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Reorganizare a ligii
primarilor
Noul președinte al Ligii 

este dl 
primarul 
Aleqerea 
s-a fâ- 

a 
la 

Mun- 
func- 

al 
Petru

hunedoreni

Rezultate bune dar și carențe
în activitatea gardienilor publici

Cu puțină vreme în ur
mă, Ia Deva a avut loc 
bilanțul activității Corpu
lui Gardienilor Publici 
al județului Hunedoara, pe 
anul 199G.

Alături de. comandanți 
de grupe, instructori, șefi. 
de detașamente și alte 
cadre, la analiză au fost 
de față ing. Gheorghe 
Barbu, președintele . Con
siliului județean și Petru 
Coțolan, șeful Brigăzii 
Ordine Publică din cadrul 
Inspectoratului de Poliție 
al județului Hunedoara.

Iată câteva chestiuni 
relevate de raportul, pre
zentat ~ 
Ștefan, 
de cei 
vântul.

Principalei® 
acțiune 
a trecut 
ționarea 
pază in 
de patrulare,

eficienței măsurilor de
menținere a ordinii $1
liniștii publice, extinderea 
activității prin încheie
rea de noi contracte, se
lecționarea de personal 
corespunzător și continu
area dotării cu mijloa
ce tehnicq necesare îm
bunătățirii sistemului de 
pază

PE MARGINEA 
UNUI BILANȚ

de interes local. AdoI. 
este bine de știut că, la 
29 de obiective, gardienii 
sunt dotați cu arme de 
foc. Și. dacă tot a ve
nit vorba, să mal pre
cizăm că. de fapt, din- 
tr-un efectiv de 709 —
permise de port armă — 
posedă 231 
publici.

In cadrul 
fost subliniat
s-a depus un însemnat vo
lum de muncă pentru e- 
fectuarea " recunoașterilor 
în teren. pentru înlo
cuirea și actualizarea pla
nurilor de pază la obiec
tive. De asemenea, 
accent deosebit s-a

de gardieni

analizei a 
faptul că

de Flavian Florin 
șeful corpului, si 

care au luat cu-

direcții da 
pentru anul căra 
au fost perfec- 

activității de 
obiective și zone 

creșterea

avea 
derulare contracte cu 
de agent! economici

De reținut că la sfâr
șitul anului trecut. Corpul 
Gardienilor Publici 
în 
36
și 27 consilii locale.

Din cele 91 obiective 
preluate în pază. 77 sunt 
păzite integral cu gar
dieni. iar 14 împreună cu 
sisteme de pază. 22 din- 
tro ele uparțin dome
niului public, iar 81 sunt

Din datele existente la 
Direcfia generală județeană 
pentru agricultură șl ali
mentație am reținut, între 
altele, faptul că agricultu
ra hunedoreană dispune.

„Sarmizegetusa" 
rilor Hunedoreni 
Mircea Muntean, 
municipiului Deva, 
npului președinte 
cut în ședința Ligii care 
avut loc zilele trecute 
Petroșani. Dl. Mircea 
tean îl înlocuiește în 
tie pe fostul primar 
orașului Simeria, dl 
Păun Jura, actual secretar 
de stat în Ministerul Mun
cii și Protecfieî Sociale. 
Vicepreședinți sunt primarii 
Carol Schreter (Petroșani),1 
Aurel Benea (Brad) și losif

de 
de 
dl

de

Blaga (Oră știe). Funcția 
secretar este ocupată 
primarul orașului Călan, 
Petru Bora.

Potrivit celor declarate
dl Mircea Muntean, sediul 
Ligii „Sarmizegetusa" a 
Primarilor Hunedoreni va fi 
în clădirea Consiliului 
Local Deva, unde, printr- 
un program de audiente, se 
vor centraliza 
primăriilor din

Următoarea 
membrilor Ligii 
la Oră știe, în

problemele 
jude), 
întâlnire a 
va avea loc 
29 mal.

SORIN BLADA

1
i» ■»

DOTAREA 
AGRICULTURII 

JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

CRIMA LA LUPENI

mai 
în

un
pus

VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

în prezent, de aproape 
3300 tractoare. De mențio
nat că din acestea 
mult de 2650 se găsesc 
proprietatea privatizaților.

Calculele arată că, ra
portată la numărul de trac
toare existente, suprafața 
arabilă ce revine pe un 
tractor reprezintă mai pu
țin de 25 de ha. (N.T.).

Cu puțină vreme în urmă, 
pe o stradă periferică a 
orașului Lupenî, a fost 
descoperit, în propria-l 
locuință, • un om mort. Este 
vorba de loan Negară, ce 
ajunsese Ja venerabila 
vârstă de 79 de ani.

Oamenii legii au consta
tat că Negară prezenta 
leziuni specifice unei a- 
gresiuni. S-a presupus că a 
fost ucis. Ulterior, faptul a 
fost confirmat de autopsia 
medico-legală.

în urma primelor cerce-

țări efectuate, printre per
soanele suspecte se află 
și Larisa Naghi, o minoră 
de 17 ani, din ficleni, ju- 
dejul Gorj.

Tânăra obișnuia să frec
venteze unele persoane din 
zona amintită.

Pentru infracțiunea de 
omor, împotriva ei, Parche
tul de pe lângă Tribuna
lul Hunedoara a emis man
dat de arestare.

Cercetările continuă.

V. N.
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f\ ZlAKl I. DE

mașina 
intr-un 
viteza 
peste 
bolo-
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ÎN ZIARUL DE MAINE:

lei 
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tei 
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lei 
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România—masins scoală? [
’ ’ î
se întâmpla ceva rău. Și I 
așa, încet—încet, ma- *
șina părea că se va urni, ț 
dar a venit și anul clec- * 
torc-l 1991>. Atunci gu-ț 
vernul, ca să-și demon-I 
streze priceperea, a por-1 ' 
nit-o aparent mai sigur j 
pe el, dar la predarea f 
noianului s-a constatat * 
că mașina a vitrat în J 
șanț și acum trebuie j 
scoasă de acolo. I

Guvernul Ciorbca, la * 
rândul lui, s-a așezat * 
ardelenește la volan, 1 
după care a scos cartea 1 
cu instrucțiunile de uti-1 
Uzare și a început să o | 
studieze, să vadă pe ccț 

ape- f 
să » 

urni 4

fn ultimii treizeci de 
ani, mașina României a 
fost condusă cu o mână 
dr fier. Mașina, destul 
dc răbfâgită, mergea to
tuși repede... Dar în timp 
ce toate 
rilor

. >.ncafi 
sțlltii 
șina 
nă 
surori", se învârtea în 
cere, într-un țarc îm
prejmuit, departe de șo
sea, în „lagărul țări
lor socialiste"
• După decembrie 1989, 
la volanul României a 
urcat un guvern tânăr, 
fără nici o experiență, 
dar plin de elan refor
mator. Astfel că 
noastră a pornit 
avânt nebun, în 
a patra, sărind

: hârtoape, gropi,
vani. In 1991, însă, gu
vernul Roman a fost de
barcat dc la volan, iar 
în locul lui a venit Sto- 
lojan. Acesta a oprit 
mașina pentru reparații, 
și timp dc aproape doi 
ani a tot completat pie
sele sărite, pierdute pe 
drum. Guvernul Văcă- 
roiu a preluat volanul în 
1992, și, ca oameni ru- 
tinați ce erau, au pornit 
îavaș — iavaș, cu viteza 
tntâi. nu care cumva să

mașinile ță- 
democratice go- 

pe șoselele progre- 
tehnic și social, ma- 
Românict, împreu- 

cn cele ale „țărilor 
se învârtea 

intr-un țarc

J

Q O funcție cât de mica încrețește 
a gravitate orice frunte tâmpă.
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dator SUA — 6464
marcă germană — 3906

yeni laponezi — 5267
liră starlină — 10556
franc elvețian — 4534
franc francei — 1157
lire italiene — 397
Cursuri de referință ale Băncii Naționale 
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butoana trebuie să 
se și cc manete 
tragă, ca să poată 
mașina din șanț.

Domnilor candidați la f 
volan, oricare ați fi, ț 
vă asigurăm că suntem î 
alături de dumneavoas- » 
tră, deoarece noi v-am l 
votat. Dar vă rugăm să • 
nu uitați că în lada ma- | 
sinii nu transportați ț 
balast și nici măcar fa-1 
sole, ci întreg poporul» 
României ! Ca atare, f 
de acum încolo, vă rit- ț- 
găm să citiți instruc- ț 
țiunilc de utilizare îna- 1 
into de a vă așeza la ț 
volan., pentru numele I 
lui Dumnezeu! >•

GHEORGHE GRUțșl |

Primăria municipiului Deva Foto: ANTON SOCACI <

• IN ZI DE TÂRG LA ȘO1ML.Ș • DURA 
LEX • ACTUALITATEA MEDICALĂ LA 
HUNEDO AR A • FEMIN A • CONCURSURI 
ȘCOLARE • O BERE I’ENTRU CÂINELE 
MEU.

Vremea va li relativ caldă 
pentru acest anotimp. Tempe
raturile acrului vor scădea 
u șor. Cer temporar noros. 
Trecător va ploua slab. 
La munte va ninge. Vânt 
slab de la sud—vest și 
vest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 
3 și plus 2 grade; maxime
le minus 2 — plus 2 grade.

• OFICIU PREFECTURAL LA PETRO
ȘANI • NU CRED CĂ ÎNVĂȚĂMÂNTUL A 
PIERDUT DIN CALITATE • SATUL AZI • 
STOP JOC LA S.C. HAȚEG ANA S.A. • VIN 
TURCII, NU AMERICANII.
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ÎN ZI DE TÂRG LA ȘOIMUȘ
trecută, la 

zi de târg.
In sâmbăta 

Șoimuș a fost 
Ca o impresie generală 
pot 
alte dăți, 
fost 
participarea ofertanților și 
potențialilor 
mai puțin 
asta datorită și perioadei 
de incertitudini pe care o 
traversăm, reținerile fiind 
motivate de o mocnire a 
creșterii prețurilor, dar și 
de teama lipsei de a nu 
găsi cumpărători în con
junctura neacordării com
pensațiilor și indexărilor 
promise.

Interesat de prețuri, 
l-am abordat pe dl Ioan 
Todea, din satul Dealu 
Mare, care venise la târg 
să vândă o vacă. „Are 
șase ani și dă 7-8 1 de 
lapte pe zi — îmi spune. 
Eu cer 1,7 milioane lei

spune că, față 
tranzacțiile 

mai anemice,

de 
au 
iar

cumpărători 
numeroasă.

pe ea. Zic că nu este 
mult, că munca țăranu
lui n-a fost și nu este 
niciodată plătită. Socotiți, 
dacă aș vinde-o la aba
tor pentru tăiere, ceea ce 
nu pot să fac pentru că 
este bună de lapte și de 
prăsilă, nu aș primi nici 
3000 lei/kg, deși cei ce 
fac sacrificarea șl co
mercializarea vând carnea 
cu de 3, poate de 4 ori 
mai scump decât este pre
țul plătit crescătorilor de 
animale’*.

fntrebându-1 despre mo
tivul 
lui.
spus 
alte 
lipsă 
contractate niște 
la bancă, acestea 
nind scadente și 
acoperite. Cu pensia 
240 mii lei pe lună (pe

care o primește pentru 
lucru la minele din Deva 
și Brad) de abia poate 
să acopere alte nevoi 
gospodărești. Îmi spunea 
că are mare supărare pe 
guvernanți șl pe paria - 
mentari, 
dese la 
țăranilor 
sprijin 
protecție 
Ga urmare, 
în sat 
lelor a 
ceea 
bani

care nu se gân- 
munca grea a 
Ș»
cu
Și

vânzării animalu- 
interlocutorul mi-a 

că acasă mai are și 
animale și nu duce 
de furaje. însă are 

datorii 
deve- 

trebuie 
de

nu le vin în 
măsuri de 
de stimulare, 
din câte știe,

numărul anima- 
scăzut simțitor, 
explică lipsa de 

oamenilor. Pe de 
•, supărarea este 

necinstea 
care au luat 

la 
să le

ce 
a 

altă parte, 
sporită și de 
„domnilor** 
banii țăranilor băgați 
jocul Caritas, fără 
mai dea acestora nici un 
fel de despăgubire. Chiar 
dacă nu era sigur că-j 
va ieși vânzarea, ca să se

Rezultate bune dar și carențe
în activitatea gardienilor publici
(Urmare din pag. 1)

pe cunoașterea prevede
rilor planurilor de pază 
de către șefii de grupe și 
gardieni, pe urmărirea 
modululi în care părțile 
din contract se achită de 
obligațiile ce le revin 
Este vorba de executarea 
de către 
prestații 
obligația 
pază de 
najurile
punzătoare și de a achl- 

la timp contrav-oa- 
‘scrviciilor. S-au re- 

rezul-
obținute de 
din Hațeg, 

detașamen-

gardieni a unor 
de calitate și 
beneficiarilor de 

a asigura ame- 
tehnice cores-

tentă și operativitate în 
rezolvarea unor cazuri de 
sustrageri, ori prevenirea 
unor evenimente nega
tive.

