
0 „CURTE" DHI CARE 
CEI CE ÎNCALCA LEGILE 

NU IES UŞOR
Discuţie cu dl IOAN BOANTA — directorul 

Direcţiei controlului financiar 
al Curţii de Conturi a României 

din judeţul Hunedoara 
'■■■■'■rivri." La convorbiri a participat

dl VIRGIL PETREANU — directorul 
compartimentului de control financiar 

al Camerei de Conturi

— Dlc director Ioan 
Boantă, explicaţi vă 
rUgăm, pe înţelesul tutu- 
ror, ce este Curtea dc 
Conturi, în ce cadru func
ţionează ea, cu ce se 
ocupă, având în vedere 
că existenţa ei in Româ
nia nu este ceva nou 
şi care sunt structurile 
sale.

— Intr-adevăr, Curtea 
de Conturi nu este ceva 
nou în România. La 24 
ianuarie 1994, s-au aniver
sat - 130 de arii de la 
înfiinţarea de către dom
nitorul Alexandru Ioan 
Cuza a Curţii de Conturi 
— instituţie care avea 
în sarcină controlul banu
lui public. Pe parcurs, 
activitatea ei s-a ampli- 
ficat şi perfecţionat, dar 
ari fost şi perioade când 
n-n funetionât.

constatare pc care le în
cheie' Direcţia controlului 
financiar ar trebui pre
date Curţii de Conturi, 
iar procesele ar trebui să 
se judece la Bucureşti. 
Pentru a evita deplasa
rea Oamenilor din te
ritoriu la Curtea de Con
turi,' conducerea aces
teia a hotărât ca şi ac
tele constatatoare întoc
mite de direcţiile con
trolului financiar să fie 
înaintate procurorului .si 
acesta să decidă dacă 
înaintează acţiune Cole
giului jurisdicţional de 
Ia nivel de judeţ, aşa 
cum se procedează cu 
actele Camerei de Con
turi. ... , "

Curtea de. Conturi este 
deci organismul suprem 
de control financiar şi de

— Când şi-a reluat 
curtea efectiv activitatea?

™ Aceasta s-ie4 întâm
plat după intrarea in 
vigoare a I.egii 94/1992, 
lege de bază după cart; 
funcţionăm ia ora .actu
ală. Funcţionarea ei e- 
f ceti vă a început odată cu 
depunerea dc către 24 de 
consilieri do conturi a 
juVăîrtân tulul în faţa
'preşedintel Ui României. 
în iulie anur trecut, iar 
în1 teritoriu la 1 au
gust 1993. -

z— Ar fi deci vorba de 
o mică aniversare. Cum 
se numeşte „veriga" ju
deţeană a Curţii de Con
turi ?

— La nivel judeţean. 
Curtea are următoarea 
structură :

Camera judeţeană de 
conturi, care se compu
ne. dintr-un compartiment 
de, control care controlea
ză instituţiile, societă
ţile, regiile dc subordo
nare locală şi judeţeană;

Colegiul jurisdicţional, 
încadrat cu preşedinte şi 
judecători;

Procuror; financiari.
A doua structură ju

deţeană a Crirţii de Con
turi este Direcţia con
trolului financiar al Curţii 
dc Conturi, care îi con
trolează pe toţi ordona
torii de credite de nivel 
republican :. reprezentan
ţii din judeţ ai Minis
terului Sănătăţii, Minis
terului învăţământului, 
Ministerului Apărării Na
ţionale, Ministerului de 
Interne, Ministerului 
Justiţiei, Prefectura, Ser
viciul Român de Infor
maţii, băncile. Apoi so
cietăţile comerciale şi 
regiile autonome de sub
ordonare republicană .

Toate aceste structuri 
nu au nici un fel de sub
ordonare locală.

Potrivit prevederilor 
legii, toate actele da

jurisdicţie în domeniul 
financiar, funcţionând pe 
lângă Parlamentul Româ
niei şi subordonându-se 
direct acestuia.

— Cine stabileşte pro- 
• gramul de control al
structurilor judeţene ale 
Curţii de Conturi ?

—• Noi ni-1 stabilim, 
ţinând cont de orientări
le date de Curte.

— Acţiunile dv de con
trol pot fi stopate de 
cineva ?

— Numai de Parla
ment, dacă sc constată 
depăşire de " competenţă. 
Noi mat executăm iri 
mod obligatoriu şi hotă
rârile Senatului şi ale 
Camerei 'Deputaţilor.

— Se mâi fac încer
cări de a influenţa acti
vitatea structurilor : de 
la nivel judeţean ale 
Curţii de Conturi ?

— Se mai fac. Eu 
le-aş numi dorinţe de a 
influenţa. Dar nu ne 
interesează şi nu ne in
fluenţează.

— Instituţia dv face 
politică ?

— Prin lege ne este in
terzis să facem parte 
dintr-un partid politic 
ori să desfăşurăm activi
tăţi publice cu caracter 
politic. Politica pe care 
o facem noi, singura, 
esle cea a respectului 
faţă de lege.

— Dle director, insti
tuţia este încadrată co
respunzător sarcinilor pe 
care le are, inclusiv din 
punct de vedere al com
petenţei şi al angajă
rii ? In munca dv. este 
nevoie între altele, şi de 
mult curaj.

Au adresat întrebări 
şi au consemnat 

răspunsurile
DUMITRU GHEONEA, 

ION CIOCLEI
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ÎN SPRIJINUL 
PRIMARILOR

î Ministerul Lucrărilor 
Publice şi Amenajării 
Teritoriului a editat 
şi pus la îndemâna 
primarilor broşura 
„Modalităţi de aplica
re a Legii 50/1991 pri
vind autorizarea exe
cutării construcţiilor 
şi unele măsuri pen
tru realizarea locuin
ţelor" .Primarii gă
sesc în acest ghid tot 
ceea ce trebuie să ştie 
şi cum trebuie să facă 
pentru a decide, in 
spiritul legii, în ma
terie de construcţii.
(I. C .)•
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I A B O N A M E N T U L  
jLA „CUVÂNTUL LIBER"
|  Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru 
|  mai ieftin decât Ia chioşcuri prin efectuarea de
■ abonamente. Costul abonamentului la ziarul 
I „Cuvântul liber" Deva este de 800 de lei, plus
■ taxele poştale, .;

Factorii poştali şi difuzor» dc presă efec-

I tuează contractarea abonamentelor pe luna 
viitoare. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc de 

|  a intra in posesia ziar tlui preferat este abo- 
• namentul.

I

I
II AŞTEAPTĂ-MĂ DOR CĂ VIN"
Spectacolul folcloric .care 

a încheiat manifestările 
de la Costeştl, organizat 
de Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură şi Centrul 
Judeţean al Creaţiei Popu
lare, a fost unul care a 
mers la sufletul oameni
lor. Nu e de mirare că 
mulţi dintre spectatori, 
deşi se aflau la iarbă 
verde, i-au aplaudat pe in
terpreţi cu căldură şi i-au 
îmbrăţişat, le-au trimis

flori, i-au rugat să inter
preteze unele cântece cate 
le-au mers la inimă, do
vadă că bunul simţ sălăslu- 

, ieste în mulţi, foarte' 
mulţi dintre ei, că îndră
gesc un repertoriu muzical 
de calitate şi nu unui. 
bulevardier.

Ştiind că sunt îndrăgiţi 
şi se bucură de fiecare 
dată de o caldă primire, 
organizatorii i-au invitat 
pc cunoscuţii solişti dc mu

zică populară Sava Ne- 
, grean Brudaşcu, Veta Biriş, 
Ioâri Bocşa, Mariana An
gliei. Cântecele lor, de o 
mare profunzime ideatică, 
filozofică, de o certă În
cărcătură emoţională, i-au 
entuziasmat pe cei pre
zenţi. Şi apropo de edu-

M1NEL BGDEA,
Foto PAVEt UZA
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• Au trecut 228 zile 
din an; au mai ră
mas 137.

• Sfântul Mucenic Mi- 
ron.

• Sărbătoarea Naţio
nală a Republicii; 
Indonezia.

• 1868. S-a născut 
scriitorul Ion păun 
Pincio (in. 1895).

• 18727 A murit pu
blicistul şi jurnalis
tul Damaschin Bo- 
jinca (n. 1803).

• 1872. S-a născut in
ventatorul Traian 
Vuia (m. 1950), pio
nier al aviaţiei ro
mâneşti.

• 1925. A murit scrii
torul Ioan Slavici 
(m 1818).

• 1951. A murit N. 
lonescu Şişcşli, c- 
minent profesor şi 
medic român (n 
1888).

• 1961. A murit Mihai 
Ralea (n. 1896), so
ciolog, psiholog, c- 
seist, critic literar 
şi memorialist ro
mân.
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CONSTATARE 
•  Unii şoferi c'»n>i 

deră că ei au liberă 
trecere oricând şi ori
unde, iar pietonii nu
mai când sunt intr-o 
ambulanţă...

Căluşcrii din Orăştionra de Sus. ' • • • • • • • • • • • « <
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ÎIASH!
• în ajutorul crescăto

rilor de ovine. In ve
derea ameliorării însu
şirilor productive la spe
cia ovine, prin reţeaua 
O.J.R.S.A. se asigură în
să mânţarea artificială
gratuită cu matdrial se
minal congelat obţinut
de Ia Staţiunea de Cer
cetare din Cristian —
Sibiu. Cei interesaţi să
amelioreze calitatea e- 
fectivului, se pot adresa 
'direct la Oficiul jude
ţean din Deva sau la

centrele sale teritoriale. 
<N. T.).

• Căsătorii. I.a Primă
ria oraşului Haţeg s-au 
oficiat, de la începutul 
anului până acum, peste 
40 de căsătorii. Ultima 
pereche caro a spus „Da" 
este alcătuită din tine
rii Radu Buzdugan, ges
tionar şi Geta Popa, 
contabilă. Le - urăm ti
nerilor căsătoriţi „Casă 
de piatră" şi multă feri
cire ! (N .S.).

• Ştiinţa Petroşani în 
Franţa. Echipa de rugby 
Ştiinţa Petroşani a pri
mit o invitaţie de ia e- 
chipa Ceretc — Franţa

(unde este jucător un fost 
coleg al studenţilor din 
Petroşani — Soare), pen
tru un turneu de 12 zile 
in luna soritembrio. 
(S. ( .).

• Unitate do reparat 
ceasuri. De curând, < 1 i 
Aurel Neieotij a deschis 
o imitate de reparat cea
suri şi încărcat brichete, 
foarte solicitată de locui
torii oraşului Haţeg şi 
din localităţile învecina
te. Unitatea se află lân
gă fabrica de pâine din 
cartierul Aurel Y'laicu. 
(Tr. B.).

pume din oraşul Călan 
este una dintre cele mai 
importante secţii de mare 
serie ale Cooperativei 
meşteşugăreşti .Streini" 
din localitate. In pofida 
greutăţilor prin care a 
trecut şi trece acest sector 
social, unitatea, condu
să de dna Letiţia Cio
coii!, şi-a menţinu; echi
librul. având un aport 
de peste 30 la sută în 
realizările generale ale 
cooperativei. Piapumele 
de stambă şi mătase, u- 
şonre şi practice, sunt va
lorificate în localităţi 
hunedorene şi în alte 
câteva judele limitrofe. 
(E. S.).• tn serie. Secţia pla-
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O „Curte din care cei ce încarcă legile nu ies uşor
v
 ̂ (Urmare din pag. 1)

t — Intr-adevăr, t este 
nevoie de competenţă, cu
raj şi sânge rece. Sub 
acest aspect, oamenii pe 
care-i avem corespund 
cerinţelor. Pentru că 
sunt păreri de genţii: 
„Dle, dv. vă luaţi de 
înalţi demnitari", pen
tru noi nu există mai 
multe grade de demni
tari. Cine a încălcat le
gea să suporte consecin
ţele.

Este aproape firesc că 
în privinţa unor nuanţe 
mai acţionează relaţiile 
interumane. Nu avem de 
unde lua oameni care să 
nu sufere de aceste in
fluenţe. în primul rând 
am căutat competenţa 
profesională, căci corec
titudinea pură, nedublată 
de competenţă, nu prea 
face banii. De altfel, de 
mai bine de un an, tot 
selectăm oameni. De 
greşit mai greşim şi noi, 
căci a greşi e omeneş
te. Cu toate acestea, aş 

putea să spun că in anul 
de când funcţionăm e- 
fectiv am avut câteva 
rezultate bune.

— Ajungând aici, n-aţi 
vrea să concretizaţi câ
teva dînfre cefe mai 
semnificative ?

— In privinţa acţiuni

lor 'noastre şi a rezulta
telor lor trebuie să păs
trăm confidenţialitatea 
până in momentul când 
cauzele ajung Ia Cole
giul jurisdkrţional. Atunci 
ele devin publice. între 
acţiunile mari, finalizate 
de noi şi înaintate cole
giului .aflată deja la al

r« a banului public sau 
l a  f rau d e  ?

—- S-au constatat în 
ţară unele fenomene care 
trebuie neapărat înlătura
te pe calea legislaţiei 

Unul dintre acestea este 
schimbarea destinaţiei 
fondurilor, in principal a 
celor provenite din sub

CONVORBIRI 
C U V Â N T U L  LIBER '

patrulea termen de ju
decată (pe 4 octombrie 
a.c.) ,este cea rezultată 
din controlul asupra mo
dului cum au fost gospo
dăriţi banii publici de 
către Consiliul judeţean. 
Aceasta însă sc referă Ia 
activitatea financiară pe 
a n u l  1992. Din con
troalele efectuate asupra 
cefei din ,-mul 1993, aş 
putea să spun că avem 
ştiri mai spectaculoase, 
pe care Ie vom aduce la 
cunoştinţa opiniei publi
ce pe măsură ce ele 
vor fi inaintate Colegiu
lui jurisdicţional, adică 
vor deveni publice.

— Care sunt; dle di
rector, cauzele mari ce 
duc la proasta gospodări-

venţii. Acestea se detur
nează fie Către investiţii, 
fie se creditează cu ele 
alţi agenţi economici, de 
regulă cu capital privat 
şi nu dezinteresat.

