
să simt că mor puțin 
Iar ia capătul drumului 
nimic nu mai e.
Visele se năruie 
asemeni unui castel de nisip 
Nici chiar lumina 
nu mai ajunge până la mine 
Iar timpul curge ireversibil 
și rece.

ELENA MONDA

Un baby în familie
Probabil bărbații nu 

vor fi nicicând în stare 
să înțeleagă dorința unei 
femei de a fi Mamă, in- 

’ diferent de vârstă, stare
• socială, bani sau alte im- 
, pedimente care ar sta

„contra" dorinței femeii 
de a da naștere unui co- 

' pil. Și cred că o femeie
• ce-și dorește un copil la 

o vârstă când bărbații se 
simt jenați că au copii 
mari și soție însărcinată,

' această soție și viitoare 
■ Mamă va fi înțeleasă doar 

de o altă femele... Spun 
, acestea pentru că, pe cât 

de supărat și „contra" naț- 
' terii unul copil este soțul 
' prietenei mele, pe atât de
> bucuroase am fost noi, 
, prietenele ei și mai ules

fetița ei care își dorește 
' un baby în familie. Noi 
’ toate am fost de la bun 
i început „pro*.
> Bucuria este cu atât mai
> mare cu cât primul copil 
, vine la vremea tinereții,

când nu știi prea multe, 
când ți-e teamă și îți 
pierzi ușor răbdarea și 
nu știi să te bucuri de

fiecare clipă în brațe cu 
puiul mic. Dar când ma
ternitatea este trăită du
pă vârsta de 30 ani, to
tul este altfel, pentru că 
nu mai ești nici tu o tâ
nără neștiutoare ci deja 
o mamă experimentată, 
cu o domnișoară alături, 
și chiar domnișoarei îi va 
fi utilă această nouă ma
ternitate.

E supărat acum tăticul 
și vreau să-l văd cum va 
fi când iți va ține copi
lașul tn brațe... Oare va 
înțelege el atunci bucu
ria noastră? Sper și mă 
rog pentru această fami
lie șl pentru baby.

INA DELEANU

W
...................................................................
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Ecouri (h demult, 
adevăruri de astazi

De op* ani de zile dăm 
alarma, ne plângem, în
demnăm la muncă pentru 
refacerea moralei și pen
tru consolidare, totuși zil
nic înregistrăm regres, 
distrugeri și tot mai mare 
criză morală. Toți cei 
chemați se fac că se face, 
se drege și dăm înainte, 
pe când, de fapt, efectele 
dovedesc contrariul. Și 
pe nimeni nu interesează. 
Ne-a cuprins o boală de 
care nu ne putem dezbă
ra boaia politicianismu
lui, ce bântuie in toate 
straiele noastre sociale, 
O găsim la crâșma satu
lui. șade ia catedra das
călului, încadrează cru
cea altarului, se incuibă 
In societățile culturale, ne 
infestează cântarea și cu 
deosebire viciază admi
nistrația, justiția și arma
ta. Toți trăiesc și vor să 
trăiască din și pe urma 
acestui flagel neaducător 
de nici un bine, și frână 
a oricărei munci construc
tive. Fiecare își caută fe
ricirea pe acest drum, iar 
munca, dacă mai e pe un
deva, e luată în râs și în 
bătaie de joc și nu este 
nimeni să o aprecieze. Ca 
să nu zic s-o remunereze.

Când au fost scrise vor
bele acestea, în care an 
ce a urmat Iui 1989 ? Pen" 
tru că se potrivesc ca o 
mănușă realităților de azi. 
Și totuși, au fost scrise cu 
peste 70 de ani în urmă. 
Ii aparțin părintelui pro
zelor si poet Victor Un
gur. Zlășteanul după su
pranumele pe care și l-a 
adăugat spre a se ști că 
e de-al nostru, liunedo- 
rean, urmaș al Corvinești- 
lor sau poate al Mărgine
nilor din vechime stătă
tori pe aceste meleaguri.

n u fost tipărite în pu- 
bu, a*ia „Administrația 
română” la Lugoj, la 1 au
gust 1926 și a ajuns la 
noi cei de azi grație emi
nentului om de cultură 
hunedorean. Victor Isac. 
Iar la semnatarul aces
tor rânduri, grație gestu
lui discret al doctorului 

Nicolae Mihai Rudeanu — 
colaborator al culegerii de 
articole, eseuri și poezii 
ale părintelui Victor Un
gur, din a cărui familie 
se trage.

De ce am pus sub ochii 
și în atenția cititorului din 
1997 al „Cuvântului liber" 
aceste gânduri ale părin
telui Victor Ungur ? Par
țial am spus-o, pentru că 
se potrivesc până aproa
pe de identificare reali
tăților de astăzi ale Ro
mâniei. Și încă dintr-un 
motiv.