S-a apreciat că, avân- 
du-se în vedere actualele 
prevederi legale, 
rul gardienilor 
din municipii și 
este mie, iar în majori
tatea comunelor 
Fată de această situație, 

solicitat

numâ- 
publici 

orașe

lipsește.

ne
în

ta 
rea 
marcat în context 
țațele bune 
subunitățile 
Petroșani și 
tul 1 Deva.

J'cntru acoperirea 
■■ arului creat prin 
mierea de noi contracte, 

—a reușit selecționarea 
,j încadrarea a 114 de 

i irdieni. Cu toate aces- 
i a. față de contractele 
■vut? există un deficit 

33 de gardieni Cei 
i i mnlțj la Hunedoara, 
moi (n Petroșani, Deva și 

i lațeg.
1996 s-a insistat și 

linia perfecționării ac- 
il.ății de pază ș> instru
ct permanentă a gar- 

S-a urmărit ca 
gardian să-și în- 

prevedarile din 
de pază referi- 
consemnnl pos- 

modul dc acțiu- 
diferite situații.

I
II
1 *

iilor
■ o-are
- .ișeiiscă

■ 'morile

• l'>
n

i
la

•și
in 
îndu-se o mai bună

wștere de către a- 
ia a problemelor spe-

GecarUi obiectiv
•.u I 
’ 9-irită
ii. .iu

■ înțfi în

IA

acestor stră- 
fost numeroase 
care gardienii 

Hi in posturile de pază 
■ intcTvtniT cu compe-

sprijinul 
Consiliului județean pen 
tru u determina primă
riile să manifeste 
mare receptivitate 
de respectarea 
ți’ în

Tn altă ordine de idei, 
în cadrul adunării ‘de 
bilanț, «-a arătat că in 
1996 gardienii publici au 
constatat 637 contraven
ții, aplicând amenzi în 
valoare de 26 626 500 ~de 
lei. 237 dintre contra
venții se referă la ordi
nea și liniștea publică, 
112 comerțul stradal, iar 
252 s-au aplicat pe baza 
hotărârilor consiliilor lo
cale. S-au realizat 53 de 
prinderi în flagrant cu 
80 de particiDanți, dintre 
care 57 au fost predați 
organelor de poliție.

Materialul prezentat, 
cât și majoritatea vorbi
torilor au 
activitatea 
manifestat 
neajunsuri 
■•ențe s-au 
organizarea, 
si controlul 
sarcinilor. Din cauza lip
sei de exigență și control 
din 
hici, 
hl ici 
ria.
de sustrageri de 
Platforma Mintia 
țck Secția de - drumuri

s-a

mai 
față 

legalită- 
paza bunurilor.

subliniat că în 
gardienilor s-au 

și o serie de 
Serioase ca- 

semnalat în 
planificarea 
îndeplinirii

partea șefilor ierar- 
unii gardieni pu
tt ii si-au făcut dato- 
creând posibilități 

bunuri.
— Ve-

Mintia. Secția de drumuri 
Păuliș—Lunca și 
zitul Varnița . 
șani ar fi 
exemple.

Consumul 
indisciplina, 
ciparea 
acte 
umbrit munca 
1996 De altfel, 
oada analizată 
sancționați 278 
dieni, 34 cu avertisment, 
196 cu diminuarea sala
riului etc Unii chiar cu 
desfacerea contractului de 
muncă.

S-a subliniat necesita
tea și hotărârea de a se 
înlătura aceste neajun
suri.

doar

de 
chiar

Depo- 
Petro- 
câteva

alcool, 
parti- 

unor gardieni ia 
de sustrageri 

din 
în 
au 
de

au 
anul 
peri- 
fost 

gar-
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7,00 TVM. Telematinal;

8.30 La prima oră; 9,20 
Sania Barbara (r); 10,05 
Videolexicon; 11,20 An
drea Celeste (r); 12,10 De
sene animale; 12,40 Reflec
tor (r);
• CM. 
(Italia);
15,00 TVR lași; 16,25 Schi 
alpin • C.M. (d); 17,30 
Telediscul muzicii popu
lare; 18,00 Desene ani
mate; 18,30 In fața dvs.;
19.30 California visează
(s); 20,00 Jurnal; 20,50
Serial • Masada; 21,40 
Noi frontiere; 22,20 Serial. 
Frumoasa și Bestia; 23,30 
Jurnal; 0,15 întâlnirea de 
la miezul nopții.

13.50 Schi alpin 
de la Sestriere

14.50 Jurnal ;

mai încălzească puțin dl 
I.T. s-a scuzat că tre
buie să meargă să ia una 
mică.

Intr-un loc vecin, l-am 
întâlnit pe dl G. Iancu, 
venit tocmai din Orăștie 
să vândă o vacă, având și 
vițelul lângă ea, pentru 
care cerea 2,5 milioane 
let Ar fi vrut să o vân
dă la târgul de la Orăș
tie. însă n-a prins ocazia, 
având treburi la serviciu 
în ziua respectivă.

La câțiva metri, legat 
de același gard, era și un 
cal, poate cel mai frumos 
din târg, al cărui pro - 
prietar plecase prin zonă 
cu alte treburi, însă dl 
G I. știa că prețul cerut 
a fost de 5 milioane lei. 
Mai multă animație e- 
xlsta în zona târgului, 
unde se aflau porcii. Pen
tru o pereche de purcei 
înțărcațl. prețul cerut 
era de 260—300 mii lei. 
Un gospodar din Șoimuș, 
venit cu doi porci, ne 
spunea că unul are în 
jur de 115 kg, iar altul 
cam 85 de kg. Pentru 
cel mare cererea a fost 
de 600 mii lei, revenind 
cam 5200 lei/kg, cu dis
ponibilitatea de a mai 
negocia. Din discuție am , 
înțeles că târgul a fost 
mai slab de această dată, 
deoarece oamenii se aș
teaptă la o nouă explo
zie 
cine 
dă acceptă și prețuri mai 
modeste, cu toate 
trebuie recunoscut — 
rănii nu-și prea pun 
calcul și munca lor 
peste ani pentru
rea 
lor 
ții 
de

a prețurilor, însă 
este nevoit să vfin-

animalelor, 
în asemenea 
vitrege nefiind 
invidiat.

că 
tă- 
în 
de 

cre.ște- 
soarta 
condi- 
deloc

NICOLAE TlRCOB

firm 1
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Timișoara; 9,20 Ora 
de muzică; 
doscop satelit
(r) - 
Ritmuri 
Gong!;
nimate; 16,05 Top Model
(s) ; " ‘ ■
tei;
drea 
siune în limba maghiară; 
20,00 Pro Memoria; 20,30 
Formă si culoare; 21,00 
TVM. Mesager; 21,30 Că- 
sufa cu 
Serial, 
cinema; 
satelit

10,05 Calci-
; 11,30 Film

Maica Ioana; 14,30 
muzicale; 14,40 
15,40 Dezene a-

17,00 Zodia Balan- 
17,40 Serial. An 
Celeste; 18,30 Emi-

povești; 22,05
22,50 Un secol de 

0,15 Magazin

[PRO - TVj
7,00 Ora 7, bună dimi-

981 informeaxâ ți recomandă
De la începutul anului 

în județul Hunedoara au 
avut loc 14 incendii, cu 
unul mai puțin ca în 
aceeași perioadă a anu
lui trecut.

în două situații eveni
mentele s-au soldat cu pier
derea de vieți de către 
două persoane : Alexan
dru Mariș, de 28 de ani, 
din satul Ohaba, comuna 
Dobra, și Izidor Tămaș, de 
53 de ani, paralizat, din 
Petroșani.

tn primul caz decesul 
a survenit ca urmare a 
prăbușirii planșeului in
cendiat peste sus-numitul, 
adormit pe un pat. iar 
în al doilea, s-a conclu
zionat că incendiul s-a 
declanșat de la o țigară 
aprinsă scăpată 

Au mai avut 
dii cu pagube 
te 
țe din Deva 
cauzele acestora fiind fla
căra deschisă și scurt
circuit la un radio defect.

In gospodării cauzele se 
referă la afumători im
provizate, sudură execu
tată în condiții necores
punzătoare, defecțiuni 
constructive la coșurile 
de evacuare a fumului.

In alte trei situații s-au 
incendiat rhfjloace de 
transport: o Dacie 1300 în 
municipiul Hunedoara, un 
Belaz la E.M. Coranda — 
Certej și o autoizotermă 
aparținând de S.C. Tcmaz 
SRL Vețel.

Tn primele două cazuri 
incendiile s-au produs 
datorită scurtcircuitelor la 
instalațiile electrice, tar 
în cel de al treilea, ca 
urmare a sistemului de 
frânare defect.

Tot în această perioa
dă s-au produs începuturi 
de incendii 
comunală 
Mic și în 
nr. 7, str. 
municipiul 
unde au ars deșeuri 
hârtie. în ambele situa
ții evenimentele au avut 
Ioc ca

jențelor unor persoane 
încă neidentificate.

Din punctul de vedere 
al intervalelor orare, to- 

" cendiile s-au produs ast
fel : între orele 0 și 0, 
cinci incendii; între 6 șl 
12, lin i 
tima din 
troșani ; 
incendii;

în blocuri

pe jos. 
loc inccn- 
importan- 

de locuin- 
și Orăștie,

în pășunea 
din Peștlșu 
fața blocului 
Eliberării din 

Hunedoara, 
de

urmare a ncgli-

9,00 Tânăr și 
(r); 9,45 Sport

10,00 Film (r). 
t'ic Boss;

Emmci
12,55

11,00
(film, 
Știri; 
(co„ 
Vcr

neațal; 
neliniștii 
•a minut; 
Who’s 
Povestea
Australia); 
13,00 Vestul vesel 
SUA); 15,00 Serial, 
diet ■ crimă!; 16,45 $c 
rial • înrobită do iubire; 
18,00 Știri; 18,05 
minut; 18,15 
(s); 19,00 Știi și
(cs); 19,30 Știrile
20,00 Film o 
Steel’s: „O dată în viață’ 
(SUA. 1994); 22,00 Fami
lia Bundy (s); 23,00 Lege 
și ordine (s); 0,20 Sport.

Sport la 
Robocop 
câștigi !câștigi * 
Pro TV;

Danielle

[antena i)
7,15 O 

(r)î 8,00 
lena 1 ; 
nimate;

iubîre de neuitat 
în vizită la An- 
10,00 Desene a- 
11,10 Lumină

incendiu cu vio- 
i municipiul Pe- 

J2 la 18, patru 
între 18 și 

patru incendii 
victima din 
Dobra.