Un alt fenomen este 
acordarea de credit co
mercial din bani de l i  
buget; adică o instituţie 
a primit alocaţie de la 
buget, pentru consum. 
Transferă sarcina procu
rării unor mărfuri asu
pra unui agent economic, 
acesta este creditat cu 
banii necesari prestaţiei 
contractate; dar de fă
cut o face când îl cade 
lui bine, folosind credi
tul în scopuri imedia
te. în această situaţie, 
pe creditul respectiv a- 
genţul ar trebtii să plă

tească dobândă dar nu 
plăt< ş te şi adesea nici 
nu face prestaţia co
mandată, restituind după 
uit timp exact cât a pri
mit

O altă cauză este lipsa 
de ritmicitate cu care 
este alimentat bugetul de 
contribuabili, datorită in 
principal blocajului fi
nanciar. Se asigură din- 
tr-o dată,, de regulă 
către sfârşitul anului, a- 
locaţiile pe mai multe 
luni din urmă. Benefi
ciarul face cu ele ce mal 
poate, de regulă sto
chează inutil sau credi
tează, cum am spus mai 
sus, prestaţii în avans.

Un alt fenomen este 
subevaluarea patrimoniu
lui societăţilor comercia
le cu capital de stat.

— Ce efecte are aceas
ta?

— Efectele se văd cu 
ocazia privatizării prin 
toate formele în care se 
aplică — bunuri de pa
trimoniu cumpărate pe 
maj nimic.

— Încă o întrebare, 
dle director. Dumnea
voastră faceţi controale 
numai în baza programa- 
lin înfocării sau şi ea 
armare a «nor sesizări?

——— Facem şi în urma 
unor sesizări, dar în li
mita forţelor de care 
dispunem.

(Urmare drn pag. TJ judeţului. Un aii ansam
blu care se afirmă este 
„Fluierul Iancului“ al Că
minului Cultural Baia de 
Criş şi Clubului Gurahar- 
za (dirijor Toan Bolcu, co
regrafia Ionel Codrin).

Tot acum aveam sâ re
vedem formaţia de dansuri 
populare momârlăneştî din 
Uricani, condusă de praf. 
Dumitru Slrbuşcă. care a 
adus în scenă un ancestral 
joc din Valea Jiului, câ- 
i uşorii din Orăştioara de 
Sus şi Beriu, dansurile 
pădureneşfi din Ruda — 
Gbelari (conduse de di
rectorul Căminului Cultu
ral, Sergiu Ţtnţj Şi tot 
acum aveam să revedem 
taraful de vis al Căminu
lui Cultural din Vaţa da 
Jos, dirijat de netotre- 
cutui taragotist Pera Bulz. 
Suitele de ţarine te far-

caţie„ credem că ca a 
sporit în mulţi oameni îi 
când a fost cazul ej au 
redeşteptat puternice sen
timente naţionale, de dra
goste pentru acest pământ 
şi perrtru oamenii tui. 
Organizatorii le-au invi
tat, de asemenea, pe so
listele vocale Ana Banciu, 
Maria Dan, Mariana Deac. 
o voce care se afirmă 
cert, primite cu aceeaşi 
sinceră simpatie şi căldu-

In spectacol au evoluat 
sd câteva ansambluri 
folclorice, farmaţii de 
dansuri'populare, tarafuri 
hunedorena Mai întâi a 
fost ansamblul de cântece 
şi dansuri „Doina Mure
şului" al Casei de Cul tură 
Orăştie (dirijor Hie Cojo
carii, coregrafia VasBe Po
pa). Cu j2 perechi case 
au interpretat maţ multe 
suite spectaculoase, cu o 
orchestră care rămâne peste 
ani la fel de bună, „Doini 
Mureşului" este unul din
tre ansamblurile etalon ale

alături de ei tn scenă şi să 
intri în spectacol. Şi un 
lucru extrem de tonifiant 
— taraful se primeneşte 
cu tineri interpreţi, ia fel 
de virtuoşi .şi cu o prezen
ţă scenică lăudabilă

SA VA NEGREAM 
RRUDAŞCV

IO AN BOCŞA

al r  latin «lai Catterai
Foto PA VEL LAZA

Ansamblul de cântece şi dansuri J b
Baia de Criş şi Clubului din Gurabarza.VETA BIRIŞ

Restructurarea
date, criterii, Uitaţii

Ministerul Industriilor a 
selectat 172 de societăţi 

- comerciale pe care Ie pro
pune spre analiză pentru 
a fi cuprinse în. programul 
de restructurare ’pe care-1 
va hotărî Guvernul.

Un număr de 18 socie
tăţi din cele selectate a- 
parţin domeniului metalur
giei, 40 construcţiilor de 
maşini, 25 electrotehnicii, 
electronicii şi mecanicii 
fine, 20 din ramura tex
tilelor şi pielăriei, 12 din 
cea a . materialelor de 
construcţii şi alte dome
nii.

Criteriile după care s-a 
făcut selecţionarea ţin 
seama de numărul de sa
lariaţi pe care-i implică 
sau afectează restructura
rea celor 172 de societăţi
— peste 678 de mii, ve
niturile lor totale — 5040 - 
miliarde Iei, profitul rea
lizat in urma bilanţului 
de la sfârşitul anului 1993
— 150 miliarde Iei, pier
derile suferite — 37,1 mi
liarde, plăţile restante — 
772 miliarde, creanţele a- 
supra altor agenţi eco
nomici — peste 1014 mi
liarde, stocurile totale în 
valoare de 1424,6 miliar
de, din care produse fi
nite 490,5 miliarde lei.

Sunt multe semnificaţii 
de desprins din aceste date, 
dar câteva ie* în faţă prin 
mărimea cifnelor şi impli
caţiile lor. Mai mult de o 
treime din stocurile res
pectivilor agenţi econo
mici se constituie din

produse finite, ceea ce, 
volens-nolens duce la con
cluzia că s-a produs fâfă 
a avea cerere de piaţă, ne- j 
fiind vorba nicidecum de 
stocuri strategice sau poa- 
te este vorba de o stras 
tegie păguboasă : aştepta
rea unui moment în care 
piaţa lipsită de fermentul 
concurenţei să permită pre
ţuri care nu au nici o 
justificare economică. Gal 
să nu mai vorbim daţ 
raportul creanţe- plăţi' 
restante In care al doilea \ 
reprezintă aproape 80 la ! 
sută din primul. Sunt 
viclenie dimensiunile blo
cajului financiar în car* 
sunt prinse aceste socie
tăţi comerciale.

Este posibil deci ca, la 
cazul unora dintre ele, 
total neperformante, re
structurarea să însemn* 
dispariţia. In cazul acesta, 
trebuie contracarat cu mă
suri temeinice impactul 
social al şomajului — im
pact ce rezultă nu nu
mai de ia societăţile co
merciale. In cadrul ace- 
îoraşi programe de restruc
turare ale guvernului sunt! 
implicate nu numai socie
tăţi comerciale cu capital 
(ie stat, ci şi regii auto- <\ 
nome. „Obolul" lor la 1 
impactul şomajului ar ur
ma să însemne peste 80 

- de mii de persoane dispo-1 
mbi-tizate; “ :

(In redactarea arestul 
articol s-au folosit date 
din „Adevărul economic**)! i
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Vacanţa unui director
de scoală

Dacă sunt bani, in va
canţa de vară şcolile be
neficiază ş» ele de prime
niri. In această perioadă 
se fac reparaţii — tencu
ieli, zugrăveli, se înlocu
iesc geamurile sparte, se 
vopsesc uşi etc. in raza 
de activitate a Centrului 
de'execuţie bugetară al 
Inspectoratului Şcolar Ju
deţean, fondurile nu prea 
mari existente s-au alocat 
cu precădere pentru Liceul 
Teoretic „Aurel Vlaicu' 
din Orăştie, instituţie î-’J o 
vechime apreciabilă, curc
anul acesta împlineşte trei. 
sferturi de veac de la în
fiinţare, E firesc acest 
lucru1 Pentru alţii s-au 
alocat fonduri tu i; mici.

La Şcoala Generală din 
Orăştioara de Sus, repa
raţiile se execută prin po
sibilităţi proprii, (Şapă 
cum ne spunea dl direc
tor Vasile Pantilois*. 'Până 
Ia data vizitei noastre a 
fost dată jos tencuiala 
deteriorată de pe soclu de 
jur Împrejurul şcolii. Pen
tru reparaţii a fost an
gajat un meşter local, care 
până pe data de 10 sep
tembrie va încheia lucra
rea, astfel că la ; începe
rea noului an şcolar elevii 
să poată intra intr-un 
spaţiu primenit. Şi Ia 
unele şcoli primare de pe 
raza comunei — Ocoliş,

Ludeşti, Bucium —- s-a». , 
efectuat lucrări de repar-', 
raţii. La Costeşti se vorŢ 
executa doar atunci când < 
vor fj bani. Atenţie s-A'j. 
acordat internatului şcolii . 
de centru — aici s-a *«- j 
vizujt acoperişul, s-a» j 
executat tencuieli inte- j
rioare şi exterioare, re- ;
paraţii Ia clanţe şi uşL j
Urmează să se pună la !
punci hidroforul de hk 
sursa de apă. Aici vor 
avea masă şi cazarea ari-, 
gurată 22 de elevi, cărora f 
distanţa şi drumurile nu j 
le permit să facă naveta* j

Urmează să se adueâ i 
combustibilul necesar pe
rioadei de iarnă. Şi #*'< 
ceasta până - la J octo» . 
brie a.c., după cum ae-*, 
asigurat dl director.

— Deci, cum îşi petre*» ţ
vacanţa- de vară o» j 
rector de şcoală, dle Pawtfe | 
ioiu ? ■

— Oeupândurse, în pvino 
ţipai, de reparaţii, AB'J 
internat, de procurarea f»- ' 
raţelor petitot caii inter- i 
natului, de grădina ăt. ! 
legume, de conservarea a- : 
cestorai pentru iarnă. Şi de 
atâtea altele,; între cav» 
nu în ultimul rână, Bej 
transportul la timpul cuve- \ 
mit al manualelor şcolare.

MINEI BOBEA.
ar>' —» > . ■ > « re  >- mmm'- r  mmm * m

D E V A S A T
MIERCURI.
17 AUGUST 

10,00 Deschiderea cmi 
sicnii de dimineaţă; 10,92 
Emisiune realizată în 
stadio (retaare); 12,00 
Film artistic. : „Barba
rii" (reluare); 18,00 Des
chiderea programului de 
după-amiază; lâj»5 De 

în serial:

Pinocbitr (ep. II); 1IJ9 J : 
Avanpremiera filmelor la* 
DET AŞAT; 18,34 Viitorul r  
planetei noastre : „Star- j  
fiiuler" — documentar TT f 
— Uorldnet (partea a»  
Il-a); 19,17 Jazz — m a-| 
gazin : Festivaîut Levev- 
kusen *92 (partea B; T9JS7 t i  
Anunţuri a Publicitate Sţ 
(videotexf); 21,00 F»a* fii 
artistic : „SoMatuI**; 22.3»J 
Film vti&tie: jCăi 
viu sau mort" (reîaare).
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O femeie 
întreprinzătoare

Pâinea de Rapolt este' — Câte pâini sc coc 
foarte căutată pentru zilnic ? 
gustul şi bunătatea ei. — Cu mijloacele noas- 
lilnic. în piaţa din De- tre. lucrând în trei schvm- 
va este aşteptată maşina buri, facem ţâţe 39 JO 
ce soseşte de la o dlstan- 3500 de pâini. De luni 
tă de 19 km. Uneori mai dimineaţa, ora 8, şi pa- 
devreme alteori mai nă sâmbăta la ora 22, în 
târziu. Dar cei cărora nu secţia de producţie este 
le este indiferent ce fel „foc continuu", 
de pâine mănâncă, se — Ce alţi beneficiari 
Înarmează cu răbdare şi aveţi ? „
aşteaptă să-şi procure — Societăţile „Diana
pentru familie pâine Simeria şi „Acoma De- 
proaspătă, crescută, bine va. Mai ducem la Boşo- 
coaptă. rod şi la Hondol.

Mergând cu gândul mai Vorbind despre „secre- 
departe, aflăm că unul tul" reuşitei, aflăm ca 
dintre iniţiatorii înfiinţă- dospirea aluatului se ta
rii în Rapolt a fabricii ce cu „aluăţel", nu di- 
de pâine este o femeie, rect cu drojdie, că cei 13 
Dna Elena Silvăşan, pa- brutari au fost receptivi 
tron al S.C. „Com-Pan" la sfaturile dlui Cal'.j i 
S.R.L. Rapolt. O femeie Francisc, în prezent pen- 
despre a cărei voinţă şi sionar, un om care n-a 
ambiţie vorbesc faptele, fost zgârcit cu dezvâlu-

— Trebuie să ştiţi că irea secretelor acestei 
eu sunt doar unul dintre meâerii. 
cei trei patroni ai socie- Se intenţionează ca m 
tăţii, nu singura — pre- perspectivă să se extin- 
ciza dna EJS. Am ani- dă activitatea. în primul 
versat în prima zi a a- rând, cu o moară pro- 
cestei luni {1 august — prie. apoi prin înlocuirea 
n.n.) doi ani de la des- utilajelor cu unele mo- 
. . .  . , , „ derne. Având în compo-

chidere. începutul n-a nenţa conducerii oameni 
fost uşor, dar azi avem întreprinzători şi sufle- 
mulţumirea că pâinea ca- tişti, cum este dna E. 
re iese din cuptoarele Silvăşan, gândurile se vor 
micii noastre fabrici este apropia de realitate, se 
căutată. vor transforma în fapte,

NUCUL
Datorită compoziţiei chi

mice bogate a frunzelor, 
ele au proprietăţi astrin- 
gente, antileucoreice şi 
hipogUcemiante.

Se opăreşte o linguriţă 
de frunze cu un sfert de 
litru de apă. Ceaiul ob
ţinut se foloseşte ca as-- 
tringent în combaterea 
diareei. O infuzie mai con
centrată sc face din 20 gr. 
frunze la 200 g apă. Are 
proprietatea de a micşora 
zahărul din sânge, iar îm
preună cu frunze de sal- 
vie micşorează transpira
ţia. ■

Băile generale făcute cu 
frunze de nuc întăresc or
ganismul, vindecă eczeme, 
ulceraţii. Sub formă de 
comprese se folosesc în 
boli de ochi. Decocţia, este 
bună pentru gargară In 
afecţiuni ale gurii,

SA ZÂMBIM...
• O tânără se adresează 

asistentei şefe:
— Pot să-l văd pe dr. 

Ionescu ?
— Dar cine sunteţi, vă 

rog ?
— Sora lui.
— îmi pare bine că vă 

cunosc. Eu sunt mama lui,

• — Ştii că găinile tale
trec în grădina mea ?

— Mi-am închipuit.
— De ce ?
— Pentru că nu mai vin 

înapoi..

•  — Diana, ce zici de 
nuanţa rujului meu de bu
ze ce l-am primit de ziua 
mea ?