Gândurile părintelui- 
profesor reflectau niște 
realități ale unei epoci 
de tranziție.

Transilvania alipită Ro
mâniei Mari prin actul 
sacru al Unirii de la I 
Decembrie 1918 (al cărui 
artizan se mărturisește a 
fi fost și părintele Victor 
Ungur) trăia atunci tran
ziția de la o autocrație 
ehezaro-eră iască bicefală 
către un stat național u- 
nitar român, regalist, ca 
formă de organizare sta
tală dar constituțional în 
bazele sale democratice. 
Și mai trăia Transilvania 
impactul cu o adminis
trație românească politi
cianistă și roasă de mor
bul corupției. Aceasta se 
adăuga la ceea ce popu
lația Transilvaniei cunoaș
te despre „calitățile" ad
ministrației imperiului 
ehezaro-crăiesc, în care 
inducea, dacă nu o stare 
de dezamăgire, una de 
expectativă.

S-a întâmplat cumva 
altfel după căderea în 
1989 a dictaturii -bice
fale și imediat a cele; co
muniste ?

Politicianismul, aș în
drăzni să spun propriu 
românului, a lăstărit și a 
înflorit într-un ritm ame
țitor încât abia acum, Ia 
aproape 8 ani de la Re
voluție, se întrevăd oa- 
recarj coagulări în func
ție de clarificările doc
trinare și de platformele 
politice. Asta la nivel ma
cro pentru că la nivel mi

cro nu am încetat să fa
cem politică nici la We- 
ceul public. Și dacă po
litica „făcută" la colț de 
stradă sau într-un fund de 
cârciumă ne-ar stimula 
inițiativa pentru munca 
temeinic făcută, n-ar fi 
nimic. Numai că gustul 
pentru „politica de târg" 
ne-a insinuat și disprețul 
pentru diferite moduri de 
a ne câștiga existența prin 
muncă. Ciudat. Inginerii, 
profesorii, doctorii — ca 
să nu mai vorbim de me
seriașii noștri de toate 
nuanțele, nu s-au sfiit să 
spele vase în restauran
tele Germaniei, ale Ita
liei, Franței sau Americii 
până ce au adunat un ban 
cu care să-și asigure hra
na zilnică și un acoperiș 
deasupra capului. în Ro
mânia anului 1997 nu ne-a 
cerut nimeni să ne de- 
profesionalizăm de o anu
mită meserie. Ni se cere 
doar ca, atunci când este 
nevoie, să ne-o însușim pe 
a doua, pe a câta este ne
voie pe piața muncii. Ur
măriți însă piața muncii, 
numai din județul nostru, 
veți vedea că numeric, dar 
și compozițional, cam a- 
ccleași locuri de muncă 
rămân mereu neocupate. 
Piața muncii are asemenea 
solicitări nu doar în tran
ziție. Fenomenul este or
ganic integrat economiei 
de piață.

Așa-i situația. Se spu- 
ne că moda și istoria se 
repetă. Iată că spusek 
din 1926 ale preotului-pro- 
fesor Victor Ungur-Zlătiș- 
tcanul se adeveresc si în 
1997. Ce-i de făcut ? Să-i 
lăsăm să facă politică pe 
politicienii „de meserie", 
să încercăm a le pătrun
de mai adânc în intenție 
și în suflete, iar la urne 
să-i taxăm în funcție de 
fapte. Iar noi să ne sufle
căm mânecile aducându- 
ne aminte că Dumnezeu 
a făcut lumea în 6 zile și 
numai în a șaptea s-a o- 
dihnit.

ION CIOCLEI

CÂND PERFORMANȚA 
CONTEAZĂ CU ADEVĂRAT...

Dumneavoastră sunteți genul de șofer care pretinde de Ia uleiul de 
motor înaltă performanță zi de zi. De ce? Pentru că asta contează 
cu adevărat pentru dvs... Iată de ce ar trebui să folosiți același ulei 
pe carg îl folosesc și mașinile de Formula 1

Tt xaco Havoline Formula 3 - Sponsorii Formulei 1 în Europa

în comparap cu uleiurile de calitate inferioară, Texaco Haval ine Formula 3 
menține motorul autoturismelor mai curat și cu mai puține depuneri. Astfel, 
un motor curat va însemna un grad redus de uzură și coroziune, piese cu o 
viață mai lungă, cccnomjg de combustibil și consum redus a'e ulei.