Din acestea, 
noapte după ora 22, s-au 
produs 6 incendii fără 
victime, însă cu pagube 
materiale importante.

Pentru perioada urmă
toare pompierii militari 
recomandă :

• supravegherea 
tă și permanentă 
piîloi preșcolari 
bătrânilor bolnavi 
cu handicap, precum și 
a persoanelor 
beție! ;

• scoaterea 
siune a aparatelor elec
tronice și electrotehnice pe 
timp de noapte sau la 
plecarea de acasă ;

• verificarea modului 
în care funcționează » 
temele de încălzire
gaz metan și cu foc în
chis — dp la arzător și 
pe tot traseul până la 
ieșirea fumului și a ga
zelor arse;

• mânuirea cu deose
bită atenție a 
deschis — stingerea 
turilor de țigară
te de aruncarea 
ra;

■ renunțarea la 
solicitarea instalațiilor 
lectrice și folosirea sigu
ranțelor necalibrate;

• realizarea lucrărilor 
de protecție specifice la 
sistemele de ardere, ce se 
vor folosi în perioada de 
primăvară, în bucătăriile 
de

din care 
Ohaba

pe timp

sezon.

24.
cu

de

aten- 
a co- 
țl a 

sau

cu viciul

dc sub ten-

focului 
fes- 

inain- 
accsto-

supra-
ei

Compartimentul 
Informare Publică, 
Grupul județean 

do pompieri 
„lancti de Hunedoara

călăuzitoare (r); 12,00
Serial • Văduva (r); 
13,00 Lumină călăuzitoare 
(s); 14,00 Știri; 14,10
Expediție riscantă (film — 
reluare); 16,00 Meda
lion ; 17.10 O iubire de
neuitat (s); 18,00 Desene
animate; 19,30 Serial •
Văduva; 20,30 Observa
tor ; 21,15 Din
afacerilor; 21,30 
(opera Fr. Italia); 
Milionarii de 
nopții.

la

lumeo 
Boema 

23,ia 
miezul

[DEVASAT+)

10,00 — 12,15 Reluări;
13,45 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 
destine
Jurnal TVR; 21,00 Tob 
Dance; nn"" r‘‘~ —
tic i

19,15 Serial. Trei 
(ep. 95); 20, N

22,00 Film artu- 
ni ,- 23,30 Obiectiv |r)|
23,45 Videotext.

)

I
i
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O reușită inițiativă
a Asociației ziariștilor profesioniști

INFO PRESS DEVA

Sărbătoarea sportului 
hunedorean

Luni seara, în prezența reprezenranjilor autorități
lor judejene și locale, în sala festivă a Prefecturii 
județului Hunedoara a avut loc „Sărbătoarea sportului 
hunedorean" — o reușită inițiativă a Asociației 
riștilor profesioniști „INFO PRESS DEVA", la 
au fost invitați conducători de asociații sportive și 
buri, directori de licee sportive, cluburi sportive 

, fare, antrenori, sportivi bine cunoscuți în județul 
nedoara din gimnastică, atletism, 
judo, karate, fotbal etc.

Cu acest prilej, dnii ALEXANDRU GRUIAN și 
NICOLAE GAVREA au. înmânat celor mai buni spor
tivi din județ, unor conducători de asociații și cluburi 
sportive, directori de licee și cluburi școlare spor
tive, sponsorilor și unor ziariști, diplome și cupe.

Au fost premiați la feminin MARIA OLARU, cam
pioană europeană de junioare și multimedaliată la 
competiții internaționale (gimnastică. Clubul „Cetate" 
Deva) ; DEN1SA COSTESCU, campioană mondială 
univers'tară și multimedialiată la competiții interna
ționale (atletă, Clubul județean de atletism); cea mai 
bună antrenoare prof. MARIA BITANG; LAVINIA 
MILOȘOVICI, premiul special pentru întreaga activi
tate sportivă și pentru merite deosebite în pro
movarea sportului hunedorean pe plan mondial.

La băieți au fost premiați CATALIN PRUTEANU, 
camp on european și vicecampion mondial la 
(Asociația sportivă Constructorul Hunedoara); 
VANCEA, vicecampion european la karate 

SURAJ MORAVAN

zia- 
care 
clu- 
șco- 
Hu- 

handbal feminin.

f 
karate, 
PAVEL 

(Con
ti upte

VANCEA, vicecampion 
structorul Hunedoara); 
libere C.S. Deva).

Sărbătoarea sportului 
bun prilej de a se întâlni 
ei sportivi, conducători

Festivitatea a fost transmisă în direct de cunoscu
tul post local de televiziune DEVASAT + și Radio 
Timișoara. ■■ —

și unhunedorean a fost 
și cunoaște mai bine între 

și sponsori.

RAPIDUL, 
COMPORTARE 

BUNA ÎN ITALIA

După câteva înfrângeri 
ale Rapidului în perioa
da de pregătire din ța
ră, iată că în turneul său 
din Italia, a obținut câ
teva rezultate bune. Du
pă ce a învins cu 2—1 pe 
Ospitaletta, a cucerit O 
nouă victorie cu 3—1 pe 
Atalanta prin golurile în
scrise de Cezar Zamfir, 
Târțău și Butoiu, A fost 
doar un meci amical, dar 
o victorie în fața Ata- 
lantei nu-i de colo, dând 
speranțe lui Liță Dumi
tru că se află pe un drum 
bun în pregătirile pentru 
retur. Rapidul are gân
duri mari, după transfe
rurile realizate în aceas
tă iarnă.

bordat și partida cu Ve
rona (scor 2—2), marca
torii Naționalului fiind 
Moisescu și R. Nicules- 
cu. Românii au acuzat 

/însă că arbitrajul a 
ostil, că ar fi putut 
ține victoria în fața 
ronei.

F.C. NAȚIONAL 
EGAL ȘI CU 

VERONA
Exprimându-și regre

tul că nu a putut înfrân
ge pe Brescia, în cadrul 
unui meci de pregătire ce 
l-a susținut, FC Național 
în Italia cu fosta echipă 
a lui Lucescu (rezultatul 
a fost 1—1), elevii Iui 
Florin Ilalagian au a-

£

fost 
ob- 
Ve-

OLĂROIU ÎN 
COREEA, 

ILIE STAN 
LA STEAUA ?

O-
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Așa cum s-a scris, 
lăroiu a revenit din Ma
roc la Craiova, dar se pa
re că va pleca iar peste 
hotare la Samsung Blue 
Wings, din Seul. Olăro- 
iu a și plecat în Anglia. _ 
pentru a lua contact cu ? 
noua sa echipă aflată aici 
într-un turneu de pregă
tire.

Steaua aflată și ea în 
turneu în Belgia, la Ton- 
gerlo (în apropiere de 
Bruxelles), a primit vizi
ta fostului ei jucător Iile 
Stan, care a și rămas cu 
lotul fostei sale echipe în 
pregătirii Antrenorul Du- 
mitriu consideră că” ex
perimentatul jucător (29 
de ani) poate aduce încă 
o bună contribuție la în
tărirea „mijlocului" echi
pei militare.

Azi, meci amical Ia Brad 
A.S. AURUL —

Conform programului 
stabilit de conducerile ce
lor două asociații spor
tive, azi, începând de la 
oca 11, AS Aurul Brad 
(lacul 1 în clasamentul

I 
I 
I
I 
IVEGA DEVA

Diviziei G) întâlnește în- - 
tr-un meci amical de ve-1 
rificare pe Vega Deva (lo- I 
cui II în seria a III-a a ! 
Diviziei B). I

•t. .%*.*.*»*.î**.*-
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Asociația județeană de fotbal a realizat

Programul de instruire și pregătire 
a antrenorilor și instructorilor din județ

Luni, timp de 4 ore, conducerea Asociației jude, 
fene de fotbal antrenând reprezentanții tuturor co. 
misiilor de specialitate, pe alți conducători sau mem
bri ai consiliilor de conducere din asociații, cluburi 
sau secții de fotbal din județ a realizat programul 
prevăzut pentru cursul de instruire și pregătire cu 
antrenorii și instructorii din Campionatul județean 
de fotbal copii, juniori, seniori, inclusiv Divizia C.

In fața celor convocați la acest curs, au fost 
susținute câteva teme de actualitate și specialitate. 
Despre organizarea jocului de fotbal și a procesului 
educativ a vorbit cunoscutul antrenor Gheorghe Țur- 
lea, președintele comisiei tehnice de la A.J.F., pro. 
blemele privind pregătirea și disciplina antrenorilor 
și a instructorilor au fost prezentate de Vasile Ne. 
meș, secretar al A.J.F., necesitatea unor relații corec. 
te, principiale, de sportivitate și fair-play a fost dc. 
taliată de Grigore Macavei, vicepreședinte al A.J.F. 
și președintele comisiei de arbitri și prof. Mircea 
Sârbu, președintele Asociației județene de fotbal, a 
vorbit despre concepția de joc in fotbalul modern. 
Totodată s-a prezentat și modalitatea de completare 
de către antrenori și instructori a fișelor de eviden

ță și a achitării taxelor de viză pe acest an — de 
către Achim Nechif și Ioan Deac, din partea Asocia, 
țici județene de fotbal.

în intervențiile lor, prof. Petru Dăscăliță, antrenor 
la A.S. Casino Ilia, Stan Hanzi. arbitru, antrenor la 
juniori — A.S. Minerul Certej, Marin Furdui — in
structor la Minerul Gneairi și Gheorglie Lixandru, 
arbitru, instructor la Minerul Lupenl, s.au referit 
îndeosebi la problemele ce se ridică la echipele de 
copii și juniori privind posibilitățile reduse financia. 
re și materiale ce există la majoritatea asociațiilor, 
cluburilor și secțiilor de fotbal. Cu puține excepții 
aceste echipe duc lipsa echipamentelor,a ghetelor, 
tenișilor și a mingilor, întâmpină unele greutăți în 
transportul micilor fotbaliști ia meciurile din depîa. 
sare, ca să nu mai vorbim de asigUrărea hranei și
a condițiilor de cazare (căiid este cazul) sau de re.
cuperare după efort. Sunt •probleme reale, cunoscute 
de conducerile cluburilor și A.J.F. dar, din păcate, 
in puține locuri se pot întreprinde și măsurile co
respunzătoare în această perioadă grea a tranziției. 
Speranțele tuturor se îndreaptă tot spre apariția Le. 
gii sponsorizării.

Handbalul feminin la Deva.
Foto.- ZOLTAN LOCSEI
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Concepția de 
joc, o treaba

serioasa
în alocuțiunea sa despre moda

litățile privind concepția de joc în 
fotbalul modern, profesorul Mircea 
Sârbu a insistat asupra numeroa
selor căi de dezvoltare și moder
nizare a jocului de fotbal care să-l 
facă mai spectaculos, mai atrăgă
tor pentru spectatori. Referindu-se 
la importanța atitudinii conduceri
lor de cluburi față de promovarea 
fotbalului modern, vorbitorul a re
marcat atenția ce se acordă la Jiul 
Petroșani, F.C. Corvinul, Vega Deva, 
Minerul Certej, Parângul Lonea, 
Minerul Lupcni și Uricanl, la ASA 
Aurul Brad în întreg procesul de 
conducere, a creșterii competenței 
și personalității antrenorilor, în con
știentizarea jucătorilor pentru per
fecționarea tehnicii de joc, partici
parea activă și însușirea unor sche
me tactice gândite și aplicate după 
capacitatea de efort și disponibili
tatea jucătorilor aflați în componen
ța acestor formații.