—E splendid. L-am ad
mirat încă de ieri pe o- 
brazul soţului meu.

CUBA DE 
SLĂBIRE

Specialiştii recomandă 
un regim disociat şi anu
me»: luni — legume;
marţi — carne friptă ; 
miercuri — ouă; joi — 
lapte ; vineri — peşte ; 
sâmbătă — fructe, dumi
nică — orice fel de ali
mente dar moderat. Nu 
se mănâncă pâine.

Respectarea riguroasă a 
dietei asigură o slăbire de 
6-7 kilograme' în decurs de 
trei săptămâni. Nu se pre
lungeşte dieta mai mult 
de 3 săptămâni. Pentru 
menţinerea continuă a 
greutăţii corporale în li
mite normale, mâncând 
obişnuit, este indicat ca O 
zi pe săpămână să se mă
nânce numai fructe.

O zi de regim alimentar 
de fructe se compune din: 
400 g mere 700 g pere, 
400 g prune

Dieta poate fi reluată 
după 6 lupi.

ÎNGRIJIREA - 
UNGHIILOR

Dacă unghiile de la mâini 
sunt crăpate, le frecăm cu 
soluţie uleioasă de vita
mina A sau le facem o ba
ie călduţă în care au fost 
fierte tărâţe de grâu. Un
ghiile fragile se introduc, 
o dată la 2 zile, timp de 
10 minute, în ulei cald 
de porumb.

Unghile încarnate de 
Ia picioare se Îngrijesc o- 
bligatoriu la un cabinet 
de pedichiură. Până atunci, 
încercăm următorul reme
diu : introducem, cu o sco
bitoare. in colţul unghiei 
Incarnate, vaselină ames
tecată eu sallcilat (in 3-4 
seri la rând). Apoi se face 
o bale caldă.- Colţul un
ghiei so înmoaie şi poate
Ci SCOS teu  m u ltă  atPntiaV

! SUCURILE DE LEGUME •
| ÎN TERAPEUTICA (I) |

•  Usturoiul- Are pro. este foarte preţios, dato. * 
|  prietăţi antiseptice. Se a- rită bogăţiei în magne-.| 
• mestecă cu alte sucuri de ziu şi în zahăr natural. * 
I legume. Activează secre- Acţionează favorabil asu- | 
î ţia gastrică, fluidifică sân- pra formării scheletului J
( gele şi face arterele mai şi sângelui. Prin fosforul j 

suple, scade tensiunea ce-1 conţine şi vitamina B. I
(* când este prea ridicată, regenerează substanţele J 

combate paraziţii intes- fibroase ale nervilor, !n |  
J tinali, fortifică bronhiile, acelaşi timp temperându-le • 
1 Indicaţii terapeutice: excitaţia. Prezenţa unui I 
« ateroscleroză, tuse con- element radioactiv, ru- J 
I vulsivă, stări pretuber- bidiumul şi a vitaminei t 
î culoase, îngroşarea sân- C, justifică prescrierea sa * 
■ gelul, hipertensiune, tuse, în nefrite, diabet, anemie, j 
I paraziţi intestinali. şi stări precanceroase şi (
î •  Sfecla roşie. Sucul pretuberculoase. ?

Tinereţea n-are nevoie dc machiaj-*
*---—— Foto : GAB RIEb DRAG AN — Deva.

Reînfiinţat în anul 1975, 
Aeroclubul Dacia Deva ră
mâne pentru mulţi o enig
mă iar pentru alţii, dim
potrivă, o pasiune. Zilnic 
la Aerodromul Săuleşti. 
pragul aeroclubului este 
trecut de zeci de tineri. 
Unii vin din curiozitate, 
ceilalţi pentru antrenamen
te. în prezent, după cum 
ne-a informat comandan
tul aeroclubului, dl Adel 
Ştef, numărul sportivilor 
în evidenţă se ridică la 
180, din care 40 au rezul
tate foarte bune.

Activităţi de bază — pa
raşutismul şi planorismul 
— au adus în decursul 
timpului rezultate ce răs
plătesc voinţa, curajul şi 
dăruirea în competiţiile 
interne pentru sportul la 
miile de metri înălţime, 
cuantificat în patru titluri 
de maestru al sportului 
la planorism, opt insigne 
C-argint, două insigne. 
C-aur cu un diamant. 1 ti
tre sportivii cu rezuîtfte 
deosebite la planorism sc 
regăsesc Mircea Crăciun şi 
Simona Cîmpean (C-aur) 
Liviu Cristea, Monica Hu
sar şi Eduard Pop (C-ar
gint), la care se adaugă 
tinereţea celor mai recenţi 
paraşutisti, Nicuşor Ta-

nasie. Mareei şi Lucian 
Nemeş, Vaier Blumhaghel, 
Viorel Palici, alături de 
mezinii echipei de para- 
şutişti Viorel Vochiţoiu 
şi Nicolae Pitariu.

După ce i-am însoţit şi 
urmărit, pe viu, pe tinerii- 
paraşutişti ai aeroclubu
lui devean, lă un salt de 
la 2000 de metri, la reîn. 
toarcerea la sol le-am so
licitat câteva opinii legate 
de acest sport : Nicolae 
Pitariu — „Pasiunea mea 
pentru paraşutism a plecat 
în urma unui concurs des
făşurat acum câţiva ani. 
Ca să sari cu paraşuta tre
buie să ai un oarecare cu
raj. în timpul saltului te 
simţi extraordinar, de 
aceea vreau să rămân in 
paraşutism. Probleme am 
avut cu părinţii cărora 
le-a fost teamă pentru 
mine. dar ulterior i-am 
convins să-şi dea consim
ţământul”. Vaier Biumha. 
ghel. Haţeg — „Fac paraşu
tism de trei ani. Am su
ferit prima dată când nu 
aveam aprobarea să sar 
cu paraşuta. La primul 
salt am încercat să mă 
prind de ceva dar... Până 
la einci-şase salturi mi-a 
fost frică, acum saltul cu 
paraşuta este o adevărată

minunăţie". Viorel Vochi- 
ţo*u — „Prietenul meu Va
ier m-a determinat să fac 
paraşutism. Prima dată 
când aui sărit cu paraşuta 
am făcut-o de ruşinea fa
ţă de instructor. Teama a 
fost mare dar curajul 
a depăşit-o. Aş face orice 
ca să pot să sar cu para
şuta. Vin de la 100 de 
km, de la Uricani. Stau 
în vacanţă aici, la Deva. 
Ne descurcăm cu colegii 
mei cum putem. Ne facem 
mâncare singuri. Este mi
nunat. Cartofii prăjiţi sunt 
pe lângă paraşută prefe
rinţele noastre".

Înainte de a încheia a- 
ceste secvenţe, de la Aero
dromul Săuleşti, să mai 
amintim că în toamna a- 
cestui an (în septembrie) 
se intenţionează organi
zarea Campionatului Na
ţional dc paraşutism la 
Deva, acţiunea desfăşu- 
rându.se în funcţie de 
sponsorizare, fapt pentru 
care conducerea Aeroclu
bului face un apel dc su
flet agenţilor economici 
pentru a sprijini financiar 
o competiţie de mare artă 
şi curaj care este paraşu
tismul.

CORNEL POENAU

Răbdare, răbdare...
DISCUŢIE CU NICOLAE GRIDAN,

VICEPRIMARUL COMUNEI ORAŞTIOARA DE SUS
— Că nu pot ajuta oamenii după cât 

vor şi ar merita. Că nu, pot să fac mare 
lucru pentru tinerii din comună. Asta 
mă doare cel mai mult. Dar, deocamdată, 
ăsta-i statutul primăriilor.

— Apropo de tinerii comunei. Care 
este părerea dv despre ei ?„
----Sunt cam dezorientaţi. In general
îşi văd de treabă, lucrează, fac naveta. 
Cam 20 la sută dintre ei au fost scoşi In 
şomaj, dar pe la noi pământ este câm pu
ţin Nu-i putem judeca prea aspru chiar 
dacă mai stau şi la crâşmă, pentru că altce
va nu prea au ce face în timpul liber 
aici. Inclusiv terenul de fotbal l-au pier
dut, pentru că se afla pe pământul unui 
cetăţean.

— Totuşi, din câte ştim, de aici nu 
prea au plecat tinerii. Aşa este ?

— Air plecat puţini, dar şi aceia s-au
întors. -

— Speranţe pentru viitor ?
— Mai sunt, dar dacă le avem. cu ele 

rămânem.
— Ce sfat aţi da tinerilor în ziua de

azi ? ,
— Să aibă răbdare, poate...

V. NEAGU

— La numai 26 de ani, iată-vă vice- 
prirnar, dle Gridan. Cum s-a întâmplat 
treaba asta ?

— La multe in-am gândit, dar că o să 
ajung să lucrez la primărie, niciodată. 
Cum s-a întâmplat ? Simplu. La alege
rile trecute am candidat pe listele PDAR 
şi am ajuns consilier, după care am fost 
ales vieeprimar.

— Acum mal faceţi politică ?
— Nu. Atunci a fost o conjunctură. A- 

vem noi problemele noastre, nu prea a- 
vem timp de politică.

— Care ar fi cele mai dificile ?
— Cele legate de aplicarea Legii fon

dului funciar. Necazuri am avut şi avem 
la Ocoliş.

— Sunteţi unul dintre cei mai tineri 
viceprimari din judeţ. Aveţi probleme 
cu sătenii ?

— De nici un fel. Ne înţelegem destul 
de bine.

— Acum, la mai bine de doi ani de la 
alegeri, ce satisfacţii are viceprimarul de 
la Orăştioara de Sus ?

— Nu prea are. Am venit cu gânduri 
serioase, dar nu le-am împlinit.

— Atunci, poate ne spuneţi care este 
cel mal mare necaz al dv ?

TJiusTc b o x
In martie 93 Therapy ? 

revine cu EP-ul SHORT- 
SHARPSHOCK (A&M), 
piesa cea mai reuşită 
Screamager ajungând pe 
locul 9 în NME. SHORT- 
SHABPSHOCK este EP-ul 
ce defineşte ce! mai bine 
ceea ce reprezintă, de 
fapt Therapy ? în mu
zica irlandeză actuală. 
Se conturează linia me
lodică ce va fi exploatată 
cu succes mai târziu, un 
sound dens ş! dur, în 
care predomină aranja
mente pop-rock.

Therapy? (II)
i

tr-un interviu: „Aceste 
grupuri s-au purtat ex
celent cu noi turneul 
fiind o adevărată plăcere. 
Am descoperit un public 
cult şi foarte exigent care 
nu se lasă Înşelat de cri
tica de specialitate şi a. 
preciază un grup după 
prestaţia la concerte. 
Provocarea lansată de 
publicul american ne-a 
plăcut foarte mult, con-

discuri pentru colecţio
nari : un mini LP „Born 
In A Crash” (ce cuprinde 
EP-urile Face The Strân
ge şi Opal Mantra) şi 
EP-ul Heads Of The in- 
sane” (ce cuprinde piese 
de pe Nurse, SHORT- 
SHARPSHOCK şi Face 
The Strânge). Therapy V 
participă la un turneu 
în Japonia şi un nou tur
neu nord-ameriean.

24 ianuarie ’94 aparecertul fiind locul unde — ____ _
dai tot ce ai în tine, de pe piaţă un mini CD-sin. 
fapt energia rock-uiui" gle intitulat „Nowhere” ce 

r-r— în iunie *93, în calitate figurează în topul brita- 
*>iîn lVn‘e apare un nou de cap de afiş, Therapy? nic până pe locul 18. in- 
**** The Strânge” cântă la Londra. în fai- trând în Heavy-Rotation

moaşa sală Forum. Ma- " 
terialul înregistrat atunci 
sub numele de Festival 
Live File va apare sub 
forma unui nou EP cu 
titlul Opal Mantra (A&M) 
ce ocupă locul 13 în UK 
în luna august.

Până la sfârşitul anului, 
casa. A&M realizează două

(A&M) din care piesa 
Turn, figurează pe locul 
18.

THERAPY ? pleacă 
Intr-un . masiv turneu 
nord-american cântând 
In deschiderea grupurilor, 
Tad, The Jesus Lizard 
şl Helmet, După acest 
turneu Andy declara in

ia MTV. Alături de piesa 
titlu, acest single mai 
cuprinde şi alte trei pie
se dintre care o versiune 
reuşită a celebrei Brea- 
king The Law (după Ju- 
das Priest) şi CC Rider 
după Elvis Presley. (va 
urma)
HORIA SEBEŞAN

*



fi-a întâmplat ca, în va
ra aceasta, să revăd'locu
rile care mi-au legănat 
copilăria, fii s_a mal *n“ 
tâmplat să constat că noi
le realităţi economice şl 
sociale ale ţării au pă
truns şi în sătucul meu 
din sudul Gorjului. Pe 
scurt, dacă potcovarul sa
tului a murit şi nu mai 
are cine potcovi o vită 
ori un cal, cine ascuţi un

cârciumarilor nu al res
tauratorilor, cum s-ar nu
mi ei fără vreun sens 
peiorativ în economia de 
piaţă, pentru că mulţi în
treprinzători sau agenţi 
economici cu capital par
ticular sau de stat asta 
sunt: nişte curciumari ca
re nu vor pricepe nicio
dată că nu un produs 
sau un serviciu vândute 
cu cât nu fac aduc pro-

Falimentul, domnilor!
fier de plug sau fereca o 
căruţă, au apărut în 
schimb baruri, în „ care 
găseşti de la coniacul 

îranţuzesc şi whisky con
trafăcut până la berea de 
Haţeg. Ei bine, trăind o 
jumătate şi mai bine din 
anii pe care-i am pe me
leaguri hunedorene, de
venind adică hunedorean 
adoptat, berea de Haţeg 
în satul meu m-a intri
gat. Şi nu atât berea ca 
produs, cât preţul său, 
500 lei sticla de 1/2 1.

Sunt un băutor de be
re doar ocazional, dar 
nu-mi aduc aminte să fi 
băut, la timpul respec
tiv, In vreo unitate de 
alimentaţie publică din 
Deva sau din alt oraş al 
judeţului, fie restaurant, 
bar, bufet „de-a treia" 
sau „la botul calului" be
re de Haţeg mai ieftină 
de 550 lei/sticla. Şi atunci 

, am cugetat şi eu ca un 
ardelean : Nici „comer- 
santul“ din satul meu din 
Gorj: nu e tâmpit să lu
creze în pierdere, 6hiar 
dacă de la Haţeg până 
acolo sunt peste 140 de 
km, iar de la Haţeg la 
Deva 49 de km, ca să 
vorbim despre preţuri 
prin cel mai controver
sai t element al lor — 
transportul. Aici însă es
te vorba despre altceva, 
anume despre rapacita
tea, despre aviditatea de 
nimic limitată, nici mă
car de buhul simţ al câr
ciumarilor; da, da, al

S C O P U L  F I N A L  -  B IN E L E  M I C U Ţ I L O R

fitul cel mare, ci rula
jul mare al produsului 
sau al serviciului face a- 
caasta.