Havoline
■FORMULA

Pentru detalii despre gama completă 
ele motor de autoturism contectați-ne la : 
Fax : 01 42 09 916 DUCOIL S.R.L., Tel. : 
S.R.L.. Tel.: 068 311 852/Fax.: 068 311 852. 
Fax : 064 435 327.

de produse TEXACO pentru orice tip 
COMATCHIM S.A. Tel. 01 78 06 63G/ 
057 259 318 /Fax : 057 259 514. RETCO
S.C. STAR OIL S.R.L., Tel.: 064 438 027/

■
I MANAGER ARESTATa
I Poliția îl cercetează 
• în stare de arest pre- 
I ventiv pe managerul de 
’ la SC „Retezatul <• SA 
I Petroșani. Este vorba de 

Stelian Corobei, despre 
■ care s-a stabilit că a 
I pretins șl a primit bu- 
J nuri în valoare de cir- I ca 30 000 000 de lei de 
» la mai mulți angajați 
1 ori colaboratori ai socie- 
! tății.
I Bunurile au fost prî- 

mite în schimbul garan-
I' tării menținerii în func

ții a acestora, ori a al- w
W t 9 t 9 9 9

TEXACO
Motor Oils

tat mortal de către con- j 
ducătorul unui autove- ' 
hieul, care a părăsit io- | 
cui accidentului.

In urma activității I 
specifice desfășurate de • 
polițiștii hunedoreni, au- i 
torul accidentului a fost I 
identificat. El nu este I 
altul decât secretarul | 
primăriei comunei Bul - 
zeștii de Sus, Savu Tă' 
maciu. I

Pe numele acestuia | 
s-a emis mandat de ares

tare preventivă.

Rubrică realizată de ' 
VALENTIN NEAGț |

MM « MM • M» M» * MM • MM 9 M—

Flagrant
tor facilități ce decur
geau din calitatea sa de 
manager.

DL SECRETAR 
A FUGIT !

Nu cu multă vreme în 
urmă, aduceam Ia cunoș
tința cititorilor noștri 
că. într-o noapte, la Bul- 
zeștii de Sus. un pen
sionar de 46 de ani, pe 
nume Iosif Rîmboi, a 
fost surprins și acciden-

9 9 — • mmm # MM 9 e 999 f

Interpelare
Recent, senatorul hu

nedorean, dl Doru Gaița, 
a adresat, în cadrul u- 
nei ședințe a Parlamen
tului, primului ministru 
Victor Ciorbea, o scrisoa
re prin care se solicită E* 
xecutivnlui sprijinirea 
populației pentru a depăși 
momentul deosebit de di
ficil creat prin acumula
rea de datorii față de re
giile autonome de interes 
local, Romnaz, Renel și a- 
sociatiiie de locatari.

..‘'■starea serviciilor, se 
spune printre altele în tex
tul interpelării, poate con
duce la declanșarea unor 
situ^ii deosebite pe plan 
social. Prețul serviciilor 
este în creștere și va ge
nera noi restanțe, care se 

ț
vor adăuga celor existen
te. Aspectele sunt cunos
cute la nivel local, dar 
consiliile locale nu au ca
drul legal de a le soluțio
na fără intervenția Gu
vernului României. Exe
cutivul are competența 
ți obl gația să prevină a- 
ceste aspecte negative, iar 
ca un bun gospodar, a- 
cesta are obligația mo
rală să găsească soluții 
pentru rezolvarea urgen
tă a acestei disperate si
tuații în prag de iarnă".

Primului ministru — 
Victor Ciorbea, i s-a soli
citat de către senatorul 
hunedorean răspuns în 
scris.

CORNEL POENAR

Nu toți copiii au fe
ricirea să cunoască ce 
este dragostea părinteas ■ 
că, să fie acoperițl de 
fotografii de familie în 
care tatăl, alături de ma
mă, avându-i în spate 
pe bunici, zâmbesc sa- 
tisfăcuți la aniversarea 
copiilor, nepoților.

...Este duminică, este 
octombrie, este toamnă.

Binecuvântată parcă cu 
un soare cald, ziua de 
duminică. 12 octombrie, 

fost o zi specială la 
Casa de copii nr. 1 De
va. La ora 10,00, gla
surile fericite ale copii
lor trezesc în aerul di
mineții emoția și satis
facția unei bucurii ce 
se va împlini.

Cu sufletele animate 
de dorința de a oferi

I

Nevoia de dragoste
căldura unei prietenii 
sincere a unor frați mai 
mari sau posibili părinți 
de suflet în devenire — 
membrii Asociației AL
TER EGO, în cadrul în
tâlnirilor lunare cu co
piii de la cele două case 
de copii din Deva, au 
serbat duminică ziua ce
lor născuți în luna oc
tombrie, cu sprijinul 
material al SUPORTER 
CLUB PAGUIN, dom
nii Mazzetto Vittorio și 
Boscaro Gabriele, prin 
domnul Dumitru Tâl- 
vescu.

într-o atmosferă de 
sărbătoare, în sala can
tinei restaurant a Com
plexului hotelier „Dece- 
bal“ al SC APOLLO SA 
Deva, pus la dispoziție 
de o conducere, care ne 
dă dovada că mai sunt 

oameni cu suflet, dan
săm și cântăm „La mulți 
ani !« pentru Andreea, 
Aron, Suraș și Radu, ne
lipsind torturi și lumâ
nărele.