Asimilarea cerințelor jocului mo
dern, tehnic, rapid, surprinzător 
pentru adversar are un rol deose
bit de important, antrenorul care 
trebuie să găsească cele mai bune 
metode de antrenament în formarea 
cu adevărat a unei concepții pro
prii de joc a unei ECHIPE ce do
rește să urce, după puteri, pe „scan 
ra* valorii. Este o treabă serîdh’să, 
realizabilă numai la cluburi puter
nice, capabile de performanță.
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Fărâ disciplina, 
totul rămâne...

un VIS

f

intervenția 
a sublimat

sa, dl Vasile Ne- 
că orice se intre- 

moderni-
In 

meș 
prinde pentru continua 
zare a jocului de fotbal, pregăti
rea riguroasă 
pionatului și perfecționarea sche
melor tactice 
luptă pentru . 
țuirea la mijlocul clasamentului sau 
evitarea retrogradării poate prin
de viață numai în condițiile res
pectării unui climat de ordine și 
disciplină, care trebuie să fie în
tronat de conducerea 
respectat cu strictețe 
.și jucători.

Deși s-au petrecut 
zitive în comportamentul unor ju
cători și antrenori, încă sunt des
tule cazuri de indisciplină, în tur, 
în meciurile din Campionatul Di
viziei C, arbitrii au sancționat un 
însemnat număr de jucători pentru 
diverse abateri, cu 31 de cartonașe 
roșii și 546 cartonașe galbene I

Foarte pe scurt trebuie spus că 
numărul cartonașelor de aceste 
lori vor fi mai puține în retur 
că antrenorii și jucătorii vor 
nunța la comportări violente 
brutalități • obstrucții • „foarfeci14 
sau „bicicletă", care pun in peri
col pe adversari • sărituri peste 
adversari • atitudine necuviincioa
să față de adversar sau arbitri. Și 
mal concret spus, fiecare jucător 
să învețe bine regulamentul de joc 
și să-1 respecte cu sfințenie.

pentru reluarea cam-

ale unei echipe care 
promovare, supravie-

clubului și 
de antrenori
mutații po-

CU- 
da
re- 
sau

1

I
i

I

STIMULENTE
PENTRU MICII 

FOTBALIȘTI

Asociația județeană de 
fotbal Hunedoara a premiat 
echipa de copii Dacia O- 
răștie, grupa născuți în 
1985, care a câștigat etapa 
de zonă la minifotbal. Cu- 
Vâ speranțelor — „’Memo
rialul Gheorghe’ Olah" de 
la Deva, ediția' 1997 și s-a 
clasat pe locul 6 pe țară 
in turneul final de la Con. 
stanța.

Felicitări echipei și in
structorului Andrei Stoica, 
care se ocupă cu multă dă
ruire de pregătirea acestei 
formații.

Cabinet metodic
In timpul discuțiilor pe 

marginea temelor prezenta
te in cadrul programului 
de instruire, mai muiți in
structori și antrenori, vor
bind despre perfecțiunile 
ce ar trebui aduse organi
zării jocului în perioada 
prccompetițională. s-au re
ferit la necesitatea asigu
rării unei documentări mai 
temeinice. întrucât în pre
zent se simte nevoia unor 
materiale documentare, pe 
teme actuale, ale organiză- 

' rii pregătirilor între cam
pionate, a jocului de fot
bal, în condițiile creșterii 
exigențelor competiționale.

De aceea, Gheorghe Tur- 
lea, președintele comisiei 
de specialitate, a propus 
ca în cadrul Asociației ju
dețene de fotbal, să fie or
ganizat un cabinet meto
dic, la care trebuie să ai
bă acces toți antrenorii și 

( instructorii din județ. Pen
tru buna funcționalitate a 
cabinetului, acesta va fi 
dotat cu materiale docu- 

i men tare și casete video. 
' Comisia tehnică își propu- 
| ne ca în viitor să sprijine 
j instructorii să se pregă

tească in mod organizat, in 
vederea creșterii număru
lui candidaților la cursuri
le școlilor de antrenori or
ganizate de FRF.

Pagină realizată do 
SABIN CERBU
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DURA LEX, SED LEX DURA LEX, SED LEX
Completări și modificări 

aduse Codului Penal
Singura armă a Tentativă de evadare

polițistului — legea
La o întâlnire cu ziariștii 

ce a avut loc nu cu multă 
vreme în urmă, dl col Ioan 
Dumitru Arsenie, inspecto
rul1 șef al Inspectoratului 
de Poliție al Județului, a 
ținut să precizeze că sin
gura armă a polițistului 
este legea. Și aceasta, în 
condițiile în care infracto
rii au la îndemână o lar
gă gamă de arme, inclusiv 
legale, pe care știu să le 
mânuiască Intr-un mod a- 
bil pentru a impresiona 
polițistul, pentru a-1 de
termina să nu-și facă da
toria.

Cheltuieli nelegal majorate
Cu nu mai puțin de 

12 000 000 de lei au fost 
majorate nelegal cheltuie- 
tlile la S.C. „Eurostil Pro
iect" SRL Deva. în felul 
acesta, la bugetul de stat 
nu s-a plătit impozitul pe

Condamnați definitiv
. în anul 1996 instanțele 
judecătorești din județul 
Hunedoara au condamnat 
definitiv 3169 de inculpați. 
Dintre aceștia, 48,18 la sută 
au fost judecați pentru in
fracțiuni de furt. De ase

Aproape 40000 

de dosare!
Că fenomenul infracțio

nal în județul Hunedoara 
este in continuă creștere o 
dovedește și faptul că în 
anul trecut instanțele ju

Din acest punct de ve
dere, legea nu este favo
rabilă polițistului. Cu alte 
cuvinte, polițistul nu este 
suficient de apărat vizavi 
de marea diversitate de 
metode pe care infrac
torii le folosesc pentru a-și 
apăra interesele- -

Cu toate acestea, orice 
încălcare, orice abatere de 
la lege a polițistului a fost 
și este drastic sancționată. 
In 1996 Parchetul Militar 
a fost sesizat în 19 cazuri 
în care s*a considerat că 
este necesar.

profit în sumă de 4 556 200 
de lei.

Constatând adeste treburi. 
Garda Financiară a obligat 
firma să plătească impo
zitul de la care s-a sustras 
și a aplicat o amendă de 
300 000 de lei.

menea, 399 de inculpați au 
fost condamnați pentru 
infracțiuni la Legea Circu
lației, 315 la acțiuni penale 
directe și 131 pentru infrac
țiuni de tâlhărie.

decătorești au avut de so
luționat aproape 40 000 de 
dosare. 77,2 dintre acestea 
au fost dosare civile, iar 
22,8 dosare penale.

Recent s-a dispus trimi
terea în judecată pentru 
tentativă la infracțiunea 
de evadare a trei indivizi 
de mult certați cu legea. Ei 
sb numesc Alexe Budică, 
Romulus Lingurar și Vesel 
Nicolae și voiau neapărat 
să scape din arestul Poli
ției Municipiului Hune
doara.

In acest scop ei au în
cercat să spargă zidul ce
lulei în care erau „cazați" 
reușind să dezlipească mai 
multe cărămizi.

Dacă vorbim de Alexe 
Budică, trebuie să spunem 
că posedă o listă consisten
tă de antecedente penale. 
Numai începând din 1988 
încoace, el a adunat aproa

Majorări, bunuri confiscate
Când, la sfârșitul anului 

trecut, la Garda Financia
ră Hunedoara s-a tras li
nie și s-a adunat, s-a 
constatat că majorările de 
întârziere pentru sumele 

pe 30 de ani de condam
nări, iar la data comiterii 
tentativei era arestat pen
tru sustrageri de la mai 
multe societăți comerciale 
comise în timpul nopții prin 
spargere.

Cel de al doilea. Lingu
rar, era în arestul poliției 
pentru furtul unui cablu 
din cupru din rețeaua te
lefonică a municipiului 
Hunedoara în valoare de 
aproape 5 000 000 de lei.

Cu ce s_au ales cei doi 7 
Cu o nouă pedeapsă, pen
tru că evadarea se pedep
sește cu închisoare de la 
6 luni, la 2 ani și se adaugă 
la cea aplicată pentru fap
ta inițială.

care trebuiau plătite la bu
getul de stat au fost' de 
23 000 000 de lei. De ase
menea, valoarea bunurilor 
confiscate și valorificate a 
fost de 7 050 000 de lei.

DE LA 5, LA 20 ANI ÎNCHISOARE
PENTRU TÂLHARI!

Articolul 211 al Codului 
Penal cuprinde reglemen
tări legate de tâlhari și 
tâlhărie. Se stipulează că 
furtul săvârșit prin între
buințare de violență, a- 
menințări ori aducerea vic
timei în stare de incon
știență sau neputință de a 
se apăra se pedepsește cu 
închisoare de la 3 la 18 
ani. Tot în această cate
gorie intră și furtul urmat 
de întrebuințarea unor ast
fel de mijloace pentru păs
trarea bunurilor furate, 
pentru a se înlătura ur
mele infracțiunii, ori pen
tru ca făptuitorul să-și a- 
sigure scăparea.

Respectivul articol atra

ȘI TĂINUIREA SE PEDEPSEȘTE 
CU ÎNCHISOARE

Intre modificările aduse 
Codului Penal se află și 
cea privind tăinuirea. Ia
tă și condițiile în care ea 
se poate pedepsi cu închi
soare de la 3 luni, la 7 
ani: primirea, dobândirea 
sau transformarea unui 
bun ori înlesnirea valori

Profitul pe un an — 
la bugetul statului!

Ca să dai profitul pe un 
an la bugetul statului și să 
mai primești și o amendă, 
nu este un lucru de ici, 
de colo, nu ? Și totuși a- 
ceasta s-a întâmplat la S-C. 
„Andra Impex" SRL Pe
troșani. în perioada amin
tită, societatea a desfășu
rat activitate de producție 

Pagină realizată de
VALENTIN NEAGU

ge atenția asupra unor îm
prejurări în care este să
vârșită tâlhăria și care a- 
duce o pedeapsă cuprinsa 
între 5 și 20 de ani închi
soare.

Este vorba de tâlhăria 
săvârșită de două sau mai 
multe persoane împreună, 
de o persoană care are a- 
supra sa o armă sau o sub
stanță narcotică, de o per
soană mascată, deghizată 
sau travestită. De aseme
nea, in această categorie 
intră tâlhăria săvârșită în 
timpul nopții, într-un loc 
public ori mijloc de trans
port, într-o locuință sau 
dependințe, precum și tâl
hăria săvârșită în timpul 
unei calamități.

ficării acestuia, cunoscând 
că bunul provine din să
vârșirea unor fapte pena
le, dacă prin aceasta s-a 
urmărit obținerea pentru 
sine sau pentru altul a t> 
nui folos material.

Tăinuirea săvârșită de 
soț sau de o rudă apropia
tă nu se pedepsește.

pâine, dar fără licență de 
fabricație și fără autori
zație de funcționare de la 
administrația publică locar 
lă.

Profitul realizat s-a ri
dicat la 4 759 086 lei. Iar 
amenda primită, de 600 000 
de lei.

Sute 
de milioane 

pentru 
bugetul 
de stat

Din cei peste un miliard 
de lei pentru care Garda 
Financiară a dispus con
fiscarea în anul 1996 de 
la diferiți agenți econo
mici care s-au sustras de 
la plata impozitelor și ta
xelor — 746 000 000 au fost 
încasați efectiv. De remar
cat că în aceeași perioadă, 
numărul agenților econo
mici la care au fost con* 
statate abateri a fost de 
aproape 900.

Se numește ARCADIE 
LADISLAU BAJAN și s-a 
născut in 28 august 1968 
în Deva.