Am făcuţi mai zilele 
trecute a consumaţie de 
50 ml vodcă românească, / 
trei mititei şi o bere „Ca- 1 
sino“ de Timişoara : 2310 i 
lei. Altă dată am plătit I 
o bere „Haţegana" şi o 1 
sticlă de Coca-Cola cu \ 
1100 lei. Socotiţi şi dv ( 
câtor oameni le dă mâ
na să facă asemenea con
sumaţie, la asemenea pre
ţuri. Nu este o întâmpla
re că marea majoritate 
a localurilor de alimen- ţ 
taţie publică, pentru ca- , 
re toţi am strâns cureaua 
că să ni le construim, 
sunt mai mult pustii. Por- \ 
niţi de la sticla de bere i 
transportată .140 km şi ’ 
vândută cu 500 lei, şi I 
comparaţi-o cu cea trans- ţ 
portată la 50 de km şi ' 
vândută cu 550 de lei sau > 
mai mult. Şi nu vă va \ 
fi greu să vă explicaţi i 
pustietatea, fote clar că 
un asemenea mod de a 1 
face comerţ cu alimenta-' i 
ţie publică nu poate să ' 
ducă decât la faliment, ţ

\

După „munţi" de neca
zuri, greutăţi, neînţelegeri 
izvorâte din opinii şi men
talităţi diferite privind 
condiţiile de ocrotire în- 
tr-un spaţiu destinat co
piilor-părăsiţi sau neglijaţi 
de părinţi, s-a ajuns în 
sfârşit la liman. La trei 
luni de la schimbarea con
ducerii, casa este de nere
cunoscut.' Am avut prile
jul să văd la faţa locului 
transformările făcute, a- 
vând ca scop final binele 
micuţilor aflaţi aici, din
tre care mulţi abandonaţi 
de propriii părinţi, de ma
mele care lc-au dat viaţă. 
Reamenajările, începute în 
luna mai, au însemnat a- 
sigurarea unui circuit nor
mal specific casei de copii. 
„Odată cu începerea aces
tor lucrări — cum spunea 
dna Carmen Popescu, di
rectoarea instituţiei — gră
diniţă cu program prelun
git a fost mutată de aici 
în alt spaţiu. Totul s-a 
făcut pentru asigurarea 
unor condiţii igienico-sani- 
tare şi sociale optime. Pro

cesul instructiv-educativ 
Va permite socializarea a-

cestor copii marginal izaţi ’.
flotăm câteva constatări 

ale dr. Otilia Ştefan, medic 
specialist epidemioiog şi 
ale asistentei Maria Faur, 
de la Inspectoratul de Po

latorul, amenajat lângă 
dormitoare, are 4 paturi, 
chiuvetă şi acces la grupul 
sanilar”. Bucătăria şi sa
la de mese sunt de ase-

lar, Prefectura, Inspecto
ratul de Poliţie Sanitară 
şi Medicină Preventivă. 
Pe lista celor care au ar 
jutat instituţia se'află no-

LA CASA DE COPII DEVA

liţie Sanitară şi Medicină 
Preventivă Deva : „Ca ur
mare a amenajărilor clă
dirii, localul dispune de 
4 săli de clasă, o sală de 
club (spaţii de educare şi 
recreere), vestiar cu dulă
pioare individuale. Pentru 
fiecare copil s-au asigurat 
efecte personale şi încăl
ţăminte. Sălile sunt ame
najate cu mobilier speci
fic, jucării, mijloace audio
vizuale şi material didac
tic. Există 4 dormitoare, 
cu 13 paturi individuale, 
cu acces la grupul social, 
dotat cu duşuri, chiuvete, 
cadă de îmbăiere, efecte 
personale de igienă intimă. 
Cabinetul medical este u- 
tilat cu mobilier adecvat, 
cu trusă medicală do ur
genţă, seringi şi ace de 
unică întrebuinţare. Izo.

menea dotate corespunză- tat şi un grup de studenţi 
—-------- -------- - - din California, care a lu

crat la extinderea spaţiilor 
de joacă.

„Dorinţa noastră — spu
nea dl. Corncliu Voicu, in
spector general adjunct cu 
reforma, a fost ca acest 
spaţiu să devină cu ade
vărat o casă cu copii. S-a 
muncit mult, de la îngri
jitoare şi până Ja director, 
Întregul personal a lucrat 
efectiv, cu mult suflet, la 
igienizări îh sălile interi
oare şi în curte, la monta
rea mobilierului. Au venit 
şi soţii salariatelor şi au 
pus umărul la lucrări gos
podăreşti grele’.

Idcea celor care se o. 
cupă de aceste instituţii 
este de a se renunţa la 
acei „coloşi” care înregi
mentau sute de copii, de 
a-i socializa. Aceşti micuţi 
vor merge la grădiniţe, în 
şcoli, alături de oricare alt 
copil.

ESTERA SÎNA

tor, inclusiv cu materiale 
dezinfectante, iar în curtea 
interioară a fost amenajat 

i un loc de joacă.
Valoarea totală a lucră

rilor de reamenajare de
păşeşte 35 milioane de lei. 
A' fost posibilă crearea 
acestor condiţii prin apor
tul unor oameni de suflet 
de la societăţi comerciale 
şi unităţi şcolare cum 
sunt : Societatea umanitară 
din Toulouse, Child Res- 
cue Internaţional (asocia
ţie cu reprezentanţă la 
Sibiu), S.C. „Sargeţia” S.A., 
S.C. Rempes-secţia Bariţiu, 
Deyasat, Casa de copii Să- 
cel (prin confecţionarea 
mobilierului din lemn), 
Grupul şcolar energetic. 
Clubul sportiv, Grupul 
şcolar auto — din Deva, 
RENEL, Inspectoratul şco-

Suspendat acum câteva 
zile, în urma dialogului 
dintre sindicatele miniere 
afiliate la Liga „Solidari
tatea ’92“ şi o delegaţie 
guvernamentală condusă de 
dl Dumitru Popescu, mi
nistrul industriilor, con
flictul declanşat la RAC 
Deva a avut la bază mai 
mulţi factori favorizanţi, 
în ,care nodul gordian îl 
reprezintă salarizarea.
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rii. Din fabrica de la Ha 
ţeg, berea pleacă la pre- 1 
ţul de 324 lei/sticla de ţ 
1/2 1. Adaosul comercial 

caicuîaţi-I dumneavoastră. ' 
ION CIOCLEI i

tuaţia economico-financia- 
ră a RAC Deva nu este 
una dintre cele mai fa
vorabile, datorită mecanis
mului economic actual, 
fapt care a condus la un 
blocaj de aproximativ 30 
de miliarde de lei (sumă 
ce reprezintă producţia re-
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De o vreme încoace, cir
culaţia rutieră se bucură de 
o tot mai mare atenţie. Nu 
numai din partea Poliţiei 
rutiere, ci şi a cetăţeanu
lui de rând. Cauze ar fi 
mai multe, dar, în primul 
rând, creşterea numărului 
I- accidente. Câteva cifre 
sunt edificatoare în acest 
sens. Ele se referă la pri
ma jumătate a acestui an.

Aşadar, în perioada a- 
mintită. Poliţia rutieră din 
Inspectoratul de poliţie al 
judeţului a avut 1099 de 
acţiuni şi controale. De re
ţinut că au fost aplicate 
cu aceste prilejuri nu mai 
puţin dc 23 803 de sancţi
uni contravenţionale ! In 
vederea suspendării au fost 
reţinute 856 de permise de 
conducere. Iar acum, o 
chestiune care trebuie să 
dea de gândit : din cele 
850 de permise ridicate 509 
au fost pentru consum de 
alcool. Mulţi ar trebui să 
judece mai mult înainte 
de a urca la volan, nu ? 
Să mai spunem că pentru 
defecţiuni tehnice de na
tură a pune în pericol si
guranţa traficului rutier 
s-au reţinut 255 de per
mise.

Cu toate acestea, în pri
mul semestru al acestui an. 
în judeţ s-au comis,. 83 de

accidente grave, menţinân- 
du-se cam la acelaşi ni
vel cu cele din aceeaşi pe
rioadă a anului trecut. 
Grav este că în aceste ac-

s  m i

eidente şi-au pierdut viaţa 
29 de oameni, cu 8 mai 
mult decât anul trecut. De 
asemenea, au fost grav ră
nite 85 de persoane Rele
vant este în acest sens ac
cidentul comis de Mircea 
Bogdan din Petroşani, pe 
raza oraşului Vulcan. Da
torită vitezei excesive şi 
unei depăşiri efectuate ne
regulamentar, s-a izbit vi
olent de un alt autovehi
cul care circula regula
mentar. Rezultat : moartea 
şoferului şi a încă trei per
soane aflate în autoturism. 
Un alt accident cu urmări 
deosebit de grave a avut 
loc Ja Bretea Română, Aici.

Cristian Zavan din Haţeg, 
datorită unor cauze ase
mănătoare, a părăsit caro
sabilul şi a intrat într-un 
copac. Şi-au pierdut viaţa 
trei oameni. '

Dacă ar fi să localizăm 
ponderea accidentelor gra- 

-ve în judeţul nostru în 
prima jumătate a acestui 
an, situaţia arată aşa : De
va — 14 accidente (patru 
morţi şi 12 răniţi grav); 
Simeria — 6 accidente (doi 
morţi 9 răniţi grav); 
Hunedoara — 5 acciden
te (9 răni ţ i  grav) j 
Orăştie — 4 accidente (doi 
morţi — şase răniţi grav); 
Petroşani — 4 accidente 
-- (patru răniţi grav).

Şi pe teritoriul unor co
mune se petrec > lucruri 
grave. In acest caz, poate 
ar trebui să luăm aminte 
când circulăm prin Geoa- 
giu, Sîntămăria Orlea, Ve
lei ctc.

Credem că-i necesar să 
vorbim şi despre pietoni. 
Nu de altceva, dar prea 
multe evenimente rutiere 
se întâmplă din cauza lor. 
In perioada amintită s-au 
dat 2 115 de sancţiuni con
travenţionale, iar din vina 
lor au avut loc nouă ac
cidente grave. Deci...

VALENTIN NEAGU

giei pe 5—6 luni), — situa
ţie din care derivă nume
roase dificultăţi în orga
nizarea şi desfăşurarea 
fluxului de producţie ; dis
crepanţele salariale între 
minerii RAC Deva şi alte 
regii din ţară, sau dife
renţele dintre ei şi sa
lariaţii altor regii autono
me, nemulţumire manifes
tată prin... „de cât la RAC 
miner, mai bine portar la 
RENEL”, o contradicţie 
care se accentuează, între 
subteran şi personalul ad
ministrativ, de unde şi re
marca „voi cafea pe masă, 
noi _cu boala-n oase”.

Da*r dincolo de hai să 
le zicem divergenţe de bu
cătărie internă, ceea 
ce a pus benzină pe foc a 
fost contractul colectiv al 
ortacilor din Valea Jiului, 
care prevede o majorare, 
de la 01/07. a.e., a sala
riului cu 10 la sută, la ca- . 
re se adaugă şi un spor,, 
de fidelitate de 40 la sută 
din salariul de încadrare

— deci in total 50 de pro
cente, pe când la RAC 
Deva, după discuţiile pre
liminare, procentul creşte
rii de salarii a fost doar 
de 8 Ia sută !

După -tratativele de la 
prefectură s-a ajuns ia o 
înţelegere: 55 de mii de 
lei, creşterea medie a ve
nitului, ceea ce reprezintă 
22—26 la sută, procentul 
Obţinut nemulţumindu-i 
însă pe mulţi dintre liderii 
de sindicat. Dar, cum ma
rile manifestări minereşti 
nu sunt lipsite de prezenţa 
dlui Miron Cozma, nici de 
data aceasta liderul Văii 
Jiului n-a lipsit de la dia
logul, de o transparenţă 
absolută, la care presa n-a 
nvut acces pentru că 
vorba unui înger păzitor 
al liderului petroşănean... 
„domnule, cum să partici
pe presa când doi discută 
probleme care privesc nu
mai păTţile”, punct de ve
dere care a fost împărtă
şit şi de mulţi alţii din

anturajul celor dc la dia
log. O fi un punct de ve
dere, dar să nu uităm că 
problemele eoonomico-so- 
ciale nu sunt numai a două 
grupări, ci sunt ale noas
tre, ale tuturor, — ale ţării 
— iar atunci când cineva 
se crede un exponent al 
cinstei şi corectitudinii nu 
are nimic de ascuns Or, 
interesul mass-mediei nu 
este altul decât de a pre
zenta un fenomen în na
turaleţea lui, nu prin punc
te de vedere exprimate op
ţional de părţi,

Unele informaţii cu ca
racter neoficial, venite din 
afara părţilor aflate în con
flict, lasă să se întrevadă 
din start o creştere a sa
lariilor la RAC Deva, de 
cel mult 30 la sută — in
formaţii vehiculate înainte 
cu o zi de dialogul de la 
prefectură, fapt confirmat' 
de procentele stabilite, ceea 
ce nu înseamnă altceva 
decât un joc de cărţi fă
cut de mult sau un capital 
politic pentru cineva.

CORNEL POENAIt
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Actele să vorbească!

La începutul lunii iulie 
a.c., Parlamentul României 
a adoptat Legea nr. 48, 
privind stabilirea unor 
drepturi în favoarea per
soanelor fizice cărora li s-a 
stabilit calitatea de acţio
nar în temeiul art. 36 din 
Legea nr. 18/1991 şi a drep
turilor aferente anilor 1993 
şi 1994 pentru persoanele 
ale căror terenuri agricole 
se află Sn patrimoniul re
giilor autonome cb activi
tate agricolă, institutelor şi 
staţiunilor de cercetare şi 
producţie agricolă. Aplica
rea prevederilor acestei 
legi răspunde numeroase
lor întrebări şi frământă
rilor acţionarilor care şi 
în judeţul nostru deţin o 
bună parte din terenurile 
agricole ce sunt exploata
te în regimul stabilit, ast
fel punându-se capăt la o 
serie de inechităţi.