Sper că aceia care i*au 
adus pe lume să-și a- 
mintească că există ci
neva care, cu lacrimi în 
ochi și cu o rană imen
să în suflet, ar vrea ca 
ei să rostească cuvinte
le „mamă și tată" — dar 
cui? Putem să fim cu 
toții părinții acestor co
pii. Veniți cu noi, să le 
oferim o zi în care să 
simtă că sunt și el ai 
„cuiva".

Să-i Îmbrățișăm 1 Ei 
ne vor cuprinde gâtul 
și ne vor întreba: „tu 
mă Iubești pe mine ?*,

CARMEN MICU

i

ÎN ORICE

OCAZIE

PUBLICITATE

PRHI 

„CUVÂNTUL

UBER“

j.

.W.VAWAW.

*
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Festivitatea premierii unor sportivi campioni 
mondiali la gimnastică feminină și Ia box profesionist

(Urmare din pag. 1)

turi de „constelația de 
aur" a gimnasticii româ
nești, s-a aflat și boxe
rul profesionist, numărul 
unu al tuturor timpurilor 
din țara noastră, campio
nul mondial la catego
ria mijlocie, Mihai Leu. 
Au fost prezenți în sală 
numeroși invitați, conducă
tori de societăți comercia
le, patroni, agenți econo
mici, reprezentanți ai Pre
fecturii și Consiliului ju
dețean, sponsori, oameni 
iubitori și susținători ai 
sportului, ziariști din pre
sa scrisă și audiovizuală. 
La festivitate a luat parte 
dl. Sorin Stănescu. mi
nistru] tineretului și spor
tului.

Festivitatea a fost des
chisă de dl. Pompiliu 
Budulan, prefectul jude
țului Hunedoara, care în 
cuvinte calde a adresat 
felicitări sportivilor pre- 
miati pentru marile per
formanțe obținute în con
fruntările internaționale, 
reprezentând cu cinste ju

dețul Hunedoara, Româ
nia, înscriind noi pagini 
în istoria sportului ro
mânesc. constituind o a- 
devărată mândrie națio
nală. Nu au fost uitați 
nici artizanii victoriilor 
acestor minunați sportivi 
— antren jro și profeso
rii elevilor de la Liceul 
Sportiv din Leva. Expri
mând recunoștința și sti
ma pe care autoritățile 
județene ie poartă acestor 
sportivi d-^ frunte ai țării 
noastre, dl orefeet a adie- 
sat cuvinte de mulțu
mire și celor care spri
jină sportu - sponsorii, 
printre care Sucursala 
Băncii Conic, c.ale Româ
ne din Deva. Marmosim 
Simeria, ^aviur Oi ăștie, 
S.C. Macon S.C Casial, 
Energoconstrucția, Renel, 
S.C. DecebaJ S.A.. San- 
sere Sântandrei, Eurove- 
nus. Supermarket. Metro— 
Mobila.

în alocuțiunea sa, dl mi
nistru Sorin Stănescu a 
ținut să adreseze. din 
partea Guvernului, a Mi
nisterului Tineretului și

Sportului, călduroase fe
licitări campioanelor mon
diale, sportivelor care au 
cucerit și la recentul Cam
pionat Mondial din El
veția medalii strălucitoa
re de aur, argint și bronz, 
titluri de campioane la 
gimnastică feminină, ore- 
cum și marelui boxer pro
fesionist Mihai Leu Sub
liniind că iu ciuda unor 
greutăți ce se fae simțite 
în această perioadă a 
tranziției, sportivii. an
trenorii și profesorii s-au 
străduit să-și pregătească 
fără cusur e'evii, în con
diții de luptă aprigă, la 
aparate sau în ring, să se 
impună, să cucerească 
victorii de mare preț pen
tru prestigiul românesc, 
pentru România.

în numele sportivilor și 
al antrenorilor „prepara
tori" ai deosebitelor per
formanțe de nivel mon
dial. a vorbit prof. Oc
tavian Belu, antrenor e- 
merit. rememorând cu 
competența-] caracteristi
că succesele gimnasticii 
feminine și ale boxerului

profesionist Mihai Leu, 
a subliniat foarte plastic 
că, dacă „pe orice me
ridian al lumii când se 
pronunță gimnastică ro
mânească, se presupune 
urmarea firească... din 
Deva și S'gur, când se 
va spune box de calitate, 
se va vorb oespre Hu
nedoara" I idețul nostru, 
a spus vorbitorul are cu 
ce se mândri în sportul 
de mare oericrmanță, poa
te privi înainte cu spe
ranță, depășind greutățile 
existente prin pasiune și 
profesionalism.