La numai 19 ani îi în
colțește în minte ideea 
răului. Prin mai multe 
scrisori și telefoane ame
nință o familie din mu
nicipiu că o va distruge 
dacă nu-i va da o anumi
tă sumă de bani. Fixează 
în acest sens un loc de 
întâlnire pentru a intra în 
posesia lor. Se pregătește 
minuțios pentru întâlnirea 
care urma să aibă loc.

Deghizarea este destul 
de bine (perucă, ochelari 
fumurii și un plasture ma
re lipit pe obraz), în așa 
fel încât nici polițiștii ca
re de fapt îl cunoșteau, 
nu și-au dat seama că 
este persoana ce urma să 
vină la întâlnire.

Flagrantul a fost reali
zat, iar pentru infracțiu
nea de șantaj a fost con
damnat la 1 an închisoa

re, pedeapsă care în scurt 
timp a fost amnistiată 
printr-un act de clemență 
dat de autoritățile acelui 
timp.

CRIMINAL PENTRU A DOUA OARĂ

Anul 1988 l-a găsit în 
capitala țării, unde a fost 
găzduit cu bună credință 
de o bătrânică. Din dis
cuțiile cu aceasta a tras 
concluzia că femeia urma 
să primească e moșteni
re substanțială.

A și primit-o cam la 
două luni de Ia găzdui
rea deveanului.

în acel moment Ideea 
crimei pentru a intra în 
posesia banilor a început 
să-l macine... Și a făcut-o. 
A luat un cuțit și i-a im
plicat victimei mai multe 

lovituri în zona gâtului. 
Moartea a fost fulgeră
toare.

După crimă, mai multe 
zile a hoinărit pe străzile

Bucureștiului, până a chel
tuit marea parte a bani
lor și până oamenii în u- 
niformă l-au depistat. A 
fost condamnat la 10 ani 
închisoare, din care a exe
cutat 6 ani, fiind liberat 
condiționat în toamna a- 
nului 1994.

în libertate se simțea 
probabil singur.

A apelat la postul de 
radio „România tineret", 
post prin care solicita o 
cunoștință care să-i în
lăture singurătatea.

Și a găsit-o ! Este vor

ba de Georgeta Rozica Bo
ta, de 28 ani, din Pîncota, 
jud. Arad. Femeia locuia 
în Deva și i-a răspuns la 
propunere. S-au cunoscut 

și au rămas împreună, tră
ind în concubinaj. Până... în 
ziua de 21 ian. a.c., în a- 
partamentui nr. 46 din blo
cul A- de pe strada Emi- 
nescu este găsit cadavrul 
Georgetei Rozica. Medi
cul legist a concluzionat 
că moartea a survenit ca 
urmare a „asfixiei meca
nice prin astuparea căilor 
respiratorii".

Criminalul a dispărut. 
Din Alba Iulia a anunțat 
printr-o telegramă pe so
ra victimei care se afla 
în județul Bihor, să vină 

la Deva, unde de fapt a 
revenit și el. La scurt timp 
a fost prins de către poli
țiști. Era liniștit întrucât, 
cu puțin timp în urmă se 
îndopase cu 5—6 pastile 
de diazepam.

Și-a recunoscut fapta. In
credibil dai adevăiat, el 
a declarat poliției că, de 
fapt, concubina intenționa» 
de mult tâmp să se sinu
cidă și că el a vrut să o 
ajute.

„A ajutat-o” prin sufo
care cu o pernă din locu
ință, pe care i-a pus-o pe 
cap până când tânăra fe
meie a trecut în neființă.

Instanța de judecată își 
va spune cuvântul. Poate 
un cuvânt din care se vor 
trage învățăminte.

Lt. col. NEGRU MIRCEA 
Inspectoratul de Poliție al 

județului Hunedoara
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î Maxime î
• 4" Dacii îți place» 
; viața, nu face risipă *
• de timp. [

(Franklin) I
+ Bunătatea nu tre- *

• buie să se arate ci ♦
l să se lase a fi văzu- * 
I lă- 1

(Boileau) I 
ț 4- In viață, izbân- *
• zile sunt strâns legate J
l de chinuri și osteneli. ♦ 
J (G. Călinescu) t

4- Succesul în mare I 
I parte stă în voința de *
• a învinge; să ne stră- ?
• duim deci și să stă-*
] ruim. J.
• (Seneca) I

*

*
**
**
**
i
ț t
*
**

Este important ca per
soanele care lucrează în 
sfera serviciilor — de im. 
plicarea cărora atârnă 
adesea ora, minutul, se
cunda care ne despart de 
prezența' la slujbă, la 
tren sau la o întâlnire 
— să contribuie la punc
tualitatea noastră.

Reflectam la aceasta 
ori de câte ori intram 
în magazinul de prezen
tare nr. 10 al S.C. „Ce. 
tate" Deva, unde orele a- 
glomerate ale dimineții o- 
bligă salariatele la o ac 
tivitate febrilă, de servi, 
re promptă a cumpără
torilor, de aranjare a 
pâinii și specialităților în 
.rafturi și vitrine, de pre
luare a produselor sosite 
de la fabrică.

Am avut într-o zi cu. 
riozitatea să purtăm un 
dialog cu dna gestionară 
Petronela Susai, o feme
ie cu chip frumos și su
flet sensibil, o colegă ca
re contribuie efectiv la 
întreaga activitate de ser
vire.

— Respectul pentru 
cumpărător presupune și 
prețuirea timpului aces
tuia — spunea. Dacă ci. 
neva pleacă nemulțumit 
din magazin, sunt supă
rată toată ziua. Laolaltă 
cu cele cinci colege în
cercăm să fim cât mai 
amabile, să servim co
rect și repede. Dar nea. 
junsurile, stresul fac oa 
menit nervoși, nerăbdă
tori și uneori se întâm
plă să -vorbească câte u.

nul nu tocmai politicos. 
Dar aplanăm orice ne
mulțumire, astfel că n-am 
avut reclamații. Se în
tâmplă însă uneori ca 
pâinea să nu corespundă 
calitativ, dar asta nu.i 
vina noastră.

La prima oră mașina 
cu pâine și specialități es
te sosită și de-a lungul 
zilei mai vine de 3—4—5 
ori. Se știe exact ce și 
cât se vinde, comenzile 
făcându-se înainte cu o 
zi.

Nu e loc 
de răgaz
Aranjarea pâinii, ordi. 

nea și curățenia în sala 
de servire și magazie 
sunt de asemenea atribu
țiile vânzătoarelor, intr- 
un magazin de acest pro
fil igiena fiind pe prim 
plan. Dna Petronela are 
o viziune clară, pozitivă 
despre cum și în ce con. 
diții ar trebui făcut co
merțul. Experiența dum
neaei, de 22 de ani în 
domeniu, își spune cuvân
tul. Este nemulțumită de 
transformarea unor ma. 
gazinc frumoase — cum 
este fostul magazin ali
mentar nr. 100 de pe bdul 
Bălcescu — în bazaruri, 
și birturi, își amintește, 
fără a fi nostalgică dar 
având un sentiment de

apreciere, de acele expo. ' 
ziții ce se organizau când- i 
va la complexul corner, ț 
cial de la piață și care 
„erau un câștig pentru } 
toată- lumea". Ar dori ca ) 
și magazinul în care lu- 1 
crează să arate mai bine, } 
ceea ce și speră căci „în I 
curând se va renova și ț 
dota cu mobilier". i

Fiind situat central, dar J 
și datorită profilului — ) 
pâinea se cumpără in fie- i 
care zi —, unitatea de- J 
vine un punct în Care J 
veștile bune ori rele cir. ( 
culă cu repeziciune. Me- l 
reu față în față cu oa- 1 
menii, aude și participă ț 
involuntar la necazurile-1 
lor. Câți nu și-au pierdut 1 
bunurile sau mica ago. j 
niscală la Safi sau la Ca- i 
ritas. Alții, ajungând la î 
disperare din pricina ne- j 
siguranței zilei de mâine, ț 
a lipsurilor materiale, își 1 
pun capăt zilelor. Despre j 
toate acestea ne.a poves- ț 
tit nu fără un simțământ l 
de apăsare... '

Zilnic, cu excepția du- ) 
minicii, magazinul este ( 
deschis de la ora 6,30 la i 
20,00, la unele ore fiind ’ 
aglomerat. Vânzătoarele ț 
de pâine fac o muncă l 
stresantă, fără răgaz, cu | 
timp liber limitat. Poa- « 
te de aceea sunt atât de i 
receptive la necazurile l 
oamenilor, poate de aceea ’ 
au un respect aparte pen- ț 
tru timpul celor ce le trec 1 
pragul. ’

Calculatorul este prezent azi în cele mai diverse domenii de activitate. 
Foto; l’A VEL LAZA

I• „Cele trei fericiri: crea- 
| ția, procreația și casa (Au 
. partea lui Dumnezeu în 
Iele). Restul sunt doar bu

curii".
î CONSTANTIN NOICA
’ Când am citit prima oa- 
Iră aceste cuvinte primul 

gând mi-a fost dus la a- 
I* cel de Femeie. Aceasta 

pentru că, doar în ea și 
J prin ea, găsesc aceste trei 
I fericiri împreună deoda- 
» tă. Deși mereu ținută un 
I pas în urma lui, a băr- 
* bățului, atâta timp ea, 
Icea mai condamnată și 

singura pentru păcat, bat- 
? jocorită, ironizată, mar- 
| ginalizată, umilită și to- 
• tuși mereu iubită, fiind și 
| mpma celor care vorbesc
*
I

ESTERA ȘINA \

i Ghiocei,
| Iarna trecută a fost nu doar foarte 
» lungă ci și bogată 'în zăpadă. Dar cum 
I iernile nu seamănă între ele, cea pe ca. 
* re o traversăm a început mult mai târ- 
Iziu (și sperăm să ne părăsească mai 

devreme!) iar zăpada este până acum 
I o raritate. In schimb și-au făcut apa- 
I rifia -florile de primăvară: ghioceii. Sur. 
J prinzător, primii ghiocei, pe care de. 
| venii i-au văzut în ajunul Crăciunului, 
* veneau tocmai din ținutul... leșului. In.

ghiocei j
să în ianuarie ghioceii au înflorit și pe > 
plaiurile noastre. „E primăvară-n ianua- I 
rie", spune un cântec. Și mai că ne vi- > 
ne să-i dăm dreptate. Am face-o dacă I 
nu ne.am aminti că — vorba știm noi > 
cui — până nu trece fe-martie, nu prea I 
poate fi vorba de primăvară. De aceea 2 
privim cu duioșie și teamă ghioceii gin- I 
gașt și parfumați, pe care in orice clipă > 
gerul ii poate îngheța. -(V. ROMAN) I

Fericirile
despre EA cu cinism, Fe
meia poate fi în același 
timp creatoare, mamă și 
soție. Poate tocmai • gă-

j
sind în ea cele trei feri
ciri mereu rămâne-n um
bră. Pentru ea, toate a- 
cestea au aceeași impor
tanță. Nu vă întrebați de 
ce nu i se cere și bărba
tului să fie la fel soț și 
tată precum este artist, 
director sau bun munci

tor? De ce doar femeii i I 
se amintesc mereu da- * 
toriile de mamă? Tatăl oa- | 
re nu are aceleași dato- • 
rii? Fidelitatea ei de so- | 
ție trebuie să fie mai ma- , 
re ca a soțului ei, bărba- | 
tul? «

Dumnezeu atunci când 2 
a făcut Omul, abia după | 
ce a creat femeia a vă- * 
zut că e bine și s-a bu- | 
curat. Știa El că cele trei « i 
fericiri doar prin și ală- | 1 
turi de femeie se vor a- " I 
fia în lume... restul sunt | ! 
doar bucurii. «

Și, parafrazând, aș spu- ! 1 
ne: Dacă femeia nu era, | I 
nimic nu era, nici chiar • i 
fericirea. | (

INA DELEANU j 
fi

---- -  — , —.------------

... Să cred
Să cred în neîntinarea de nimeni și de nimic a sufletului 
Să cred în dragostea absolută și în eternitatea ei 
Să cred în nemurire
Să Cred că fericirea există și poți s-ajungi la ea
Să cred că lumina va cobori întotdeauna deasupra 

noastră
Să cred în toate, când trăim într-o lume relativă 
Să cred...