Legea nr. 48/1994 stipu
lează că : „Societăţile co
merciale agricole pe acţi
uni cu capital majoritar 
de stat, înfiinţate în baza 
Legii 15/1990, vor asigura 
persoanelor fizice cărora li 
s-a stabilit calitatea de ac
ţionar, în temeiul art. 36 
diii Legea fondului fun

ciar nr. 18/1991, pe lângă 
dividendele cuvenite potri
vit legii şi produse agri
cole sau bani, la opţiunea 
scrisă a acestora. De men
ţionat că drepturile con
stând în produse agricole 
vor reprezenta echivalentul 
valoric a cel puţin 600 kg 
grâu STAS pe hectar, cu 
reflectarea corespunzătoare 
în cheltuielile comerciale • 
respective". De asemenea, 
se face precizarea că în 
cazul în care societăţile 
comerciale agricole pe ac
ţiuni nu cultivă grâu, a- 
eestea vor acorda acţiona
rilor produse agricole sau 
bani, în raport de opţiunea 
lor,- reprezentând echiva
lentul valoric a cel puţin 
600 kg grâu STAS la hec
tar. drepturile rfespective 
plâtindu-se în cuantumul 
amintit începând cu pro
ducţia anului 1994.

în aceleaşi condiţii, a- 
dică pe bază de opţiune 
scrisă şi în aceleaşi can
tităţi, adică 600 kg grâu, 
sau echivalentul în bani 
sau alte produse agricole, 
se acordă drepturile cuve
nite pentru acest an acţio
narilor — respectiv persoa

ne fizice ale căror terenuri 
se află în patrimoniul re
giilor autonome cu activi
tate agricolă, institutelor şi 
staţiunilor de cercetare şi 
producţie agricolă, ca e- 
fect al unor legi speciale, 
altele decât cele de expro
priere. Deoarece mai sunt 
situaţii în care nu au fost 
onorate drepturile cuveni
te acţionărilor pentru a- 
nul 1993, legea prevede ca 
acestora să li se acorde 
câte 300 kg grâu STAS pe 
hectar sau alte produse a- 
gricolc în echivalent sau 
contravaloarea acestora.

Totodată se „face men
ţiunea că drepturile pre
văzute de legea amintită 
se calculează la preţul mi
nim garantat al grâului 
aflat în vigoare la data e- 
fectuării plăţii.

Important de reţinut este 
că — aşa cum stipulează 
legea: „Persoanele fizice
care nu şi-au primit drep
turile stabilite în temeiul 
prevederilor Legii nr. 46/ 
1-992 şi ale Legii nr. 29/ 
1993, precum şi cele care 
beneficiază de prevederile 
prezentei legi, sunt îndrep
tăţite să le pretindă în.

termenul general de pres
cripţie prevăzut de lege. 
Cererile sunt scutite de 
timbru". Merită să fie cu
noscut şi faptul că sume
le cuvenite persoanelor fi
zice, potrivit prevederilor 
.legii, sunt neimpozabile.

Pentru a înlătura orice 
contradicţie sau interpre
tare eronată, se stipulează 
că pe data intrării în vi
goare a: legii la care ne-am 
referit se abrogă art. 1 şi 
art. 5 din Legea nr. 46/ 
1992 privind stabilirea u- 
iior drepturi în favoarea 
persoanelor fizice care de
ţin acţiuni în temeiul art; 
36 din Legea nr. 18/1991.

Există, aşadar, un temei 
legal în baza căruia acţio
narii din agricultură îşi 
vor primi drepturile ce li 
se cuvin pentru terenurile 
aflate în exploatarea so
cietăţilor comerciale agri
cole cu capital majoritar 
de stat, în patrimoniul re
giilor autonome cu activi
tate agricolă, instituţiilor şi 
staţiunilor de cercetare şi 
producţie agricolă.

Este un adevăr incontes
tabil că, mai ales după a- 
doptarea Legii nr. 18/1991, 
pământul a devenit un măr 
al discordiei, generând- în 
trecut şi in viitor, fără în
doială, multe necazuri şi 
neînţelegeri între fraţi şi 
părinţi, între rude şi ne
mulţumiţi de tot felul. Fie
care pretendent la pământ, 
considerându-se îndreptă
ţit să dobândească titlul de 
proprietate, se agaţă de a. 
ede slăbiciuni ale legii ca
re să-l poată favoriza. 
Chiar dacă are unele im
perfecţiuni, legea trebuie a- 
plicaţă aşa cum este, în 
litera şi spiritul ei, nimeni 
nefiind mai presus de ea. 
Cum actele sunt cele care 
au menirea să vorbească 
şi să facă dreptate, este 
firesc.ca.acestea să fie lua
te în primul rând în con
siderare şi nu dorinţele li
nei/persoane sau alteia ca
re nu au nici un fel de 
acoperire în formularea 
anumitor pretenţii neînte
meiate.

în cazul de faţă ne vom 
referi la o situaţie concre
tă, ce ne-a fost prezentată 
în legătură cu dreptul de 
proprietate privată asupra 
pământului. Este vorba 
despre trei grădini din sa
tul Rapolţel, în suprafa
ţă de 0,14 ha, pentru care 
dna Maria Ştef deţine o 
serie de documente legale, 
dovezi şi schiţe clare, pe 
care fiul său, dl Mihai 
Voica, ni le-a pus la diş-

în esenţă, Legea 83/1993 
privind sprijinul acordat 
de stat producătorilor a- 
gricoli este menită să a- 
jute reforma în agricul
tură, să consolideze ex- 
ploataţiiie agricole în / ve
derea asigurării securităţii 
alimentare a populaţiei. în 
acest sens, legea amintită, 
la art. 7.(1), stipulează că: 
„Statul sprijină dotarea ex-

utilaje agricole. . Despre 
prevederile şi conţinutul 
hotărârii respective s-a 
scris la timpul cuvenit şi 
în ziarul nostru. Gum la 
art. 1 în amintita hotărâ
re se arată că: „Benefi
ciarii de'credite vor fi pro
ducătorii agricoli cu per
sonalitate juridică — cu 
capital privat sau majori
tar privat —, asociaţiile

De ce discriminare?

ploataţiilor agricole cu 
tractoare, maşini şi echi
pamente agricole, animale 
de reproducţie şi produc
ţie, construirea de spaţii 
de producţie, de prelucra
re şi depozitare, aprovizio
narea materială, realizarea 
şi valorificarea producţiei 
agricole, prin acordarea de 
credite cu dobândă prefe
renţială sau, după caz. a- 
cordarea de garanţii în ve
derea obţinerii acestora".

înainte sau după apari
ţia acestei legi, peste 1700 
de proprietari de pământ 
şi producători agricoli din 
judeţul nostru şi-au cum
părat şi şi-au dotat ex- 
ploataţiile cu tractoare. Cei 
cu posibilităţi materiale şi 
financiare mai bune şi-au 
procurat şi o parte din u- 
tilajele necesare lucrării 
pământului, ca pluguri, 
grape, semănători, cultiva
toare şi altele. Cei mai 
mulţi însă nu au reuşit să 
se doteze şi cu gama de 
maşini necesare, una din 
cauzele principale consti- 
tuind-o lipsa banilor. ' 

Cum fiecare legă este 
completată şi cu nişte in. 
strueţiuni de aplicare, în 
luna iunie a.c. Guvernul 
a adoptat Hotărârea nr. 
267 privind subvenţionarea 
în proporţie de 70 la sută 
a dobânzii'aferente credi
telor bancare acordate de 
către băncile comerciale 
producătorilor agricoli pen
tru achiziţionarea de trac
toare, combine, maşini şi

agricole cu personalitate ju
ridică — cu capital privat 
— şi societăţile comercia
le prestatoare de servicii 
pentru agricultură, cu ca
pital privat", o asemenea 
prevedere a stârnit o se
rie de reacţii negative, de
oarece se face o vizibilă 
discriminare, persoanele fi
zice fiind excluse de la po
sibilitatea de a beneficia 
de credite cu dobândă sub
venţionată în propor-ţie de 
70 la sută. 6 mare parte 
dintre posesorii de trac
toare ar avea posibilitatea 
să-şi constituie fondul de 
15 la sută necesar cum
părării de utilaje, iar 
restul de 85 la sută să fie 
acoperit cu credite pe du
rată de 5 ani, însă nu le 
este acordat acest drept 
prin hotărâre, aceasta ne
ţinând câtuşi de puţin sea
ma de specificul exploata - 
ţiilor agricole din zonele 
de deal şi de munte unde 
formele asociative în agri
cultură îşi găsesc mai a- 
nevoios câmp de aplicare, 
deşi avantajele acestora nu 
pot fi eon testa te. Ga ur
mare este de dorit şi de 
aşteptat ca guvernul, dacă 
vrea să-i sprijine cu ade
vărat pe toţi agricultorii, 
inclusiv pe cei particulari, 
fără nici un fel de discri
minare. să aducă îmbună
tăţirile şi corecturile ne
cesare Hotărârii nr. 267.

In noianul de probleme 
ce domină preocupările 
Guvernului, acesta susţine 
că acum prioritară este 
aplicarea reformei, în mod 
deosebit privatizarea. Ca 
să-şi întărească declaraţiile 
făcute în acest sens, de 
curând Guvernul a elabo
rat noul Program de pri
vatizare în masă, totodată 
fiind promulgată şi Legea 
MEBO. Pe marginea pro
gramului amintit a înce-,. 
put o largă campanie de 
mediatizare, stârnindu-se 
reacţii pozitive şi negative 
care, cu siguranţă, se vor 
regăsi în dezbateri aprin
se şi în următoarea sesiu
ne parlamentară.

Că procesul reformei nu 
a fost gândit suficient şi 
ntr s-au jalonat cu clari
tate modalităţile de a a- 
junge cât mai rapid şi si

PRIVATIZARE Şl 
AMEŢEALĂ

gur pe drumul cel drept 
al privatizării o dovedesc 
o serie dc argumente, bâj
bâieli şi ameţeli de cap, 
din partea numeroaselor 
organisme create şi abili
tate să răspundă de pri
vatizare, cât şi a celor dor
nici să spargă mai repede 
structurile economiei cen
tralizate şi să promoveze 
principiile economiei de 
piaţă. Multă derută şi ne
încredere chiar în atinge
rea obiectivelor privatizării 
sunt generate acum de pă
căleala ce s-a făcut cu car
netele cu certificate de

proprietate. După ce s-au 
efectuat atâtea cheltuieli şi 
s-a pierdut multw timp cu 
atribuirea acestora, tem- 
porizându-se astfel privati
zarea şi făcându-se une
ori prea mare tapaj pe 
seama utilităţii sau inuti
lităţii lor, acum Guvernul 
schimbă macazul, hotărând 
să. dea nişte cupoane care 
să ne îndulcească viaţa şi 
să ne mai întărească ilu
zia că suntem proprietari. 
Cu această nouă „inven
ţie" se încearcă, chipurile, 
să se mai corecteze nişte 
greşeli făcute iniţial, dân-

•poziţie spre elucidarea u-‘ 
Bei situaţii aflate în liti
giu cu di Fiorian Costa. 
Extrasele dv carte funcia
ră şi adeverinţa eliberată 
de comisia iorală dc sta
bilire a dreptului de pro- 

1 prietate din comună Ra
polt atestă că proprieta
rul de drept şi de fapt al 
grădinilor cu pricina este 
dna Maria Ştef. Acest lu
cru este recunoscut şi în
tărit şi prin adresa nrr 383/ 
•1/25 mai a ev. in care, în 
urma deplasării unui re-; 
prezentam la faţa locului, 
Prefectura arată că -u dna 
M.S. este îndreptăţită să 
primească terenul în cau
ză, deoarece acesta nu a 
făcut obiectul vânzării- 
cumpărării.. în tranzacţia 
cu dl M.Y. jn plus, grădi
nile respective nici nu sunt 
amplasate in vecinătatea 
imobilului cumpărat şi nici 
nu au făcut corp comun 
cu acesta. >E

Rezultă deci cât se poa
le de limpede că, pe ba
ză de documente, este de
monstrat dreptul de pro
prietate. Cum justiţia este 
instanţa care-şi spune cu
vântul hotărâtor în astfel 
de situaţii, credem că lu
crurile vor fi elucidate de 
către cei în drept şi se va 
stinge încă un caz din no
ianul de neînţelegeri care 
există în legătură cu con
stituirea şi reconstituirea 
dreptului de -proprietate a- 
supra pământului.

Desen de C-TIN GAVR1LA

du-se naştere la o altă di
versitate de situaţîi con
fuze şi nemulţumiri, acor
darea şanselor egale tuturor 
fiind doar o himeră. Dacă, 
aşa cum a anunţat primul 
ministru, carnetele cu cer
tificate de proprietate şi- 
eupoanele nefolosite şe vor 
anula după prima jumă
tate a anului viitor, putem 
intui cu uşurinţă că se vor 
căuta alte variante şi al

ternative care să susţină 
principiul şanselor egale, 
deoarece la urmă vor ră
mâne pentru privatizare O 
serie de unităţi gU renta
bilitate scăzută şi inefici
ente, unde nimeni nu este 
interesat să-şi plaseze ac
ţiunile.

Să nu uităm- însă că 
chiar şi în cazul privati
zării în prima fază a so
cietăţilor comerciale cu 
profit, dacă blocajul finan
ciar din economie va 
persista, se poate ca, aşa 
cum există deja -temerea, 
şi acestea să fie împinse 
spre ineficientă şi chiar 
faliment. ,!

Evident, nu pot fi igno
rate nici alte aspecte le ■ 
gate* de privatizare la care, 
după cum se ştie, vor a- 
vea acces şi’ investitori 
străini. Aceştia, desigur, 
vor fi interesaţi, după ec 
pot dobândi putere de de
cizie în funcţie de acţiu
nile ce le vor cumpăra, să 
închidă uncie firme pro
ductive de la noi pentru 
a nu-şi face singuri con
curenţă şi a menţine mo
nopolul la unele produse. 
Este şi aceasta o temere 
ce se poate lua în calcul. 
Până atunci însă trebuie 
să fie înlăturată, ceaţa ce 
mai pluteşte în domeniul 
privatizării, făcând cât mai 
repede posibil lumină pe 
acest drum care se pare 
a fi tot mai lung şi întor
tocheat. dacă Guvernul şi 
Parlamentul doresc cu a- 
devărat ea între vorbele 
şi faptele lor să nu maf 
existe deosebire.