în încheierea festivității, 
sportivilor le-au fost în
mânate de către prefec
tul județului premii în 
bani, cadouri și multe 
flori Din partea Minis
terului Tineretului și Spor
tului, dl ministru Sorin 
Stănescu a acordat 500 
de milioane de lei Li
ceului Sportiv din Deva, 
pentru efectuarea unor 
lucrări de modernizare și 
dotare a acestu; impor
tant centru de gimnasti
că feminină a țării.

BORMAȘINA 
BLACK«OECKLR 
KO 664
480 W. 13 own

550.000
(TVA inclus)

DEVA Str LIBERTĂȚII Bl. L4, parter, tel: 054 / 233.501

#NUTRIENTUL,.
Tel: O5Q-415.6Q5; 416182 ; 370.603; 370 572

VINDE PIN PRODUCȚIE PROPRIE
HPui ca li ta tea I

la prețul de <3 90D lei/kg +TVA
Greutate medie 1 1-1,3 kg I

•— *—■

* -cția de artă a Muzeu- 
Civilizației Dacice șî 

lîiinane Deva găzduiește 
ociombrie), 

vernisajul ex- 
piasticianului

azi, (15 
ora 17,00, 
poziției

VERNISAJ
IGOR PIACKA (Academia 
de Artă din Bratislava), 
organizată 
vean în 
Ambasada
Institutul
curești. (GB),

de muzeul 
colaborare 

Slovaciei 
Slovac din

de-
cu 
Și 

Bu-

♦
♦

i
*
i

♦1
♦ 
i

CONCURSUL CU PREMII:
CUVÂNTUL LIBER“-i

I
» I

I
I
î
1
I 
ț

2. De când apare ziarul „Cuvântul liber" Deva în * 
pagini? t

I

I *

I

♦
I » 
i 
4
I »Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 octombrie I 

la sediul redacției, iar premierea câștigătorului — |

99
*I♦
I♦
I♦I a♦i
♦ brie
l <______________ _________ _______
J exact la urmat^a-Me două întrebări:

1. Care este data apontiL-i primului număr al zia- ț 
I rului „Cuvântul liber" Dnra ?<
♦ »-pt
I♦I

Cu prilejul apariției, în dalta de 23 octombrie 1997, 
numărului 2000 al ziarului „Cu " îtul liber” Deva, 

redacția noastră organizează în perioada 23 septem- 
i — 17 octombrie a.c„ un ,r n—— s cu premii.
Cei care doresc să participe vor trebui să răspundă ?

TALON NR. 15

1.

Se acordă următoarele premii:i*I♦
l
I
1
* a.c„
* în 22 octombrie, cu prilejul festivității consacrate mo- •
* mentului aniversar.

Premiul
Premiul
Premiul

I — 300 000 lei
II — 200 000 lei
III — 100 000 lei

I
*

I
a

I
9

I

ASIROM S.A.
FILIALA PETROȘANI ,

Organizează licitație publică deschisă pen- J 
tru vânzarea autoturismului DACIA 13101 
Break, an fabricație 1990.

Licitația se organizează la sediul Filialei J 
ASIROM Petroșani, în ziua de 22 octombrie 
1997, ora 10, iar în caz că nu se va adju- 

| deca, se va repeta in fiecare zi de miercuri.
va începe de la

I
Adjudecarea licitației 

| valoarea de 6 100 000 lei.
Relații suplimentare la 

sau 542872.I
I 
I
I
I
I
I%
I
I
I
I
«

I
«

I

tel. 054—215246

S.C. COMBOR S.A. 
ORÂȘTIE

9,
3,

ora
nr.

nă, 
rea

sau

Organizează în data de 30. X. 1997, 
la sediul societății din strada Luncii, 
licitație pentru vânzarea activului

• Ferma zootehnică.
Licitația se va relua în fiecare săptămâ- 
in ziua de joi, ora 9, până la vânza- 

ac tivului.
Informații suplimentare la sediul societății 
la tel. 054—641640, 642350. (3331)

S.C CORATRANS S.A.
DEVA

SC Sh Oradea
Reprezentanța! fi

I
I
I
*

I
*

I
*

I
*

1
*

I
I
I
I

INSTALEAZĂ
if ' Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

la efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit închis
Sisteme decontrol al accesului prin cartele 
Sisteme de interfonie și videointerfonie 
Alarme auto
Geamuri lermoizoiatoare și secunzante

<3°
•7r

T?’

sb Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA si SUA.

4
1
1
î local. Cerințe: vârsta maximă 35 ani cu- t
j noștințe limba engleză, experiență în orga- f 
’ nizarea compartimentului vânzări, permis ca-* 
2 tegoria B. *

Se oferă condiții de lucru și salarizare*
, avantajoase. C.V. la tel/fax: 01 3227070/*
13227071. T* _ I

I *
4
I

a.ct» ♦
* i ★ ?* i * i

J

I 
♦

I*

oj’unarea * 
da’a de*

BEST ROMANIAN LEASING & CREDIT 
SRL.