Sufletul
Nu mă mai încape sufletul 
Neîncetat, caută noi spații. 
Se revarsă peste margini 
Până când ia configurația 
ființei mele
Și fuge de mine
Pe când eu, pierdută-n vis, 
Alerg cu sufletul în palmă 
Spre orizonturi necunoscute, 
Să-mi caut nemărginirea.

ELENA MONDA, Deva

„Mi-am pus busuioc 
în păr...“

Un grup de bioenergeti- 
cieni egipteni, efectuând 
cercetări asupra plantei 
„ocimum basilicum" (bu
suiocul), au constatat pro
prietăți surprinzătoare a- 
le acesteia asupra menți
nerii prospețimii apei, a 
lichidelor. Un buchet de 
busuioc a fost introdus în- 
tr-un recipient cu apă po
tabilă și supus timp de 40 
de zile unor modificări de 
temperatură; în tot acest 
timp a avut loc un trans

fer de bioenergie de la 
busuioc la apă, aceasta 
păstrându-se nealterată.

Do altfel, în tradiția creș
tină, la Bobotează, apa 
sfințită este stropită cu 
busuioc; în tradiția popu
lară românească fetele își 
pun busuioc în păr și în
tre sâni, fără să știe de 
fapt că transferul de ener
gie dintre plantă și piele 
este adevărata cauză a fru
museții și prospețimii pie
lii lor.

Curiozități... 
medicale

• Persoanele vorbăre
țe trăiesc mult — apre
ciază un psiholog ameri
can. El consideră că o^ 
menii care vorbesc puțin 
suferă de anumite stresuri 
și ei nu „eliberează" ener
gia negativă acumulată, 
deci îmbătrânesc mai re
pede și trăiesc mai puțin.
• In irisul ochiului 

drept se reflecta starea 
generală a sănătății corpu
lui uman, precum și a fi- . 
catului și vezicii biliare; în 
irisul ochiului stâng se 
„citește" starea inimii, a 
pancreasului și a splinei.
• O echipă de cercetă

tori americani a ajuns la 
canei uzia că majoritatea 
crizelor cardiace se pro
duc dimineața între orele 
9 și 11. Se pare ca trezi
rea din somn, care modi
fică ritmul biologic, de
clanșează tulburări fiziolo 
gice care duc la infarct,
• Efectul curativ al nă

molului este cunoscut de 
aproximativ 2000 de ani. 
Cunoscuți învățați ai anti- 
chitd*vii ca de piidă Pliniu 
acordau o importanță deo
sebită folosirii nămolului 
în vindecarea reumatismu
lui.
• Cantitatea de nicoti

nă existentă în 50 de ți
gări, dacă ar fi administra
tă unei persoane sub for
ma unei injecții, de pildă, 
ar constitui o doză de o- 
travă suficientă pentru a-i 
provoca moartea.
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Faza județeană a concursurilor școlare

Subiecte interesante, care au 
presupus efort intelectual

Sâmbătă, 8 februarie, a 
început faza județeană a 
concursurilor școlare, eșa
lonate pe parcursul a trei 
săptămâni. împreună cu 
dl loan Andrei, inspector 
școlar, am trecut pe la 
cele organizate la școli de- 
vene, notând aspecte pri
vind desfășurarea și re
zultatele (care s-au comu
nicat).
• Grupul Școlar de 

(Transporturi' și Telecomu
nicații „Transilvania" Deva 
a fost gazda concursului 
de electronică. Au partici
pat 40 de elevi de la li
cee din județ. Au fost con
cepute 50 de întrebări scur
te care au acoperit toată 
materia studiată, fiecărui, 
participant înmâriându-i-se 
o 'fișă tipărită. Primii 
6 elasați la fieeare - clasă 
au susținut proba practi
că. Di Marin Avrămică, di
rectorul liceului, preciza 

J că premiile au fost asigu
rate cu sprijinul Inspecto- 
iratului 'Școlar șl al unul 
sponsor generos —SC Mo- 
'.de Pălării Cristina SRL 
'Deva, x S-au clasat pe pri
mul loC Șl ~Vor reprezenta 
(județul la faza națională: 
lAndrei Cristea (IX), Ga- 
'briel Petrușca (X), Clau- 
idiu Ciocan (XI) și Ciprian 
•ÎMaier (XII), toți de Ia li
ceul gazdă a concursului.

£ Qrupu] Școlar Ener
getic Deva a fost locul des
fășurării fazelor județene 
ia științe socio-umane și 

concursului pe mcsepii 
in profilul electrician mon- 
Itator întreținere și repa
rații instalații electrice in- 
Idustriale și echipamente de 
lauțomatizare. La științe so
cio-umane candidații din 
Valea Jiului au susținut 

concursul la Petroșani, în 
total fiind 190 de elevi. 
Orientarea mai pronunțată 
spre aceste discipline — 
aprecia dl loan Sterea, in
spector școlar — se dato
rează faptului că ele au 
finalitate în învățământul 
superior, economia politică, 
filosofia și psihologia con
stituind probe de admite
re, La logică participarea 
a fost mai mică dar... de 
calitate. Anul acesta au a- 
părut noutăți privind pre
mierea celor mai buni și 
notarea lucrărilor. Elevii
— de la licee teoretice din 
județ — hu apreciat su
biectele ca interesante, pre
supunând efort intelectual.

Concursul pe meserii s-a 
bucurat de o prezență mai 
restrânsă, doar 16 elevi. 
S-au situat pe locul I: A- 
lexandru Enacile (IX, Gr. 
Șc. Ind. Petrila); Cosmin 
Cozma (X), Mihai Iancu 
(XI) și Ciprian- Pitic (XII)
— ultimii trei de la liceul 
gazdă; la școală profesio
nală, anul III — Ramona 
Mihai (Gr. Șc. Energetic 
Deva) șl Cristian Moțoo 
(Gr. Șc. „Horia" Deva).
• Grupul Școlar Minier 

Deva. Aici s-a ținut faza 
județeană a concursului de 
chimie. Gripa a făcut să 
fie prezenți mai puțini de
cât înscriși. Cei care au În
trunit punctajul impus1 la 
scris âu intrat la labora
tor. Proba practică — apre
cia dna Rodică1 Uiețiu, in
spector școlar, a presupus 
lucruri comune dai cu e- 
xecutare diferită. Pe locul 
I, cu punctaje între 95 și 
100 de puncte, au fost mai 
mulți elevi. I-am reținut 
doar pe cei cu punctajul 
cel mai mare la fiecare 
clasă: Claucflu Remus lan- 

cu (VIII, Șc. Gen. Nr. 5 
Deva; punctaj maxim); A- 
drian Sîrbu (IX), loan Tos- 
loveanu (X) și Liviu Aron 
(XI) — toți de la Colegiul 
Național „Decebal" Deva. 
La clasa a XII-a s-a acordat 
doar premiul III lui Dan 
Șuiaga („Decebal”).
• Grupul Școlar Con- 

strucțil-Montaj Deva. La 
acest liceu concursul pe 
meserii a avut loc la pro- 
filele: -constructori struc
turi, constructori finisori, 
instalator în construcții, 
mecanic reparații mașini 
și utilaje în construcții. Se 
întreceau 36 de concurenți 
de la gazde, din Hunedoa
ra, Gurabarza și Lupeni. 
După proba practică a ur
mat cea teoretică. Pe câș
tigători îi așteptau pungi
le cu obiecte (sponsori fir
mele Absolut, Anglaița și 
Proiect) și plicurile cu bani 
(de la inspectoratul Șco
lar) în biroul dnei direc
toare Mihaela Teodor.
• Școala Generală Nr. 4 

Deva a oferit celor mai ti
neri informaticieni posibi
litatea să-și arate cunoștin
țele teoretice și practice 
în operarea pe calculator. 
Din cei 18: prezenți, pe lo
cul I s-au clasat: Lucian 
Stănculescu (VIII), Ciprian 
Crăciun (VII) și Vasile Ar
delean (VI) — toți de la 
școala gazdă șl Alexandru 
Coman (V <— Colegiul Na
țional „Decebal" Deva). De 
la’dl prof. Koszegi Ladislau 
am aflat că s-a desfășurat 
cu acest prilej și o întru
nire a-profesorilor de spe
cialitate, care predau în 
școli generale, pentru a 
discuta soarta acestui o- 
biect.

VIORICA ROMAN

„Pentru ca Hunedoara să fie cunoscută 
și prin prisma activității medicale"

Se dusese vestea că of
talmologii din Hunedoara 
sunt foarte solicitați, că 
vom ajunge greu să luăm 
legătura cu dumnealor. Am 
ținut totuși să ne docu
mentăm la secția oftalmo
logie. Pentru că nu întâm
plător Spitalul municipal 
Hunedoara a fost câțiva 
ani la rând gazda unor 
simpozioane și consfătuiri 
interjudețene de oftalmolo
gie, cu participare inter
națională. Un motiv în 
plus de a scrie despre ac
tivitatea secției conduse cu 
competență profesională de 
dna dr. Ioana Mihu, me
dic primar oftalmolog, doc
tor în științe medicale.

Am remarcat de la bun 
început modestia dnei doc
tor, ca și o reținere spre 
a nu se înțelege că-și face 
publicitate. Dar, cum ini
țiativa ne-a aparținut... 
De-a lungul mai multor o- 
re de documentare, în ca
re am asistat și la o con
sultație, am realizat că 
aici se pune accentul pe 
pregătirea permanentă în 

, domeniu, asistența fiind de 
înaltă ținută profesională.

— Cum se explică nu
mărul mare de pacienți ca
re apelează la serviciile 
oftalmologului?

— Ochiul este un organ 
sensibil și foarte solicitat; 
de aceea pu există om care 
de-a lungul vieții să nu 
aibă vreo problemă cu o- 
chli.

— In iunie ’96 a fost găz
duită aici a treia ediție a 

' Consfătuirii interjudețene 

de oftalmologie, cu care 
prilej s-au prezentat ra
poarte de la ultimele eve
nimente internaționale din 
domeniu.

— Intr-adevăr. Pentru a- 
nul 2000 ne-am propus or
ganizarea celei de-a patra 
ediții. Am încercat să dăm 
o continuitate acestor în
tâlniri, pentru ca lumea 
medicală să cunoască Hu
nedoara nu numai ca cen
tru siderurgic ci și pentru 
activitatea medicală desfă
șurată aici.

Dotarea actuală, reali
zată cu sprijinul SC „Si
derurgica", este la para
metrii obișnuiți, fiind a- 
preciată ca satisfăcătoare. 
Se lucrează microchirurgie- 
implant de cristalin, toa
tă gațna de operații anti- 
glaucomtoase, strabism.

— Ce ar mai lipsi pen
tru ca totul să fie perfect?

— Este o realitate că în 
terapeutica oftalmologică 
modernă, laserul este a- 
proape indispensabil atât 
pentru patologia polului 
anterior ca și pentru une
le afecțiuni ale polului pos
terior. Noi nu avem lasere. 
Dar nici clinici mari din 
țară nu au. în afara Capi
talei, un singur centru pro
vincial lucrează cu lasere. 
Ne zbatem pentru dotare, 
pentru înlocuirea aparatu
rii vechi, uzate moral. Sper 
că vom reuși — sunt op
timistă din acest punct de 
vedere — să o înlocuim la 
timp.

— De când lucrați în a- 
cest spital?