Pagină realizată de 
NICOLAE TÎRCOB J
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\ ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL

Turneul de ' \ Spre o creştere calitativă a jocului cu balonul rotund j 
handbal feminin)

Simpatizanţii hand
balului feminin au 
posibilitatea să vizio
neze o serie de me
ciuri ce sa vor disputa 
Ia Sala Sporturilor din 
Deva tn perioada I® 
—21 august la care 
participa S formaţii 
de Divizia A din 8 
oraşe ale ţării: HjC. 
Semiţi Deva, CS.M. 
Paterna Sibiu, IASON 
Braşov, AUTBGO 
B.T. Tg. Jiu, FAVORIT 
Oradea; OLIMPIC 
Bitziaş (fosta U.TiT. 

''Cbnlfaacn), ■ ANISA 
r  A. Satu Marc şi VII
TORUL Cluj-Napoca. 
Turneul se desfăşoară 

dup următorul program: 
vineri şi sâmbătă ta
ta* orele 9—13 şî 
15—20, duminică fi

nalele între orele *—13. 
Oficiază arbitri din Ora
dea. Timişoara şi Deva.

După cum ne pre
ciza dl profesor Ion 
Mătăsaru, antrenorul 

formaţiei Handbal Club 
Serata Deva, după 
eete două jocuri de 
pregătire susţinute în 
compania iotului re
prezentativ la Deva, 
fetele noastre au con
tinuat să se antreneze 
în localitate, Noroe.că 
pentru zalele de 12 
—13 august au primit 
o invitaţie la un scurt 
turneu la Bursa?, aude 
au beneficiat de cazare 
şi masa şi au susţinut 
3 locuri amicale cu

Zilele trecute, intr-o şedinţă a Aso- fotbalului ! Sâ-i căutăm, să discutăm 
eiaţiei judeţene de fotbal s-a discutat cu ei, să-i readucem pe stadioane, că 
din nou despre desfăşurarea nou ediţii avem nevoie de dumnealor. 
a Campionatului Diviziei C la fotbal, S-a readus în discuţie şi aplicarea de 
fapt ee reliefează preocuparea ce există către toate cluburile a circularei 128 a 
pentru creşterea calitativă a fotbalului FIFA, privind dreptul _de a se putea 
judeţean şi s-au făcut mai multe refe- schimba 2 jucători de câmp şi portarul, 
riri la modul In «are şi-au susţinut tes- măsură recent aplicată şi la World Cup1 
tete fizice şi teoretice arbitrii din ju- *94.
deţul Hunedoara, ou toţii fiind de a- Biroul Asociaţiei judeţene de fotbal 
cord că în acest an testările s-au desfâ- consecvent în sprijinirea fotbalului ju-
şurat sub semnul unor exigenţe mai venii, în crtşterea tinerelor speranţe, a
mari, atât la Deva, cât şi la Petroşani.—aprobat organizarea de către Asociaţia 
Rămâne Insă fa atenţia Comisiei jude- judeţeană de fotbal a Cupei de toamnă, 
ţeae de a eradica urgent greşelile ee -pe ambele -zone — Valea Mureşului şt
s-au făcut şi In prima etapă când Valea Jiului — la care participă gru-
au fost delegaţi la meciuri 4—5 arbitri, pele de copii şl cădeţi de la toate clu- 
eane n-au trecut testul fizic «

Tot cu acest prilej a fost aprobată şî
Divi-

burlle şl secţiile de fotbal din diviziile 
A. B. şl C.

-  olista observatorilor la meciurile 
ziei C. Sigur, se cunoaşte şi la Asociaţia 
judeţeană că nu s-a făcui prea mult 
pentru ca pe lista observatorilor s i a- 
jungâ cei mai buni foşti fotbalişti sau 
arbitri, oameni competenţi, cunoscători 
ai regulilor de joe. Sunt atâţia fotba
lişti ce s-au retras din activitate, care nar, şi arbitru în loturile naţional 
ar putea să-şi pună serviciile în slujba internaţional de fotbal.

In şedinţa Biroului Asociaţiei Judeţene ' 
de fotbal din ziua de 9 august a.c. s-a 
propus şî biroul a aprobat ca preşedin
te al Comisiei judeţene de arbitri pe dl 
Mscarei Grigore, fost fotbalist divizio-

Ş'

V t t  Timişoara (eebi- 
a-a transferat la 

şl se cheamă 
Olimpie», NENA 

Timişoara şl A.E.M. 
Timişoara,

Debutul campiona
tului m apropie — 3 
septembrie şl forma
ţia Hernia Deva aş
teaptă Încă sprijin.

TINERI DEVENI JUD0KA LA 
CUPA „DRAGONUL CONSTANŢA”
Timp de 19 zile municipiul Constanţa a fost 

gazda ospitalieră la desfăşurarea competiţiei de ju
do pentru copii, dotată cu Cupa „Dragonul Constan
ţa", la care au participat 350 de sportivi, reprezen
tând 16 echipe din Bucureşti. Oradea, Bistriţa, Con
stanţa, Cluj Napoca, Deva şi alte oraşe din ţară. 
la  acest concurs reprezentanţii CSŞ Michelin Sport 
din Deva as obţinut o serie de frumoase succese, 
care atestă valoarea şi perspectiva tinerilor judoka, 
precum şi munca şi profesionalismul tânărului an
trenor devean Mugurel Ci uş ca

lată câteva dintre rezultatele mai însemnate, 
obţinute de tinerii sportivi deveni

— la categoria 33 leg — copii îl — Cristian Mi- 
clea, locul Uf ţ

••=* la categoria 36 kg — copii I — Valentin Sil~ 
dan — locul V ;

la categorii 55 kg — jun. I — Bobert Lukcs
— locul VII ţ

— la categoria 60 kg — jun. I — Daniel Cîr- 
bovan — locul II ţ

la categoria 60 kg — jun. II — Daniel Scadu
— Jocul III;

— ta categoria 78 kg — juniori l — Adonis 
Bran — locul I.

Posesorii acestor merituoase locuri, toţi tinerii 
participanţi ta acest concurs, precum şi antrenorii. 
Părinţii copiilor şi cei care i-au ajutat să ajungă 
ta Constanţa, merită călduroase felicitări.
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PRIMA ETAPA, 
PRIMELE 

RESTANŢE

Mai rar se întâmplă • 
ca in Divizia C să se I 
înregistreze restanţe J 
în desfăşurarea cam-1 
pionaiului. Totuşi azi • 
trebuie s* se dispute J 
două restanţe : Ea- J 
vier Orăştie — Mi-I 
«erai Bărbileni şi I 
Mineral Anîooasa — • 
Minerul Ş t Vufean, I 
WMrfhrate că Faviar a J 
disputat meciul său I 
de cupă «U Minerul • 
B u ş e a i  <*- 
calificai MIM.
PENL doşă invitări j 
de ta l t  tal, iar Min. I 
Hi- Vulcan a fost io- î 
Ir-uu turneu şi n-a |  

disputa lacul» 
la Ananeasa. |

j foe de
A
I

M. SABBU
* UmDANBSCV I 

„STUDIAZĂ* PE * 
FRANCEZI |  

Astăzi, selecţionerul j  
representntivei naus— > 
tre de Setata, Iurta-1 
nescu. va urmări la • 
Bordeaux Meciul di»- ţ 
tre Franţa — Cehia, » 

. , - ,  - Fiindcă, nu peste mult *
preşedinţii de asociaţii de arbitri, «ode» I timp, la 8 octambrie I
vor fi cooptaţi tineri care au jucat Cofei J a.c., România va în-!
bal sau au înclinaţii spre arbitraj, undei § ram; Franţa în cadrul |
se vor învăţa teoretic şi practic regu-| 1 preliminariii or Cam.!

* '  - Ri r

dreptăţiţi nu au fost programaţi etapei 
ba şir i Insă. pentru a ajunge ta situa- { 
fia temă de a avea «o lot conespuitzâ-1 
tor de arbitri este necesar să luăm ci-* 
teva măsuri: încă ta toamnă se vorI 
organiza şcoli de arbitraj — ia Hune-* 
doara, în Valea Jiului dar şi la Brad, |  
Orăştie. Călan, ce vor fi conduse de*

Hunedoara fotbalistică 
trebuesăse afirme şi 

în arbitraj
Convorbire cu GRIGORE 

MAC AVEI, preşedintele Comisiei 
judeţene de arbitri

— Dle Macaveî, după mulţi ani de fot
bal divizionar A. dar şi ta arbitraj pe 
pruna scenă a fotbalului nostru şi inter
naţional, aţi fost numit recent preşe
dintele Comisiei judeţene de arbitri. Cu 
ce gânduri porniţi ia drum ?

— Preocuparea mea de bază, a cola
boratorilor şi îmi place să cred şi a 
conducerii Asociaţiei judeţene de fot
bal, va fi ridicarea valorii şi a calităţii . _
arbitrajelor, promovarea şi afirmarea temeinic cunoştinţele teoretice şi prac- 
unor arbitri care să ajungă în primul lot ^ce şi. să parcurgă toate treptele până I 
ai rării, tîaterai H.ir ,̂ov„-, „ hn. să ajungă la promovarea în loturile J

divizionare B şi A. Eu am convingerea > 
că dacă vom fi şî sprifinîţi, nu peste I

Iile de joc ale fotbalului, atcbuţiile a r  
b itrului etc. 1

— O să fie participan ţi la aceste* 
cursuri ?

— Depinde şi de noi, cum ştim să-i J 
atragem , să-i selectăm. Mulţi vor să * 
fie arbitri, dar puţini ştiu câte calităţii 
trebuie să întrunească un arbitru bun,? 
care să ajungă în-imul Diviziei Naţio-1 
nale. Trebuie să-i placă, să aibă ţinută, ; 
iar noi să ne ocupăm să-şi însuşească |

I
i !

European j

al ţării. Judeţul Hunedoara are o bo
gată tradiţie fotbalistică şi ocupă lo 
curi onorabile ta toate statisticile vre-

» mii Sunt convins că Hunedoara fotba- molt timp o să se lanseze câţiva viitori
listlcă trebuie şa se afirme şi în arbi
traj J

—- în  acest scop, ee va întreprinde 
Comisia judeţeană de arbitri ?

— în primul rând imprimarea răs
punderii. pentru respectarea strictă a 
regulamentului dc ioc de către toţi fae-

arbîtri din judeţul nostru, despre care | 
o să auzim numai lucruri frumoase. Aş • 
dori foarte mult ca la viitor şi condu-1 
cerile cluburilor, asociaţiilor sportive, * 
ale secţiilor de fotbal, antrenorii, să I 
sprijine Comisia judeţeană de arbitri; 
prin instaurarea unui climat eorespun- j 

lorii concurenţi — arbitri — jucători zător fa teren şi în tribune, să nu sel 
—  conduceri de cluburi şi asociaţii. A facă (aşa ca în unele locurij, pre- J
vem io vedere efectuarea unor progra- Hun! şi ameninţări la adresa arbitrilor, |  
naărt corecte, echitabile, ale arbitrilor, In sub deyiza .Acasă câştigăm noi" şl să * 
fiecare etapă, a ţinerii unei evidenţe sesizeze Comisiei judeţene abaterile,» 
clare, care să ne dea posibilitatea evi- greşelile, gafele unor arbitri ori de I 
tării greşelilor de până acum, rând u- câte ori este cazul, pentru a lua mă-* 
nii arbitri au -condus 5—6 jocuri ale a- şurile cuvenite, fără nici o părtinire ! |
©eLeiasî fo rm aţii Hmn nm at*S.î î«_ A sa să  fie  I *

Fumatului
de fotbal. Fnuceril 
tont pentru noi ad- j 
vetvarfi de temut ln | 
grupa preBmiuari a * 
CF. şi interesant, şi I 
lor 1« ieste frică tot de I 
noi!. ■■

IVAN LANGA 1
T1CLEANIÎ j

După slaba presta- I 
ţie a craiovenilor la J 
Tbilisî, la Universita- | 
tea Craiova a fost nu. * 
mit ca antrenor se. I 
cund Nicolae Ivan * 
care, împreună cu |  
Săndoi, îl yor ajuta pe J
Ţicleanu fa pregătirea 
echipei din Bănie
pare că întâlnirea
echipe! din Bănie. Se I 

. d»«;
etapă cu l*re- J 

greşul, studenţii o vor * 
disputa vineri, ta aibă I

a ;de pregătire 
etur de mi 

curea viitoare cu Di-
meciului retur de mler- |

la
Craiova, când «Stenii | 
vor trebui- ta lapte * 
din greu după fafrăn. | 
gerea ca 2—9 din far. • 

I
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I -iifiwiBCŢ- *
* Conflicte cu cineva din familie. Veţi suferi o*
1 ştirbire a reputaţiei şi e nevoie de diplomaţie. Nu * 
î contaţi pe ajutorul amicilor. Veţi fi trist şi retras. > 
iDn dar sau o sumă de bani vă vor bucura. I
* TAUR j
|  Abilitatea vă ajută să treceţi peste disensiunile,
* parteneriale. Se vor face simţite relaţiile dv socia- |  
I ie  Veţi simţi sprijinul unui amic ori protector. Va'
* spori capacitatea dv de organizare. *
|  GEMENI !

I1 Trebuie să vă achitaţi nişte datorii şl nu e bine 
 ̂să le anşânaţi. Veşti de departe, propuneri pentru o î

I'  călătorie. Afirmare socială, vă remarcaţi şl la locul |  
de muncă. Subalternii vă sunt de mare folos.

\

I goste:u
I

RAC |
G stare de capriciu, nu cedaţi impulsivităţii de • 

|  moment. Atenţie, partenerul de viaţă s-ar putea să i 
* vă facă probleme. Va trebui să vă achitaţi datoriile, j 

Reuşiţi In tot felul de afaceri, dar şi în artă sau dra- |

LEU |
Inamici ascunşi vă caută pricină. Neplăceri fi-« 

|  nanclare. Veţi dialoga cu asociaţii .şi colaboratorii.« 
JUrmează zile favorabile câştigurilor şi întâlnirilor dej 
I amor. Demersuri legate ele proprietatea particulară. *
! FECIOARA :
I Este important să daţi curs unei invitaţii amo- * 
‘ roase. Un subaltern vă va irita. E bine să vă re- j
I iaxaţi, să vă abţineţi de la relaţii tensionate eu par- * 

tenerii. O rudă ori un prieten vă vor ajuta. 1
j BALANŢA I
I Vă veţi ocupa de casă şi de familie. Enervări pro- J 
'  vocate de lipsa de bani, ori de pierderea unei sume, * 
I Nu perturbaţi oportunitatea de care dispuneţi în nu-«
» meraase domenii. La locul de muncă — vă va merge 1#

i
■ excelent.