Angajează director reprezentanță plan
I«
I
I
«

cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, nr. 118 
Angajează vopsitor auto, tinichigiu auto, 

instalator apâ-canal.
Condiții obligatorii: 

domiciliul stabil în Deva; 
vârsta maximă 45 
vechime minimă 
3 ani; 
cazier juridic ; 
caracterizare de 
muncă.

la ultimul I

a re-

ani; 
în această

9 
I 
«

I

loc de 
(3320)

I
I 
I

meserie I

I
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I

CURSUL VALUTAR
11 OCTOMBRIE

• 1 dolar SUA 7705 lei 1
• 1 marcă germană — 4400 lei 1
• 100 yeni japonezi — 6353 lei
• 1 liră sterlină — 12 '82 lei I
• 1 franc elvețian 5267 tei
• 1 franc francec — 1312 lei |
• 100 lire italiene — 449 lei ,

Cursurile incluse în această su la bază i
cătații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară Pr.-zenta listă 
nu Implică obligatîv tatea -ftîlizăriî cursurilor In 
tranzacții efective de schimb val.utar rî înregistrări. |

S.C. SUINPROD S.A. ORAȘTIE 
cu sediul in Orăștie, str. Luncii, nr. 1

convoacă
Adunarea Generală a Acționarilor, la data 
30. X. 1997, ora 11, la sediul societății. 
Ordinea de zi a Adunării Generale:
1. Modificarea statutului ca urmare 

gularizării capitalului social.
2. Diverse.
Informații suplimentare la sediul societă- 

sau la tei. 054—641640. (3330)

I 
I*
I

I
I

i

«
I«
I♦
| pentru posturile :

Laborant fizică
Paznic
Fochist (cu autorizație) 
Instalator
Muncitor policalificat.

GRUPUL ȘCO’ A D. „HOREA** 
DEVA

Tei. 622231
Anunță concurs în 21 octombrie

I

î.*

I

I*
I*
I
♦
♦
ț posturilor vacante de
127.X. 1997.
1 Lista posturilor și tematica- se
1 sulta la Direcția Sanitară Deva 'și
1 unitățile sanitare.

înscrieri se fac până în 17 octombrie

DIRECȚIA SANITARA
DEVA

Organizează concurs pentru 
asistent. în

♦

toate*
♦

oui con. 
b
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( VÂNZĂRI- 1 
ț CUMPĂRĂRI J
• Spray contra ejaculă

rii rapide, med -amente po
tența. frigiditate, afro ’isl- 
ace, 01-6376.73

• Vând cară, 
canalizare, gaz. 
la tel 627066,

• Vând garaj 
RKNEL Siineria, ] 
DM, negociat? 
660027. 18—22

'18-606134.
(OP) 

Deva, apă, 
Informații 

17—21.
(3232) 

j lângă 
preț 5000 
Telefon

(3333) 
central.

Iancu, 
(3107) 

CI, Fiat

co ti Siăn& i ride pe nd ent $

e Vând lemn de foc și 
cireș, abricht, cauciucuri 
Oltcit. Tel. 222023.

(3109)

• Vând apartament 3 
camere, hol central. îm
bunătățiri, Dorobanți, a- 
vantajos. Tel. 227811.

(3345)

una lună. Găsitorului re
compensă Sunați la tel. 
233633. (3305)

• Pierdut legitimație 
serviciu, pe numele Micu 
Sorin. O declar nulă.

(2515)

• YâVâ’

CUVÂNTUL LIBER
rw ww w w w w w W ww w w w w ■ wV

Ahmment la ziarul
zx

„CUVÂNTUL LIBER"

i OFERTE DE ' 
L SERVICII

schiWrF
0E LOCOINȚE

• Schimb garsonieră cu 
apartament 2 camere, plus 
diferență. Tel. 230719.

..CUVÂNTUL LIBER” este ziarul cel 
apropiat de dumneavoastră.

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

mai

mai

(3273)
• Vând malaxor cu 2 

cuve. 300 1. tip Slatina. 
Tel. 230461. (3317)

■ Vând casă, grădină, 
Orăștie, str. Plantelor, 59. 
Informații str. Gh. Doja, 
nr. 6.

(2637)
Vând VW și Lăstun, 

convenabil, Informa- 
Geoagiu-Sat. telefon

(2638)
Vând remorcă Padcș 
înmatriculată. 500

Record, 2,3 
piese. Tel.

preț 
ții 
249

500,
măreț și Opel 
Diesel, pentru 
717446. 718604.

• Cumpăr 
sau talon Mercedes 
Tel. 729205.

(2512) 
repatriere 

207.

(2510) 
apartament, 

strada ” 
8, ap.

• Vând 
confort unu, 
publicii, bloc 
IB rad.