— Din ’77, de la termi
narea specialității, când 
împreună cu soțul meu, 
medic ortoped, am venit 
aici unde am găsit un loo 
de muncă adecvat aspira
țiilor noastre, unitatea pe 
care am ales-o — unul din
tre cele mai mari și mal 
frumoase spitale din țară—, 
fiind o unitate reprezen
tativă.

Notăm că în Policlinică 
există un serviciu de ort- 
optică, dotat cu aparatură 
suficientă, în majoritate fi
nanțată de EM Teliuc și 
unde sunt tratați copiii cu 
defecte de vedere.

Și în prezent — conti
nuă dna doctor Mihu — 
locul de muncă corespunde 
dorințelor, pentru că îl con
sideră ca pe prima sau a 
doua casă. Colaborarea bu
nă cu medicii Camelia 
Bîrceanu și Dragosin Co- 
mănescu, cu mai tânăra 
Carmen Barbu, medic re
zident, creează o atmosfe
ră propice permanentei in
formări și documentări, a- 
sistenței medicale de înal
tă calitate.

Cum am văzut, dr. Mihu 
și colegii dumneaei fac din 
profesiune un stindard, 
pentru ca această „perlă a 
chirurgiei" — oftalmologia, 
examenele șl prescripțiile 
medicale să , ajute repede 
și cu folos toți pacienți! 
care au nevoie de trata
ment sau de operații și 
care se adresează cu încre
dere acestui colectiv.

ESTERA ȘINA

Ocupanții locurilor I la faza județeană a concursului de electronică : (do 
la stânga la dreapta): Andrei Cristea (IX), Gabriel Petrușca (X), Claudiu Cio
can (XI) și Ciprian Maier (XII), toți de la Grupul Școlar de Transporturi și 
Telecomunicații „Transilvania" Deva. Foto PAVEL LAZA

O BERE PENTRU..

CÂINELE MEU

Concurs pe meserii
Sâmbătă, 8 februarie a.c., - 

ila Grupul Școlar Industrial 
iHorea din Deva (fost Li
ceul de Chimie) s-a desfă
șurat faza județeană a 
concursului școlar pe me
serii in profilul silvicultu
ră. Actuala ediție a reunit 
|12 elevi, din clasele a IX-a 
9i a X-a de la Liceul A- 
gricol Geoagiu, precum și 
de la liceul gazdă.

După derularea probelor, 
ce.e mai bune rezultate la 
clasa a IX-a, respectiv lo
curile I—III, au fost obți
nute în ordine de către: 
Marina Ciprian — 9,87, 
Grupul Școlar Industrial 
Horea; Marian Răzvan — 
9.75. Liceul Agricol Geoa
giu Mihai Juravle. cu

nota 9, de la Grupul Șco
lar Industrial Horea — 
Deva.

La clasele a X-a, prime
le trei locuri au fost ob
ținute de către Neluțu Ne
griei — 9,66; Mihail Ne
grea — 9,61 șl Ovidiu Rup- 
tureapu cu 9.50 — toți trei 
elevi la Grupul Școlar In
dustrial Horea din Deva.

Prin generozitatea spon
sorilor, SC Meropa SA Hu
nedoara și a Filialei Rom- 
silva Deva, câștigătorilor 
locurilor fruntașe li s-au 
oferit frumoase premii și 
diplome. De menționat că 
etapa județeană din acest 
an s-a desfășurat numai la 
nivelul claselor a IX-a șl 
a X-a, întrucât în acest

profil la Liceul Agricol 
Geoagiu nu există clase 
mai mari. Referindu-se la 
pregătirea elevilor, mem
brii comisiei au apreciat 
nivelul de prezentare la 
concurs, dovadă fiind și 
rezultatele obținute de că
tre primii clasați.

Profilul silvic ființează 
yla Grupul Școlar Industrial 
’Horea din 1976, cu între
rupere de trei ani, între 
1990 și 1993. Iar ca o nou
tate, la profilul mecaniza
tori exploatări .forestier? 
se poate obține perqaisul 
de conducere pentru trac
tor. . .

"CORNEL POENAR

Intr-un magazin mare 
cât să întorci în el un 
tractor. din orașul Vul
can (Piața centrală), se 
vinde pâine. Adică este 
pâine, dar nu se vînde. 
I’entru că nu sunt clienți. 
In capătul magazinului, 
într-un alt spațiu, înghe
suit, se adapă cu băutură 
la ora 10 vreo 18 per- 
soane. Oameni cu fețe 
supte, nebărblerițî șl ne- 
tunșl, destui tineri pu
făie Carpați șl Mărășești, 
beau bere — dar și tării 
— șl se îndeamnă la 
vorbă. Afumătoare șî Ba- 
bilon în toată regula.

De la o masă, un con
sumator comandă scurt : 
„Doamnă, mai ad-’ o be- 
rel'‘. „Nu ți-am adus a- 
cumî”. „încă una, pentru 
câinele meu“. Atunci l-am 
văzut pe Grivei ghemuit 
cuminte între picioarele 

.stăpânului, sub masa plină 
cu sticle de bere. Tar 

’în magazinul de pâine.. 
(D.G.).
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ÎN cniOȘCURILEPROPRII DE DIFUZARE
ALE ZIARULUI „CUVÂNTUL LIBER*

0 revistă de mare interes 
pentru agenții economici: 

„BIROTICA1*
„Birotica", o revistă de informare șl publicitate 

editată de „Babel’s Exim Press" SRL București, a- 
vând ca manager general pe Cezar Petrovici, Iși pro
pune să vină în sprijinul omului de afaceri, mana
gerului, omului politic, gazetarului informându-1 cu 
cele mai actuale noutăți în domeniul tehnicii de cal- 
eul, sistemelor de comunicații, software-ulul, al ofer
tei de produse din zona office-ului.

Din sumarul numărului aflat în vânzare: Varujan 
Vosganian — personalitatea biroului sau biroul per
sonalității ?; Oferta Davo Star ’97; Toshiba infinia; 
Programul VIP de management; Antiviruși româ
nești; RTG & Bugas — prima casă de comenzi pen
tru produse de birotică; Imaginea de firmă eto.

Totul despre birotică, cu numai 3000 lei.

166000000 de lei din amenzi
Nu mal puțin decât 166 000 000 de Ici a fost valoa

rea amenzilor Garda Financiară Hunedoara
în 1996. In același , valoarea confiscărilor deveni
te proprietatea statului a fost de 3 792 000 de lei. (V.N)
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BANCA TRANSILVANIA
' ACORDĂ DOBÂNZI AVANTAJOASE

PENTRU DEPOZITELE DE TIP CLASIC ALE PERSOANELOR FIZICE

e

Reinvestirea dobânzii în cazul prelungirii contractului de depozit 
reală anuală majorată prin capitalizare.

înseamnă o dobândă

Depozit clasic Dobânda nominală Dobânda reală anuală
la termen anuală prin capitalizare

1 lună 54% 69.50%
3 luni 58% 71.88%
6 luni 62% 71.60%
9 luni 65% 72.92%

12 luni 71% 71,00%

0 OPERATIVITATE
0 SIGURANȚA

Depinde doar de dumneavoastră să faceți

MQDEX
I
I*

Cel mai mare distribuitor en gros din țară * 
de Îmbrăcăminte balotată import 1 
VEST

vă oferă:

peste 
sortată de 
parenți de 5—10 kg):

— cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri
couri

— pulovere, geci
— sacouri, baloane, paltoane ne.
Toate sortimentele de sezon disponibile 
stoc 1

50 de sortimente de îmbrăcăminte 
cea mai bună calitate (in saci trans-

din

NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!

• baloti mari, nesortaț', presați între 350— 
400 kg.

ALEGEȚI CALITATEA !

Birouri:
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. luliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493.
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți!

< Depozit:
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitați-ne si vă veți convinge că a meri-

(7),tat1
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PLATA IN 12 RATE
CU AVANS DE 

NUMAI 10%
i îeTTvIZOARE COLOR (NEI, PHILIPS, DAEWOO, GOLDSTAR) 

CONGELATOARE FRIGIDERE Șl COMBINE FRIGORIFICE 
MAȘINI DE SPALAT - ARAGAZE - BUTELII - ASPIRATOARE 

COMBINE MUZICALE Șl RADIOCASETOFOANE 
HOTE DE BUCĂTĂRIE - COVOARE, MOCHETE 

Șl MULTE ALTELE
TOATE LA CELE MAI MICI PREțURI!
jâ ACUM Șl PERSOANELE JURIDICE $

MhFBL (firme, instituții, asociații etc.)
POT CUMPĂRA DE LA fIRMA NOASTRĂ 

PRODUSE ÎN VALOARE DE PANĂ LA 
25.000.000 LEI cu

PLATA ÎN 12 RATE
•» în momente de inflație câștigați numai data cumpărați! 

*- Prin noi puteți cumpără chiot daco nu aveți sulicienți boni 
PLĂTIND IN RATE!

Acum locuitorii județelor Hunedooro și Alba pot cumpără
'produseTiiLvoloore de pono Io 10.000.000 lei cu

Faxuri SIEMENS

0 CONFIDENȚIALITATE

O PROFESIONALISM
pasul spre un partener de încredere!

V S.C. CONSUL S.A. DEVA

de 
de

la
(8088)

ȘCOALA NORMALA „SABIN DRĂGOI*4 
DEVA

S.C. COMSER SJR-L. 
Hmodosi B-dd Traan Nr.49

19B927; XI3X3»| 231411

STOC LIMITAT III

str. Gh. Barițiu, 2, telefon 215146 
Anunță concurs pentru 1 (un) post 

muncitor întreținere (instalator), în data 
25 februarie 1997.

Informații suplimentare sunt afișate 
școală.

Vinde butelii de bioxid de carbon, capa
citate 40 litri.

Relații la tel. 216257 sau la sediul firmei 
din bdul Decebal, bloc P, intre orele 9-13.

(8081)

S.C. DEVATRANS S.A. 
DEVA

DE A MAJORA TARIFELE 
comun de călători.

TOATt ACESTEA NUMAI LA MAGAZINUL
CENTRAL

MN 08ĂȘT1L STR. N. lĂiaSCU NR. 11, TEL 054-447496

ANUNȚA

INTENȚIA 
de transport în

SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICA:
utilaje și mijloace de transport auto, apro
bate la casare, conform Legii 15/1994.

Doritorii sunt așteptați în termen de 15 
zile, cu oferte scrise. Ia sediul unității din 
Deva, str. Depozitelor, nr. 2, unde pot 
consulta și listele cu MIJLOACELE FIXE ce 
se vor vinde la licitație.

Licitația se va desfășura la sediul unită
ții, în fiecare zi de luni, începând cu 17 FE
BRUARIE 1997. Informații suplimentare la 
telefon 054/621852.

iMCOMEX
MAREA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE!

IMCOMEX
LIDERUL VÂNZĂRILOR IN RATEI;

INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL 
PENTRU HANDICAPAȚI 

HUNEDOARA

TAXI YELLOW CfiB 
TAXIURILE 
GALBENE 

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ore din 24,

la dispoziția dumneavoastră 1 

RAPID - IEFTIN • COMOD 
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON
953

6EVÂ. Str.
M. Eminescu,nr,2 
Telefon. 616663 Publicitate prin RADIO 9

Tel: 054 231071

ANUL IX • NR. 1822

str. Andrei Șaguna, nr. 1, tel. 219451,

Anunță pe toți agenții economici ai ju
dețului Hunedoara, că, în conformitate cu pre
vederile Legii 53/1992, începând cu data de 
1. I. 1997 se achită din nou diferențiat „fon
dul de risc și accident** de 1 la sută din fondul 
de salarii.

Toți agenții economici sunt rugați să aibă 
amabilitatea de a depune de urgență fondul, 
în contul numărul 30054374377, deschis la 
Trezoreria Deva, pe numele I.S.T.H. Hune
doara—Deva.