SCORPION

tsm * *

I

I Agendă încărcată de lucru, obligaţii gospodăreşti 1
J* şi de societate. Elanuri şi căderi succesive. Controverse * 

cu partenerul de viaţă. Zile favorabile creaţiei şi ta-* 
‘ fâlnirîlor cu ee» >̂n>iHaţi. Evitaţi acţiunile ne’ddb-* 
|  zuite şi impulsive. |
j SĂGETĂTOR j
• Se conturează şanse materiale ori de viaţă p e rso -  * 
Inală. Dorinţa de dialog, tonusul vă revin. Dispoziţiei 
; romantică accentuată. Nu vă lipseşte inspiraţia ar- * 
|  tistjcă ; relaţia cu familia devine armonioasă.
j CAPRICORN
I Evenimente neplăcute In locuinţă. Evitaţi călâ-1 
J toriile şi comerţul. Cineva s-ar putea să vă trădeze. » 
|  Pierdeţi oportunitatea întâlnirii cu o persoană din 1 
* domeniul finanţelor. Aveţi duşmani cane vă pândesc ! 
|  din .cijl&e. ■ |
j VĂRSĂTOR :
J Reuşită într-o tranzacţie, dacă păstraţi secretul- * 
I Sprijin amical într-o călătorie. Vă atrag probleme J 
I de psihologie, presimţire O nouă asociere, armonie |  
î te  familie. Problema de sănătate este falsă. J
! PEŞTI «
I Vă irită relaţUle ea unele rude. Capriciu legai de I 
«nişte străini, probleme financiare, E rectBaandăbil să * 
Jdaţl curs pozitiv dialogului cu ceilalţi. O criză su-| 
! fletească, dar şl disensiuni cu cei apropiaţi. Nu vă» 
|  lăsaţi pradă nervilor, j

Fără cuvinte. Desen de C-TIN CAVBlLA.
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J O C U L  C U  V I A T A
tapra- 

Baterii
le ami
* Promisiunea a fost doar 
o glumă 0  BRercavea t»~ 
tată •  Omorul « Fuga, 
fo fo a re e rc *  f î  w ^ r w t -  

!»*•
Povestea ce urmează 

este una deosebit de 
trista pentru unii şi de-a 
dreptul tragici pentru 
alţii. Din ea se pot , şi 
trebuie trase concluzii, 
dar mai ales învăţămin
te. Şi ar fi multe. Iar 
una care ni se pare destul 
de importantă este urmă
toarea : 'cât; de uşor Iţi 
pai bate joc unii de via
ţa lor şi a altora ! Cu 
atât mai mult, cu cât 
este vorba şi de copii 
minori.

Să vedem fosă; mai 
exact ce s-a îmtâmplat.

Roman Crăciun, din 
Deva şf Coste! Pop, dfn 
Simeria, sunt prieteni 
de mâi mulţi ani. Ambii 
lucrează ia Cooperativa 
„Univers" Simeria şi sunt 
apropiaţi ca vârstă, pri
mul 35, al doBea 29 de 
ani. Ce face, ce nu, 
Costel este permanent în
glodat în datorii. în ur
ma unei întâlniri ocazio
nale pe malul Mureşului, 
în zonă oraşului Sime
ria, Roman, îi promite 
600 de mărci germane.

Bazându-se pe această

promisiune, Cbstel anga
jează alte şi alte impru- 
mutUFf ce se ridică ia 
câteva sute de mii de 
lei. Timpul trece şi tot 
trece, dar banii promişi 
nu fi va primi, aşa că 
intră în criză cu cele
lalte împrumuturi. In a- 
ceastă situaţie se ajun
ge şî in seara zilei de 3 
august ajC. în faţa blo
cului, Roman este aştep
tat de prieten, pentru 
a-şi primi banii. Costel 
este invitat înăuntru, iar

mii Ulterior, fn timpul 
cercetărilor va declara : 
„Nu reţin dacă s-a zbă
tut, pentru că pe mo
ment as» ieşkiat şf ea 
Când mi-am revenit am 
observat că murise. L-am 
acoperit ca & pătară 
apoi am plecat pe bal
con şr am mai băut două 
păhărele de ţtrfcă**.

Trebtnrrle na se vor 
opri fosă nici pe departe 
aici. Agresorul adună 
paharele' şf sticla de ţui
că intr-o plasă, după cam

CRIMA SUB LUPĂ

pe balcon se bea şi câte 
an pahar două de ţuică. 
Ca fota» prieteni doar, 
nu ? Cu toate insistenţele 
fosa, cate refuzat. Ro
man spunându-i că banii 
i-au' fost promişt «foar 
In giomă, după cam se 
va duce să tmnăMască 
un ffim la televizor. 
Costel să facă ce vrea, 
să mai bea ţuică sau 
să plece.

Abia (im acest mo
ment lucrurile vor “lua 
o întorsătură cu totul şi 
cir totul nefirească. Cei 
înşelat în aşteptări va
merge în bucătărie, va
lua un cuţit, după care, 
pe furiş» se va apropia 
şi-l va înfige în pieptul 
prietenului» în zona ini-

E vremea nedeiior... !
Fiecare localitate Îttî- 

nedoreană are o- awumt- 
tă , perioadă în care îşi 
organizează nedeile, da
tele respective fiind lega
te de sărbători religi
oase, dc anumiţi sfinţi 
Nedeile se constituie în 
prilejuri de bucurie şi 
ritualuri ancestrale, chiar 
dacă acum acestea Ufnt 
puţin estompate. Simbo
lurile lor însă rămân, iar 
localnicii le receptează ca 
atare.

La; Orăştipara de St», 
desfăşurarea nedeilor s-a 
Împletit cu pregătirile 
pentru „Gasteşt* W . In 
satul de centru, nedeis a 
avat loc de Sf. IHe» a- 
ram două săptămâni s-a 
desfăşurat la Ludeşti, 
Desfăşurarea nedeii pre
supune ca localul de că
min cultural să Ue pre
gătit cum se cuvine, cu
rat, primitor. Conduce
rea căminului cultural 
de centru face eforturi 
serioase tn acest sens. 
Domnul director Vasile 
Dănescu ne spunea că 
din banii încasaţi te #* 
cest an (aproximativ. 
240 000 Iei) şi cu forţe 
locale, cu ajutorul tine
rilor s-atr efectuat repa
raţii la mai multe aşeză
minte de cultură La 
Ocolişu Mie s-au execu
tat tencuieli şi zugră
veli, s-au înlocuit gea
muri sparte pentru ne- 
deia care a avat loc 
luni, 15 august a.c: tn 
ziua Adormirii Maicii 
Domnului (Sf. Mărie

Mare). S-aw mar repa
rat cteiode culturale 
din Bucium, Ludeşti şi 
cel din Orăştioâra de 
Sus. Spre deosebire de 
alte dăţi, instituţia de 
centru arată ca un ade
vărat spaţiu de cultură 
(zugrăvit, vopsit). Ii mai 
lipsesc scaune şi apara
tură de practică cultu
rală. Poate că Inspecto
ratul Judeţean pentru 
Cultură va găsi o posibi
litate de a da o mână de 
ajutor, mal ales că acum 
se cunoaşte şi bugetul 
pe acest an. Nu de 
alta» dar pentru acea ne
maipomenită formaţie de 
cătuşe ri care a tăcut şi 
va face cinste judeţului, 
care, cu zecile sale de ti
neri, răspunde de fle
care dată când e nevoie 
să fie văzute un jos şi tm 
costum popular extraor
dinar0 , Să nu udăm 
fluieraşii din Bucfom şi 
nici splendidul «fbiCSi 
de „ffuntă* dfa 
ra de Sus, re 
o datină extraoctân&râ 
prin semnificaţiilfi salg 
costumul popular auten
tic, scos Srt lăzile de 
zestre de către focalnfe'. 
Ne gândim că dacă con
ducerea «riteninutei cul
tural ar putea face apa
ratură şi perdele cum a 
confecţionat bănci de 
şezut dintr-un plop; poa
te că ar încerca şi a- 
eest lucru, • dar aşa...

MINEI BO0EA

V

I
S.C. I.P.H. DEVA

îi vine ideez de a na 
pleca de Ia locul fapte* 
cu mâna goală Din pan
talonii victimei ta 110 
mărci şî 1008® de fot 
După alte căutări, chiar 
din camera unde zăcea 
Roman, mort» ia trei pe
rechi de cercel de am 
şi pleacă Ne aflăm fo 
jurul orei trei dimineaţa. 
Trage uşa după el, iar 
yala o va bloca auto
mat.

Urmează & altă etapă 
a acestei nenorociri, fii 
care tragedia celor doi 
prieteni se va adânci tot 
mai mult. Castei va sta 
o vreme prin Cana De
va, apoi» când bişniţa* 
rii şi-au reluat activita
tea, va schimba cele 110

Marian Varga, eter Pe
troşani» n-avea o ocupa
ţie stabilă, de aceea s-a 
gândit Ia tm mod facil de 
a-şl procura cele nece
sare fratelui In ce med? 
Aici este toată şraedie» 
ria. S-a dat mare pasio
nat de filme foregistra-

mărci, după care va lua 
drumul Văii Jiului. Va 
peregrina o vreme prin 
Petroşani, Vulcan şl Lu
pani., Cumpără apoi 0 
sacoşă, sa» trening, alte 
câteva lucruri şi pleacă 
prin munţi.

Şi trec cinci zîie dfo 
momentul în care priete
nul a străpun» cu «4L 
tul foima lui Roman 
Timp fo care ceva s-a 
petrecut fo mintea Ied 
Costel. Spunem arest 
lucra, întrucât, fote-o 
noapte, în jurul orei 
patru» se prezintă la 
Poliţia din Simeria . şi 
spune ce a făcut După 
verificările, de rigoare s-a 
constatat ci» fotr-adevăr, 
aişa este lateaett soţia 
lui Roman era plecată 
eu fetiţa la mare, cada
vrul fi era fo stare a>- 
vansatâ de putrefacţie. 1 
Doamne fereşte t

Des%ar, faţă de © ase
menea nenorocire multe 
s-ar putea spune. Ne» 
vom' foeheia însă aici. 
Nu î nainte de a menţio
na că c*i cinei copii 
minori a, lui Costel Fbp 
vor rămâne multă vre
me fără tată, Întrucât, 
pentra infracţiunea de 
«mior, Legea spume eîart 
18 la 2® df ani închisoare. 
Şi asta pentru ce 2

VAUMIIN NEAGU

ţi-l aduc, i-a 
promis» BL V,

F .CL fosă hu şi-a mal 
vărat videoeaaetofsnnl şi 
casetele Întrucât Maria** 
Varga l-a. vândut 

Aidoma a procedat M.V. 
şi cu L. B., R. A. şi A. E. 
Tot cu videocasetof©» şt

Păgubaşii

casete pe care le-f împru
mutat, dar le-a vândut. 
Acum BL V, se află fo faţa 
Instanţei eaare-i v-a admi
nistra pedeapsa ce o me
rită» mi ce-i priveşte pe 
păgubaş» aceştia îşi ser 

rte. prind, probabil, aparate
le* Ie video şi casetele înapoi,

dar mal încolo, când M. 
Varga va fi liber şl se va 
integra să muncească. 
Până atunci însă...

te pe casete video, r-a 
zis într-o zis Iul P. O.

— Ai aiparat vide», nu-i 
aşa?

— Am. Var de ce mă 
întreb*?

— Aş vrea» să mi-l te* 
rumuţL fi» 
mi plac

registrate pe 
Cbi doi m  făcut târgul. 

Marian Varga t-a plătitfe» 
F. C. trej mii de 1*1 foc 
acesta l-a dai aparatul - şi 
două casete înregistrate.

1
j -- l
J Angajează de urgenţă »
j 9  % economişti — specialitatea
! contabilitate, vechime minimă 3 aM Sau 2 eon- j 
| tabili cu experienţă î» domeniu, de minim 5 » 
•ani. I

S.C. zabab a  a, arad

eu sediul rn Arad, str. Bogdan Vodă, nr. II, 

telefon/fax 057 — 244124

Reduce preţul de vânzare la zahăr, pe 
perioadă limitată pentru cantităţile ce def 
şese 18 tone, astfel:

•  ZAHĂR AMBALAT in saci de 50 
cu preţul de 890 lei/kg, inclusiv TVA;

•  ZAHĂR AMBALAT LA PUNGI DE 
PLASTIC de 1,2 sau 5 kg, eu preţul de 950 lei/ 
kg, inclusiv TVA.

Zahărul este din sfeclă de zahăr din pro
ducţie proprie.

Închiriază spaţii pentru depozitarea moto
rinei la cele mal reduse tarife.
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COMPLEXUL „EUROVEiUS"
Situat fu DEVA — SÎNTtJH ALW fia tenec  

ţia Hunedoara),
Vi oferă prin

SUPERMARCBET-al METRO MOBILA 
cel mai mare magazin de mofcife «fit» ţari;

•  tla bogat sortiment de mobilier: bucă
tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune. 100 tfpm f morbets im
port B el^a «te:

II METRO —- MOBILA, de asemenea, este 
spedaKxat fn dotarea băncilor» a Brutelor şl a 
apartamentelor, asigurând trampwutul şi mm- 
taxea nMhiikiiiliu la domi«̂ ffal eiîentaifaF.

între orele 8
9— 14 
9—13

ire ht Creioanele: 054/’
62W3(k 62&Mr 621386.

rajhtCM' t

a c  c. fn. C, NOVA COM S.R.L. DEVA

Vinde en-gros şi en-dctalUr, la depozitul 
magarimtlni Tineretului, din hdaf 22 Decem
brie.

•  detergenţi pentra spălat ş» curăţat ţe
sători, gresie» obiecte sanitare şl sticlă.

Import Slovacia, adaos eowrerrfctf zero 0ff,
Vinde m-gres
•  brrr pasteurizată, import Slovacia» la j 

preţul de 755 Iei/stfcfa, garanţie 3 luni.
Tef: 05# — 623123. ’ (921150)

F R E S C f l
iimm

prin reprezentanţa
•  dozatoare sttettri fsuprreunceiifnrte)

9  maşini îngheţată ţ vitrine frigurtfice

9  refrigeratoare bere
9  maşini paste făinoase
Hunedoara, str. N, Băleeseu, rar. 1 PoK- i 

clinica ea platâ, e t 3, tei. 054/712832.

1 ţ

____________ _________________ —

SX „AVICOLA" SJL- 
D E V A

Consiliul de administraţie al S.C, „Avitfo- j 
la" SLA» Deva organizează în data de 19 sep-j 
tendwe 19M

pentru ocuparea posturilor de director teh- ( 
nic şi inginer principal C.T.C.