• Vând mobilier 
ret, instalație satelit,

Re-
48,

tine- 
boxe, 

mo'tocultor — transportor.. 
217167. (3260)

• Vând mixere profesio
nale 12 șl 8 canale, puteri 
2 x 400 W, procesoare 
chitară 200 M, 2020 și Boss 

chitară Aria Pro 
egalizor 

Deva,
ME 10,
II Excel și 
Alesis MEQ 230. 
tel. 225226, 230485.

217267, orele 18—22.
(3302)

• Vând convenabil mo
bilă sufragerie, mașină cu
sut Ileana, pat Relaxa, 
două fotolii, două covoare 
persane. Tel. 624412.

(3327)
• Vând casă în Banpo- 

toc, nr. 24. Informații tel. 
673236.

• Vând garaj 
Simeria, str. A. 
tel. 661659.

• Vând talon și
Regata Diesel. Tel. 225791.

(3111)
• Vând Honda Prelude

fabricată 1981 neînmatri
culată, preț avantajos. Tel. 
217817. 213257. (3110)

o Vând terenuri intra
vilane Deva 
Geoagiu 
500 mp 
camere 
214203.

• Vând apartament două 
camere Orăștie, tel. 225550.

(3312)
• Vând (schimb) apar

tament 4 camere, con
fort sporit, cu apartament 
două camere, exclus Mi
cro 15 si Dacia. Vând mo
bilier. Tel. 225302, 222747.

(3514)
• Vând cameră video 

8 Sabba, talon VW Pas
sat, piese VW Passat, co
modă. Tel. 224667, 222747.

(3315)
• Vând urgent garaj 

metalic demontabil 3,5 x 
6 m, foarte convenabil. 
Tel. 648166, după ora 20.

(3316)
• Vând Lada 1500, stare 

bună. Informații la 
231240, între orele 
624235, după 15,30.

• Vând teren 
extravilan 66 ari. 
mâții tel. 668219.

• S.V.M. angajează 
agent de valori mobi
liare. autorizat pen
tru punctul de lucru 
din Deva. Informații 
la tel. 064432682. în
tre orele 9—15.

(14)

L DIVERSE J

1000 mp.
Băi 816 mp și 
apartament două 

Deva, Gojdu, 
(3308)

• Cabinet particu
lar de psihologie me
dicală —, psiholog 
principal Câmpea- 
nu Valentin — 
psihoterapie, relaxare 
autogenă, consiliere 
psihologică. exami
nări. Deva, str. Ko- 
gălniceanu, nr. 4 (Casa 
Sindicatelor, etaj 1, 
cam. 15, marți si joi, 
orele 15—19). (UP)

• Angajăm șoferi 
categoriile B, C, ne- 
căsățoriți, cu disponi
bilitate deplasări în 
străinătate. Informa
ții tel. 233454. 092/
227600. (3321)

(3094)
• Vând Renault Trafic, 

pentru transport marfă. 
CI. înmatriculat, fabrica
ție 1985, termoizolat. Tel.

tel.
8—15, 
(3318) 
arabil 
Infor* 
(3332)

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

(3236)
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE

„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp șt bani 
teți publica anunțuri de mică și mare ptt-j; 
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen-;i
țiile publicitare din :

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

Orizont").
• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.;! 

$716926).
;! • BRAD, strada Republicii
!■ 650968). la sediul S.C. „MERCUR". î; 
I® ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- i 

gazinul „Palia*.

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. I<; 
(in spațiul secției foto). Telefoane : 770367.',' 
770735.

Agențiile ■ ziarului nostru asigură, Jgî; 
Itare rezonabile publicarea cu maximă 

promptitudine a tuturor anunțurilor dej 
mică și mare publicitate; S

•:
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• SC Mondo — Turism 
Deva organizează excursii 
în Turcia, preț 350 000. 
Informații la firmă. tel. 
212162, Deva 714293. Hu
nedoara, dna Muntean Ma
ria (toată ziua). Nu se 
taxează bagajele. (2511)

• SC Patidac Impex SRL, 
cu sediul în Hunedoara, 
bdul Republicii, nr. 32 an
gajează lucrător gestionar, 
depozit en gros. situat 
în Hațeg str. Progresului, 
nr. 38 A. Condiții: școală 
profesională .comercială, 
— vechime 3 ani în co
merț. liceu economic, sau 
liceu de alt profil, vechi
me 3 ani. Relații la se
diul societății, tel. 714904. 

(2514)

• S3 Grolux angajea
ză confecționere. Deva, tel. 
212100. (3243)

• Angajăm vânzători
și șofer pentru difuzare 
presă. Condiții a- antajoase. 
Tel. 233511. (3290)

_• Meditez matematică 
clasele V—VIII. Telefon 
615027. (3271)

• Angajăm tâmplari și 
muncitori necalificați. In
formații zilnic între 7— 
16, Ia tel. 227020, sau 
după ora 20 la tel. 624914.