S.C. „CONDOR** S.A. 
DEVA

Organizează

LICITAȚIE PUBLICA
în data de 26. II. 1997, ora 10, la* sediul 

său din Deva, str. Avram Iancu, bloc H 3, 
pentru închirierea de spații de depozitare șl 
activități productive.

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefon 054/212060.

•x<«y

I

• MIERCURI, 12 FEBRUARIE 19»*
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Web t i d i ahi i rid e pc n dents
7.y,v,w.7,\v.vMiCUVÂNTUL LIBERI

vânzări —
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 
camere, etaj 4, confort II, 
zonă centrală. Vând trac
tor U 650. Tel. 218116, 
după ora 16.

(8074)
■ Vând casă, grădină, 

negociabil, sat Săliște, co
muna Petriș, nr. 1, ju
dețul Arad. Informații sat 
Toc, nr. 158, comuna Să- 
vârșin, județul Arad.

(8270)
• Vând 7700 mp teren 

. ■ Intravilan în Deva, str.

diabetici, consumabile

Depozitelor, zona PECO.
Vel. 230485.

(GRT)
• Vând Hoflda Civic,

93 ; BMW 318, 84. Tele-
Ion 221098.

(8097)
• Vând aparat de tes-

'tare a glicemiei pentru

citația va avea loc la 
sediul • societății, ■ în data 
de 10. III. 1997, ora 11.

(5171)

• Casă de vânzare cu 
grădină, garaj și acare
turi. Simeria, str. Au
rel Vlaicu, nr. 13. Tele
fon 667555.

(8052)

• Vând Dacia 1300, 
preț 1300 DM. Informa • 
ții telefon 218553.

(8057)

• Vând en gros jalu
zele PVG Import, diferi
te culori și mărimi, 32.000 
lei/ntp. Informații tel. 
064/148718; 064/142360.

(F)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potență, frigiditate, za
hăr afrodisiac, 01 
6376273. '

(7959)
pentru doi ani. Telefon
823853.

• Vând
(8079) 

cameră video
,VHS- Hitachi, stare foar
te bună. Tel. 223853.

(8079)
• Vând casă, grădina, 

anexe, apă, Bălța, nr. 37.
1 Informații familia Radu. 

(8084)
• Vând apartament 2 

camere, Micro 15, Al. Jiu
lui, bloc G, ap. 57.

(8089)
• Vând combină de 

Recoltat filass. Telefon 
661787. după ora 20.

(8091)
• Vând talon Trabant 

601 și pjeșo de schimb. 
Tel. 715910.

. (7899)
I • Vând Dacia 1300 (a- 
^irariată), lăzi stupi, sobă 
motorină, centrifugă. Tel. 
730940 sau 730941, int. 604, 
între 7—15.

DIVERSE

• COOPERATIVA DE 
CONSUM ȘOIMUȘ anun
ță intenția de majorare 
a adaosului comercial în 
limita de la 0—100 la 
sută, începând cu data‘de 
15> II. 1997.

• S.Q. ELOR SRL 
ORĂȘTlB anunță inten
ția de majorare a prețu
rilor începând cu 'data de 
1. III. 1997.;

(7482)

• S.Q. DAOLI SERV. 
SRL ORĂȘTIE anunță 
deptfrterea documentației 
la APM Deva, pentru 
obținerea autorizației de 
mediu pentru chioșc piață 
(Greu). Sesizări se pot 
depune la APM Deva, în 
termen de 15 zile de la

data publicării anunțu
lui.

(7483)

• S.Q. AVRAM IANGU 
S.A. BRAD a depus la 
APM Deva documentații
le pentru autorizare din 
punct de vedere al me
diului a unităților subor
donate din municipiul 
Brad și comuna Crișcior. 
Eventualele reclamați! și 
sesizări se depun la APM 
Deva, str. Aurel Vlaicu, 
în termen de 30 (trei
zeci) zile de la apariția 
anunțului.

(2387)

• OANCEA — ADI — 
COMEXIM SRL anunță 
intenția de majorare a 
prețurilor, începând cu 
data de 10 februarie 1997.

(7361)

• S.G. PRESCOM AL
PIN SRL SARMIZEGE- 
TUSA anunță depunerea 
documentațiilor . . pentru 
obținerea autorizațiilor de 
mediu la restaurantul și 
magazinul Universal, din 
comuna Sarmize- 
getusa, str. Principală, nr. 
72 A, și depozitul en 
gros din orașul Hațeg, 
str. Progresului, nr. 55. 
Eventualele sugestii și 
reclamați! se pot depune 
la sediul APM Deva, In 
termen de 15 zile.

(5170)

• Sâmbătă, 15 februa
rie, la Brănișca se orga
nizează bal. Sântă CLau- 
diu Stoia.' Vă așteptăm!

(8075)

PIERDERI

• Pierciut legitimație 
de deținut și deportat po- 
litlc, nr. 900, pe numele

, Hordea Rozalia. Se de
clară nulă.

(8087)

• Pierdut asistență me
dicală tip Metropol, seria
0118084. Se declară nulă.

(8082)

OFERTE DE

SERVICII

• S.C. ELVILA IMPEX 
SRL DEVA, str. Depozi
telor, 2 A, angajează 
brutari calificați și ne
cal! ficați, paznic. Infor
mații telefon 230491.

(8095)

• Executăm lucrări con
strucții, zugrăveli, acope
rișuri, instalații electrice, 
sanitare. Tel. 232773.

(8090)

• Angajez șofer profe. 
sionist, cu garanție ma
terială. Vând camion 
Gaz (5 tone). Tel. 614145, 
ora 20.

(8107)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu (de
pozit, magazii, curte): Pe
troșani, Titu Maiorescu, 
5. Tel. 212532.

(097805)

• închiriez apartament 
două camere, zonă cen
trală. Informații Băița, 
telefon 101.

COMEMORĂRI

• Au trecut patru ani 
de la trecerea ’ în eterni
tate a celui care a fost

PETRICÂ DRÂGAN
Comemorarea la Biseri

ca Ortodoxă Orăștie. Fii
cele Loredana, Teodora, 
soya Tori. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace !

(7485)

DECESE

(7898)
■ Vând mașini de ^-usut 

industriale, motoare tri
fazice 1.1 ; 3; 20 kW. Tel. 
225632

(8092)

• Cumpăr miere 
I de albine salcâm, 
. 8000/kg, și polifloră,

5800/kg. Plata pe loc. 
> Informați! tel. 058/ 

817952. (8092)

• Vând urgent casă, 
grădină, < localitatea Aurel

l
I
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• teți publica anunțuri de mică și mare pu-
1 blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- 
j țiile publicitare din ?
I
4

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu-

• Colectivul de ca
dre didactice de la 
Școala Generală Nr. 
1 Orăștie anunță cu 
profundă durere tre
cerea în veșnicie a 
fostului coleg, 

învățător pensionar
IOAN LOIȘ

dascăl de aleasă ți
nută profesională. 
Dumnezeu să-I odih
nească în pace 1

(7487)

Orăștie, Căstăului, 49.

Vlaicu, nr. 151, preț a-
Vantajos.

(7481)
• Vând casă , grădină

teu schimb cu aparta-
ment. plus difetență.

(7484)
• Vând cabană Izvor 

' Vălișoara, informații tel. 
i -656013, familia Lup.

(2386)
• Vând talon Wartburg 

LBreak și multiple piese. 
‘■’-Telefon 054/656451.

(2388)
• Vând avantajos loc 

•de casă, 1100 mp, gospo
dării anexe, hală garaj 

‘6 X 6. Hunedoara, strada 
^Toamnei, nr. 21 A.

I (7363)
• S.C. Gospodarul Ser- 

. vice Com. Hațeg S.A. 
Tîvinde Ia licitație publică 

unele mijloace fixe din 
• dotare. Lista aprobată 
este afișată la sediul so

cietății din str. Decebal, 
nr. 15. Relații suplimen
tare, telefon 777413. Ll-

î ♦ I 4
4 
I

I 
4 

1 1 •
• DEVA — ia SEDIUL REDACȚIEI) 

idin str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea î 
»Tribunalului județean); — la chioșcul din i 
1 CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-1 
1 zinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR- ț 
ITIERUL MICRO 15 (stația de autobuzț 
I „Orizont"). 
i 
1716926).
î • BRAD, strada Republicii (Ici.'. 
i 650968), la sediul S.C. „MERCUR".
J

1 • ORAȘTIE, la chioșcul de lângă nw
« gazinul „Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului nr. 1 
îfîn spațiul secției foto). Telefoane 
1770735.
J Agențiile ziarului nostru asigură, la 
j taxe rezonabile, publicarea cu maxima 
*i promptitudine a tuturor anunțurilor 3' 
]mică și mare publicitate.

I
• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. i

i
I 
I 
î

I
I

I

I

de ’
.1

MNUL IX • NR. 1822 ,‘
.

- - ■ ■ ■ ■.

• Colectivul ADP 
Timișoara, șantier De
va, este alături de dl 
ing. Dudaș Sorin în 
durerea pricinuită de 
pierderea tatălui și 
îi transmite since
re condoleanțe. Dum
nezeu să-l odihnească. 

(8271)
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I Relații la telefon 
ta

I

S.C. CUVÂNTUL 
I1BER u ■

prin
Magazinul — depozit

situat în incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

VINDE EN GROS
Berc
— BEGUN
— SILVA
Vin — podgoria COTNARI
HÂRTIE IGIENICA
PAT CABLU — înlocuitor tub Pantzer 
pentru instalații electrice (import 
Ungaria)
GĂLEȚI PLASTIC, 4 1, cu capac 
ermetic pentru produse alimentare și 
industriale (import Ungaria).

Al al IAbonament la ziarul
CUVÂNTUL LIBER"
...................... ..... . -

.Cuvântul liber" este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

Pentru a-l avea meren în casc și în suflete, 
abonamentul este calea cea mai sigură de pro
curare a lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA 
RUL „CUVÂNTUL LIBER- ESTE DE 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident. d< 
aproape 8 exemplare primite gratuit pe lună, 
fată de cumpărarea cu bucata,

NU UITAȚI: REÎNNOIȚI VA ABONA. 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali 
să vă facă.

DE REȚINUT! Cei care contractează șase 
luni consecutiv abonament la „Cuvântul liber** 
beneficiază de două anunțuri de mică publi- 
citate de câte maximum 15 cuvinte gratuit 
în perioada celor șase luni. Această facilitate 
este echivalentă cu costul abonamentului pe 
patru-cinci luni de zile. în funcție de natura 
și de dimensiunea anunțului. Solicitanții de 
anunțuri vor prezenta la agențiile de publici
tate chitanțele doveditoare privind abonamen
tul efectuat.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali —- numai cu bani in nume
rar —, iar la ROD1PIT Deva — prin virament, 

i 21 30 07.
RĂMÂNEȚI CU NOI!
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‘După succcsuliînredistrat cu edițiile
• BUCUREȘTI ‘ • TlMlS ■ BRASO'Z
• ORADEA . SATU-MARE • ARA&
ACUM au început înscrierile la: * D0L^

V « I I V I I < » I I I I 1

DEVAejUDEȚUl HUNEDOARA 1997 .

j Jot.i bază de date din Iunie, după anuarul telefon:;,
^un instrument modern dezinformare, cea :na: <.i>rn<tă baz.'i i < '< " uii.i;

informații utile din toate domeniile de acU State.

suport publicitar unic și continuu • circa 360 zile c!c • 
CARTEA GALBENĂ ■ SOLUȚIA PERFECTĂ!
CĂUTAȚI-NE AZI, MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CAUTAȚI' 
Sunați-zilnic, între orele 10-12 , la-telefon:. 230784

invoci.ui 19 H HIH XUIl HU»7