Infirmaţii suphmeutare la telefon 054 —ţ 
615884. ’ (90060)



0  Vând casă cu gră
dini şi anexe, sat Banpo- 
toc, 184, 661584.

■ ' (9520)
• Vând casă cu gră

dină şi anexe, Săuleşti. 
nr. ;93. (9519)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, tele 
fon, balcon închis, hidrofor, 
etaj 4, Gojdu, telefon 
611587, după ora 18.

(9518)
4  Vând căsuţă modestă 

cu anexe şi grădină, 366 
mp, str. ’Coziet, 10. tel. 
620063. (90062)

• Vând casă cu grădină 
şi dependinţe în sat Du- 
deşti, comuna l.uncoiu dc 
Jos, sau schimb cu aparta
ment în Deva. Telefon 
616548.

(9449)
• Vând Dacia 1410 break,

42 000 km. 1993. Telefon 
61.9547. . (9502)

•  Vând în Gurasada
casă şi grădină, preţ con
venabil. informaţii tele
fon 141, Gurasada; fami
lia Stăniş. * (9498)

• Vând casă, anexe, sat
Almaşu Sec, nr. 66, toi. 
639309, seara, (9497)

• Vând Dacia 1310 „Z“, 
an fabricaţie 1983, preţ 
negociabil .1900 DM. In
formaţii telefon 620501. 
după ora 21.

(9491)
• Vând teren intravilan 

Deva," lângă Fabrica de 
mobilă, având suprafaţa de 
4 ha (10 000 mp). Informa
ţii la tel. 615460:. 013562.

(9490)• #—*
• Societatea Garant 

Consulting, telefon
616449, facilitează vân- 
zarea-cumpărnrea a- 
partamentelor, case
lor, terenurilor. Cum
părătorii sunt serviţi 
gratuit. (8613)

• S.C. fisura Drînk 
SR1, Deva, cu sediul 
în Deva. str. Horea, 
nr. 42 (curte). pro
duce şi livrează con
centrate şi sucuri tip 
frucacle în şase sorti
mente, concentrat sti
cle 0,5 t — 614 lei ; 
SUC sticle 1/1 — 295
lei. Preturile nu in
clud TVA.

(9377)
■♦ — A-

• Cumpăr urgent cea.
1000 mp teren intravilan 
sau zona Sîntuhalm, Viile 
Noi, posibilităţi racorda
re canalizare, gaz etc. 
Telefon 623386. după ora 
20. , -  (9505) -
1 •  S.C, Confort Plus 

Construct SRL Tîmpă vin
de teren extravilan lângă 
Şoseaua naţională, între 
Simeria Veche şi Spini, în 
Suprafaţă de 1,78 ha, lă
ţimea 50 m, la şosea. In
formaţii la tel. 660285 
sau 661626.

(9500)
• Vând. apartament 2 

camere, din cărămidă, îm
bunătăţit, bdul Dacia. 
Telefon 625633,

(9503)-
• Vând- apartament trei 

camere. Micro 3, Hunedoa
ra. Informaţii telefon 
,728326, după ora 20.

(9398)
• Vând casă mare cu

grădină şi anexe în Liya- 
dia, comuna Baru. In
formaţii Deva, telefon
622407.̂  (9306)

• Vând Moskviei 1500

break, stare bună. Tele
fon 660534, după ora 18.

‘ (9507)
• Vând talon Mercedes,

telefon 660534, după ora 
18. (9508)

•  Vând garsoniera. Tel.
629752/ (9561)

• Vând apartament Pe
troşani ultracentral . cu 
două camere sau schimb 
cu garsonieră Bucureşti. 
Telefon 042579, între orele 
18—20. (9563)

• Vând urgent dormitor, 
canapea şi fotolii, biblio
tecă. Telefon 623351.

(9590)
• Vindem lucerna usca

tă, lemne foc, piei iepuri, 
argăsite. Tel. 688214.

(9561)
• Vând cauciucuri Dacia, 

stare bună. Tel. 616862.
(9565)

• Vând piese Wartburg
311, prin dezmembrare. In
formaţii Peştişu Mare, 
325. (9566)

• Vând scaune şi mese
' plastic import. Italia, la. 

cele mai avantajoase pre
turi. Telefoane 611602; 
618258. (9568)

• Vând casă. grădină,
Deva, Horea, 133. Telefon , 
627292. (9573)

• Vând urgent aparta
ment două camere, deose
bit, preţ avantajos, Emi-' 
nescu, bl. C2 (lângă piaţa 
ruşilor). Tel. 626636.

(9567)
• Vând 1000 mp teren 

intravilan. Deva, str. Ho
rea, telefon 626636.

(9567) te
-• Vând apartament 2 

camere, 10 500 000 lei, ne
gociabil. Deva. Dorobanţi, 
bl. 22, ap. 19, orele 17— 
20. (9570)

• Vând apartament trei 
camere .decomandate, etaj 
I, 92 mp, îmbunătăţiri. 
Telefon 625174.

(9571)
• Vând Renault 18. mo

tor 1400, VW Golf 1100.
■ neînmatriculat, caroserie 

VW Golf, tip 2, uşor a- 
variată, Dacia 1 310, înma
triculată. Telefon 762116, 
după ora 21.

(9572)
• Vând garsonieră Deva, 

Gojdu. Telefon 621907, în
tre orele 16—20,

: . (9574) .,
• Vând vilă nouă, 6 

camere, apă, gaze. Deva, 
str. T. Vladimirescu, nr.
6. Telefon 629621 sau 
618383.

(9575)
• Vând 5000 mp teren

la DN 7 în Sîntuhalm, vând* 
fân. Telefon 611124, după 
ora 16. (9578)

• Vând făină albă ia 
preţul de 420 lei/kg, plus 
TVA. Tel. 614531.

(9578)
• Vând mobilă dc bu

cătărie, Telefon 615617.
; ' (9582)

• Vând urgent aparta
ment două camere,' preţ 
negociabil. Informaţii tel. 
629407, • te (9584)

• Vând apartament 2
camere .decomandate, preţ 
negociabil. Informaţii tel. 
628598, '(9585)

• Cumpăr urgent Lada
1500, avariată (eventual 
talon) sau vând Lada 1500 
neînmatriculată, Vulcan — 
570853. (9586)

• Vând combină Claas 
recoltat păioâse, 6000 DM 
şi VW Polo neînmatriculat 
-~ 900 DM. Tel. 669279.

te'te. : (9247)
•  Vând piese şi capote,

uşi autoturism, marca 
Audi, Opel, Fiat, Merce
des şi VW. Ilia, str. 
Traian, nr. 24. (9587)

• Vând apartament 2

camere, Deva, bdul Băl- 
cescu. Telefon 651654, Brad 
.... ' -te ~......  (9552) '

m Vând casă cu anexe, 
garaj, grădină. Petroşani’' 
Prundului, 20 (lângă Pom- 

- pieri), -telefon 615636.
./."te (9588)

• Vând apartament 2
camere, Deva. Informaţii 
bdul M. Kogălniceanu, bl. 
F 3, ap,5. (9591)

• Vând urgent aparta
ment două camere, mobi
lat, zona Bucegi. Tele
fon 712070. (8989)

• Important! De vân
zare spaţiu comercial, pro
prietate, poziţie centrală, 
120 mp, în Hunedoara, pre- . 
cum şi mobilier de bar. 
Informaţii' la telefon 
715336. (8988)

• Vând IMS fără mo- 
-tor,- stare perfectă. Hune
doara, telefon 713007.

(8990)
• Vând urgent şi foarte

convenabil televizor color 
şi videorecorder defect. 
Tel. 712339. (8991)

,i • Vând Skoda S 100, a- 
ragaz două ochiuri şi cup
tor, un dulap cu două Uşi. 
masă de 6 persoane, teie- 
, vizor sport alb-negru, 
preturi negociabile. Tel. 
723016. (8992)

• Vând talon Renault 9. 
Informaţii tel. 715962, 
după ora 10.

(8993)
• Vând Opel Ascona, 

1,9 S, înmatriculat. In
formaţii telefon 721427.
/te (8994)

• Vând mobilă sufrage
rie. Telefon 722340.
v (8996)

• Vând- urgent maşină 
îngheţată, stare excepţio
nală, Germania. Preţ con
venabil, telefon 623711.

(9605)
• Vând apartament 4

camere (vizavi ,,Lido“),
telefon 625200 ,după ora 
16. (9524)

•  Schimb apartament 2
camere, ultracentral, etaj 
I, cu apartament 4 came- - 
re, decomandate, centra). 
Tel. 614135, orele .8—15, 
612980, orele 17—22.

(9560)

• Mişu I.uppa anunţă
excursie Turcia, în data
jde 22 august, cost 50 000 
lei. Telefon 612166;
P " "  *-;■■■- (9616) •
' • Angajez gestionar de
pozit. Deva, tel. 614531.

.........  - (9578)
• - Angajez şofer , ţFIRf”

cu paşaport serviciu şi vi
ză Germania, tel. 619387, 
618814. ' (9587)

• Caut post contabil.
Deva, telefon 623077.' ’ ' *
V 'v'1: '(9488) ~

i • Pierdut legitimaţie ele 
'serviciu, *" hr/ 3255, elibe

rată de întreprinderea 
Elcctrocentralc Mintia, pe, 
numele Mărgău -îoan. O 
declar nulă.

V (9569) V 
• Pierdut legitimaţie ve

teran de război, pe numele 
Kiss Ioşca. Se declară 
nulă

COMEMORĂRI

• Ce frumos a fost 
când am fost toţi îm
preună şi ce tristă e 
amintirea acum când. 
se împlinesc 6 săptă
mâni de când ne-ai 
părăsit pentru tot
deauna scumpul nostru

8*

COSTEL BOTA,
din Topliţa, la nu
mai 26 ani; Vei ră
mâne veşnic în inimi
le îndurerate ale so
ţie, Mirela şi fiicei 
tale Diana, care nu 
te vor uita niciodată. 
Dormi în pace suflet 
blând. (9499)

DECESE

• Familia Pr. Vlad 
Gh. Mircea anunţă 
cu profundă durere 
trecerea în nefiinţă a 
dragului lor soţ, tată 
şi bunic .//■/

VLAD
CHlEOBGHE,

- în vârstă de 67 - ani,, 
înmormântarea 1 -r- / 
miercuri, 17 august, 
ora 13, la" cimitirul 
din Cinciş. Dumnezeu 
să-l odihnească !

(9522)

• Familia îndolia
tă' regretă trecerea ' în 
eternitate a dragului' 
lor ■

IOSIF PETR1C, •
din Deva, la numai 
49 ani. Corpul neîn
sufleţit se află depus 
la capela din str, Emi- 
nescu. înmormântarea 
joi, 18 august, ora 13. . 
Dumnezeu : să-l odih- 
nească*! i,. „ v: ■/te. ..

ii * (9576)

; S.C- ALIMENTARA S.A. DEVA

Cu sediul în Deva, str,. 1 Decembrie, nr. 30
: " ORGANIZEAZĂ' b:

L im m m m  m m m m m
CU STRIGARE
pentru închirierea spaţiului comercial si 

tuat în Deva, str. Horea, nr. 187, în supra-  ̂
faţă de 87 mp, la data dc 31. 08,1994, ora 10,  ̂
Ia sediul' firmei.

Proţ pornire — 100 000 Jei/lunar.
Participanţii vor depune la casieria socie

tăţii o garanţie de 50 000 Iei.

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA j
Cu sediul in Deva, str. Depozitelor nr. 17 j

j prin magazinul de desfacere propriu
•  Auvelopc dimensiunea 1100 R 20, fabri- I 

| cate de S.C. Silvania S.A. Zalău, la preţuri a- j

I

I
vanta joase.

UZINA MECANICA ORĂŞTIE

Str. N.

ANGAJEAZA

Titulescu, nr. 60 
PRIN

Economişti, specialitatea finanţe 
contabilitate-

IData concursului : 20 septembrie a.c., ora 
9, la sediul unităţii.

înscrierea până la data de 15 septembrie * 
Relaţii suplimentare la telefoanele : 051/ I 

641040; 054/641041 ; 054/647090, int. 233. j
/ / '  ; / -te" (90044) .1

SOCIETATEA COMERCIALA 
NAGHI * ZSOK CONTAPEX

■ / ' . •aDE V ’A

Având în -vedere comenzile mari care 
avem pentru export cât şi pentru intern

le'

S.C. NAGHI & ZSOK 
; « ANGAJEAZA URGENT

pe i>erioadă nedeterminată j
1 lucrător gestionar pentru magazia de j 
materii prime şi produse finite (vechi- - 
me minimă 5 ani în meserie). J

50 croitorese (vechime minimă 3 ani în ; 
meseria de croitor).

(90061)

S.C. „HIDROCONSTRUCŢIA“ S.A 
SUCURSALA RtU MARE RETEZAT

cu sediul în Brazi, judeţul Hunedoara

VINDE PRIN

în data de 31- 08.1994, următoarele : 
MIJLOACE DE TRANSPORT |

IAi

r !

Autobasculantă R 8135 
val. 8 937 000 
Autobasculantă R8135 
val. 6 620 000 
Autocamion R 8135 — 
8 721 000

— 31-HD-7020.J

— 31-HD-7021, j
a

21-HD-4183, val. |

R 10215 — 31-HD-7378,

R 10215

- val- 
RM.

31-HD-7653, val.

val. I

I

3 000 000 
13 25 buc, val. |

\ I

V- I
I

• Autodubă 
9 516 000

• Autodubă 
9 516 000

• Tryler 40 t -
• Remorcă auto 

400 000 Iei.
Subansamblc şi piese dc schimb conform |

listelor afişate Ia sediul Sucursalei.
Licitaţia se va ţine Ia Atelierele Rep. I 

* Auto Haţeg (lângă târg), la data de mai 
| ora 10 —, şi în fiecare miercuri până la 
j chidârea acestora. |
I Doritorii vor prezenta cerere la sediul! 
| Sucursalei eu 24 dc ore înainte de licitaţie | 
J şi în ziua licitaţiei vor depune 10 la sută din - 

valoarea de licitaţie la casiera care se va | 
afla la locul licitaţiei. (

Informaţii suplimentare la telefon 70950, * 
int. 140 sau 163. j

I sus,.
li-

Eiar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER” S.A. DEVA ff/20/818'1991. ®oat 807050601 B.0 . Deva. Sod fiscal 2116827 Deva, str. 1 Decembrie, 85 j*d  Banedoara 
telefoane 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061 Sonslllal dle administraţie i Dumitru Ghconea — preşedinte. Minei Bodea, Vlrgfl Crişan, - l 
iibenu îs trate, Nicolae Tîrcob .— administratori. întreaga răspundere pentru con ţi na tal articolelor pablicate o poartă antoriî acestora.
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