(3105)

• Firmă mixtă mate
riale de construcții anga
jează agenți comerciali. 
Interviul joi, ora 10, la 
sediul firmej din Sibiu, 
str. N. Iorga, nr. 54, ap. 
23, tel. 069/423060, 069/
443017. (OP)

(! PIERDERI j

• Pierdut pisică birma- 
neză în fața Magazinului 
Goldstern GSM, vârsta

T .'A..

MM

• SC Agromec Peștișu 
Mare SA — Peștișu Mare 
convoacă adunarea gene
rală a acționarilor. în data 
de 26 octombrie 1997, la 
Căminul Cultural din lo
calitatea Peștișu Mare.

(2516)

(_ ÎNCHIRIERI )
• Caut de închiriat spa

țiu comercial sau chioșc 
alimentar, în Hunedoara, 
tel. 715767. (2503)

• închiriez apartament 
sau garsonieră în vilă si 
garaj. Tel. 222023, (3108)'

L. DECESEl J
• Cumnatul Zoltan.

nepoții Ladislau și
Zoltan eu familiile
regretă dispariția pre
matură a celUj care
a fost

ec. MERGEA
GIIEORGIIE

Odihnește-te în pa
ce. (912087)

• Golegii din ca
drul serviciului cer
cetări penale al IPJ 
Hunedoara sunt ală
turi de doamna Ma
rin Carmen-Mihaela 
la marea durere pri
cinuită de piierderea 
irecuperabilă a iubi
tului ei tată

CONSTANTIN 
CRACIUNE

Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pacel

(3337)

• Familia îndure
rată anunță stingerea 
din viață a celui care 
a fost un soț și tată 
exemplar

GHEORGHE 
TOPLICEAN 

(PASCU) 
în vârstă de 83 ani. 
Ne-ai fost călăuză 
ne-al fost sprijinul 
și temelia familiei 
noastre. Vei fi veș
nic in sufletele noas
tre. înmormântarea va 
avea loc astăzi 15 
octombrie 1997 ora 
13,30 la cimitirul din 
Ghelarl. (UP)

• Cu nemărginită 
durere ne despărțim 
pentru totdeauna de 
buna și draga noastră 
nașă
VINUȚA BODEȘTEAN 
Vei rămâne veșnio o 
amintire vie în su
fletele noastre. Sin
cere condoleanțe fa
miliei din partea fi
nilor Gaby, Mircea 
și Gabriel. (2518)

COSTUL UNUI ABONAMENT 
LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE 
LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este în conti
nuare evident, de șapte exemplare primite gra
tuit p lună față de cumpărarea cu bucata, 
adică jumătate din prețul abonamentului.
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NU UIT ATI ? REÎNNO1ȚLVA ABONA- 
„CUVANTUI. LIBER”, iar dacă 

avjți abonament, solicitați factorilor poș- 
să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 
la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 

■ numai cu hani în numerar 
—, iar la Rodipet. la sediul din Deva. în 
numerar si prin virament. Relații la telefoa
nele 213007. 233178.

fac

str.

«AMANET] CU NOI!

ItAM.ANEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

Depozit—magazin
Situat în incinta S.C. Poli da ta S.A. Deva, 
22 Decembrie, nr. 257.

EN GROS ȘI EN DETAIL

— pate FICAT, 65 g
— pate FICAT, 125 g
— pate „SARMIS”, 125 g
— pate FICAT. 200 g
— carne porc cu fasole
• bere „SILVA“ 1/2 1
• bere „REGUN“ 1/2 1
• bere „SILVA“ 0,33 1
• bere „SILVA“ (neagră) 1/2 1
• vodcă 1/2 1
• rom 1/2 1
• rachiu alb 1/2 I
• lichioruri diferite 1/2 1
• apă minerală BIBORȚENI 1,5 1
• hârtie igienică
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!ANGAJAM REDACTORI
’ Ziarul „Cuvântul liber” Deva angajează,

| prin concurs:

I*
I
I
I
I*
I
I a.c„ ora 10, Ia sediJ 1 Decembrie, nr. 35.
I

• REDACTORI

i
t 
i 

i
i

Condiții de participare la concurs: 
—- tineri până la vârsta de 30 do ani;

— domiciliul stabil în municipiul Deva;

— de preferință persoane 
vioare.*

Concursul va avea loc în ziua de 27 oct. | 
ora 10, la sediul redacției

eu studii supe- »

din Deva, bdul j

Doritorii vor depune, pană la data do 20 | 
» octombrie a.cu. la secretariatul Tcdacției, cere-! 
J rea de participare la concurs, copie după di- I 
| ploma de studii, autobiografie. ,
»

T-

• MIERCURI 15 OCTOMBRIE 1997ANUL IX • NR. 1991


